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  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   
ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
οργάνων παιδικών χαρών» και λήψη σχετικής απόφασης ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου 
 
 
Με την υπ' αριθµ.111/2017 απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε: η 
διενέργεια της «Προµήθειας οργάνων παιδικών χαρών» µε την διαγωνιστική 
διαδικασία του ανοικτού διαγωνισµού.    
 
Με την υπ’ αριθµ. την 225/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
(Α∆Α:ΩΑ2ΝΩ93-ΗΛΟ, Α∆ΑΜ: 17REQ001960465 2017-09-19) ψηφίστηκε α) η 
έγκριση της µε αριθµό 10/2017 Μελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
ενδεικτικού προϋπολογισµού 380.000,00 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου όλων των 
επιβαρύνσεων, β) η έγκριση των όρων της διακήρυξης του σχετικού ανοικτού 
µειοδοτικού  διαγωνισµού και γ) η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση πίστωσης µε 
χρέωση του Κ.Α. 35.7135.0003 µε τίτλο «Προµήθειας οργάνων παιδικών χαρών» 
µε ποσό 380.000,00€ στο ο.ε. 2017 και την εξόφληση των σχετικών δαπανών. 
 
Στις 4/10/2017 η προκήρυξη παρελήφθη από την Επίσηµη Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και έλαβε ως αριθµό αναφοράς τον 2017-137336(17-
414599-001). 
  
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 2752/31329/4-10-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου  (Α∆ΑΜ: 
17PROC002048201 201-10-05) προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός µε χρήση της 
πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  και έλαβε το 
συστηµικό αριθµό 46908. Οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής του διαγωνισµού ήταν οι 
ακόλουθες:  
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Τη Παρασκευή 8-12-2017, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών», 
που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 225/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την ανάδειξη 
αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας. 
 
Μέχρι τη καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προφορών, στο σύστηµα είχαν 
κατατεθεί προσφορές από τις εξής εταιρίες: 
 

 Προµηθευτής α/α προσφοράς 

συστήµατος 

Αρ. Πρωτ. 

Έντυπης 

Υποβολής 

1 Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 82940 40652/6-12-2017 

2 ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ 82104 40742/6-12-2017  

3 

ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΠΕ 

82488 40657/6-12-2017 

 
 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το αριθµ. πρωτ. 4123/2-2-2018 

Πρακτικό Νο1 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το 

οποίο,  

  

«Στον Άγιο Στέφανο , την  8-12-2017, ηµέρα  Παρασκευή και ώρα 10:00πµ , στo 

∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η 

επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ.αριθ. 225/12-9-2017 απόφαση ΟΕ  του ∆ήµου 

∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που 

υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθ.  46908 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ’ αριθ. πρωτ. 

2752/31329/4-10-2017 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «Προµήθεια 

οργάνων παιδικών χαρών» προϋπολογισµού 380.000,00€ συµπ. ΦΠΑ.  

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

 

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Νίκα ∆ήµητρα 

2. Μέλος Χρυσαφογεώργη Μαρία 

3. Μέλος Μέξης Ευάγγελος 

 



Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. πρωτ. 2752/31329/4-10-2017 

διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «Προµήθεια οργάνων παιδικών 

χαρών» προϋπολογισµού 380.000,00€ συµπ. ΦΠΑ, παρατηρεί τα εξής: 

 

Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής Σύστηµα) και είχε λάβει ως 

αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 46908. 

Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη 

διακήρυξη η 4/12/2017 και ώρα 15:00. Ως ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών καθορίστηκε  η 8/12/2017 και ώρα 10:00 

π.µ. 

 

Στη συνέχεια, η επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, 

συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό κωδικό 

πρόσβασης), του µέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 46908 και 

διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως 

«κλειδωµένος» και αφετέρου ότι είχαν  υποβληθεί τρεις  (3) προσφορές.  

Συγκεκριµένα: 

 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς  & α/α 

ηλεκτρ. προσφοράς  

1 Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 
1/12/2017, 16:35:25, 

82940 

2 ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ 
4/12/2017, 13:28:00, 

82104 

3 
ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ 

1/12/2017, 19:59:52, 

82488 

 

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  & ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή 

η πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών. Στη συνέχεια η επιτροπή που 

διαθέτει τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών 

καταχώρησε διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια της, 

(όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να 

αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι 

προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι 

«∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών µε 

αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους. 

Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» δεν 

αποσφραγίσθηκαν, αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού (ενότητα 

3.1.1, 3.1.2), αυτοί θα αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο του 

διαγωνισµού. 



 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι 

προσφορές είχαν λάβει από το σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους 

µοναδικούς α/α συστήµατος : 

 

 Προµηθευτής α/α προσφοράς 

συστήµατος 

Αρ. Πρωτ. 

Έντυπης 

Υποβολής 

1 Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 82940 40652/6-12-2017 

2 ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ 82104 40742/6-12-2017  

3 

ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΠΕ 

82488 40657/6-12-2017 

  

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, η επιτροπή 

ελέγχει τα δικαιολογητικά του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής/Τεχνική 

προσφορά» των διαγωνιζοµένων και αποφασίζει για αυτούς που πρέπει να 

αποκλεισθούν ή να προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο που είναι η ηλεκτρονική 

αποσφράγιση/αξιολόγηση του υποφακέλου «Οικονοµικές προσφορές» όπως αυτό 

ορίζεται από την ενότητα 3.1 της υπ’ αρ. πρωτ. 2752/31329/4-10-2017. 

 

Η εταιρεία Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ µε α/α συστήµατος 82940 

προσκόµισε πληµµελώς τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του διαγωνισµού.  

Συγκεκριµένα σύµφωνα µε τη σχετική διακήρυξη, ενότητα 2.2.9.1 Προκαταρκτική 

απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αναφέρεται ότι “Για την απόδειξη της 

τεχνικής ικανότητας πρέπει να προσκοµιστεί υπεύθυνη δήλωση συνοδευόµενη 

απαραιτήτως από πίνακα που θα περιλαµβάνει κατάλογο των κυριότερων 

συµβάσεων που περιλαµβάνουν παρόµοιες εργασίες, οι εκτελέστηκαν την 

τελευταία τριετία από τον µεµονωµένο διαγωνιζόµενο ή τουλάχιστον από ένα 

µέλος διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας/ σύµπραξης και είναι αθροιστικά 

προϋπολογισµού µελέτης τουλάχιστον 100% του προϋπολογισµού της παρούσης. 

Στην δήλωση και στον πίνακα θα αναφέρονται λεπτοµερώς ο τίτλος και το ποσό 

των αντίστοιχων συµβάσεων που εκτελέστηκαν, η χρονική διάρκεια και ο 

Εργοδότης (δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας ), ο Ανάδοχος της σύµβασης (εφόσον 

πρόκειται περί υπεργολαβίας). Η δήλωση αυτή οφείλει να συνοδεύεται από 

πιστοποιητικά του εργοδότη δηµόσιου φορέα (βεβαιώσεις καλής 

εκτέλεσης ή συµβάσεις µε τα επισυναπτόµενα τιµολόγια), είτε από 

βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη µε τις συµβάσεις και τα επισυναπτόµενα 

τιµολόγια, από τα οποία θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και 

αποτελεσµατική παροχή της υπηρεσίας” 

Ωστόσο, η συµµετέχουσα εταιρεία κατάθεσε κατάλογο των κυριότερων συµβάσεων 

χωρίς να συνοδεύεται και από τις απαιτούµενα πιστοποιητικά.  

Από τον έλεγχο της Τεχνικής Προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι αυτή είναι σύµφωνη 

µε τους όρους της διακήρυξης και της µελέτης. Επίσης, τα προσκοµισθέντα 

δείγµατα βρέθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης. 



Εποµένως, η Ε∆ κρίνει ότι δεν πληρούται το κριτήριο της τεχνικής και 

επαγγελµατικής ικανότητας. 

  

Η συµµετέχουσα ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΛΑ µε α/α συστήµατος 82104 

προσκόµισε πληµµελώς τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του διαγωνισµού.  

Συγκεκριµένα σύµφωνα µε τη σχετική διακήρυξη, ενότητα 2.2.9.1 Προκαταρκτική 

απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αναφέρεται ρητά ότι οι διαγωνιζόµενοι 

πρέπει να προσκοµίσουν “Βεβαίωση επάρκειας από την ΕΣΥ∆ για τον φορέα 

πιστοποίησης που θα χρησιµοποιήσουν”. Ωστόσο, η συµµετέχουσα κατάθεσε 

Υπεύθυνη ∆ήλωση περί επάρκειας του Φορέα Πιστοποίησης και όχι την Βεβαίωση 

Επάρκειας του ΕΣΥ∆.  

Από τον έλεγχο της Τεχνικής Προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι αυτή είναι σύµφωνη 

µε τους όρους της διακήρυξης και της µελέτης. Επίσης, τα προσκοµισθέντα 

δείγµατα βρέθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης. 

Εποµένως, η Ε∆ κρίνει ότι δεν πληρούται το κριτήριο της τεχνικής και 

επαγγελµατικής ικανότητας. 

 

• Η εταιρεία ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ µε α/α 

συστήµατος 82488 υπέβαλλε τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε 

έντυπη µορφή το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών του 

διαγωνισµού εµπρόθεσµα.  

Από τον έλεγχο της Τεχνικής Προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι αυτή είναι σύµφωνη 

µε τους όρους της διακήρυξης και της µελέτης. Επίσης, τα προσκοµισθέντα 

δείγµατα βρέθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης. 

 

Παράλληλα, η Ε.∆. προέβη και στον έλεγχο γνησιότητας των εγγυητικών 

επιστολών συµµετοχής, από τον οποίο προέκυψε η εγκυρότητα και των τριών (3) 

[Αρ. Βεβ. V/3805, V/3807, V/3811 µε ηµεροµηνία 29-1-2018]. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω:  

• Η εταιρεία Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ µε α/α συστήµατος 82940 δεν 

ανταποκρίνεται στους όρους της σχετικής διακήρυξης σύµφωνα µε το 

ανωτέρω σκεπτικό. Ως εκ τούτου, προτείνεται ο αποκλεισµός της από το 

επόµενο στάδιο του διαγωνισµού. 

• Η συµµετέχουσα ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΛΑ µε α/α συστήµατος 82104 δεν 

ανταποκρίνεται στους όρους της σχετικής διακήρυξης σύµφωνα µε το 

ανωτέρω σκεπτικό. Ως εκ τούτου, προτείνεται ο αποκλεισµός της από το 

επόµενο στάδιο του διαγωνισµού. 

• Η εταιρεία ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ µε α/α 

συστήµατος 82488 ανταποκρίνεται στους όρους της σχετικής διακήρυξης. 

Ως εκ τούτου, προτείνεται η συµµετοχή της στα επόµενα στάδια του 

διαγωνισµού. 

 



Η αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών θα πραγµατοποιηθεί τη 

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00π.µ. µέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό 

και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.» 

 

To ανωτέρω πρακτικό κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, 
µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ.  
 
 
Τη Τρίτη 6-2-2018, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών», που 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 225/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
προκειµένου να διενεργήσει την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών για 
την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας.  
 
Η Επιτροπή προχώρησε στο συστηµικό αποκλεισµό  των εταιριών µε την  επωνυµία 
Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ µε α/α συστήµατος 82940 & ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. 
ΠΑΝΕΛΛΑ µε α/α συστήµατος 82104 προκειµένου οι οικονοµικές προσφορές τους 
να µην είναι προσβάσιµες και ορατές στο σύστηµα.  
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το αριθµ. πρωτ. 7938/2-3-2018 Πρακτικό Νο2 

που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο,  

 
« 
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου σήµερα 06/02/2018, ηµέρα Τρίτη  και ώρα 
10.00π.µ.,  συνεδρίασε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 
225/12.09.2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, 
προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον 
υπ. αριθ. 46908 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. Αριθ. 2752/31329/04.10.2017 
διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάθεση της  προµήθειας οργάνων 
παιδικών χαρών του ∆ήµου ∆ιονύσου συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 
380.000,00€ συµπ/νου ΦΠΑ. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/
Α  

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Νίκα ∆ήµητρα 

2. Μέλος Χρυσαφογεώργη Μαρία 

3. Μέλος Μέξης Ευάγγελος 

 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων  και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 46908.Σύµφωνα µε το υπ’ αριθ πρωτ. 
4123/02.02.2018. Πρακτικό Νο 1 της επιτροπής αξιολόγησης  προτάθηκε : α)  ο 
αποκλεισµός από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας  των εταιρειών, Π2Κ 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ µε α/α συστήµατος 82940 και ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΛΑ µε 
α/α συστήµατος 82104  , και β) η αποδοχή της προσφοράς για τη συνέχιση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας της εταιρείας ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ µε α/α συστήµατος 82488 

  
Έτσι ορίσθηκε συστηµικά ως  ηµεροµηνία για την αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών  η 6η Φεβρουαρίου 2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πµ.  
 
Στις  6η Φεβρουαρίου 2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πµ. η επιτροπή, για την 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα 
διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του 
προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 46908 και διαπίστωσε ότι 
αφενός οι οικονοµικές προσφορές ήταν κλειδωµένες, αφετέρου είχε ολοκληρωθεί 
η διαδικασία για τον αποκλεισµό των προσφορών των εταιρειών  Π2Κ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ και  ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΛΑ, ώστε να µην αποσφραγιστούν 
οι οικονοµικές τους προσφορές. 
 
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή 
η πρόσβαση στο περιεχόµενό των οικονοµικών προσφορών. Στη συνέχεια η 
Πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς 
για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα 
του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό 
κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγιστεί η προσφορά . Αµέσως µετά 
την παραπάνω διαδικασία η οικονοµική προσφορά αποσφραγίσθηκε και 
συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Οικονοµική προσφορά» της 
προσφοράς µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο 
τους.  
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς , η επιτροπή  
διαπίστωσε ότι ο οικονοµικός φορέας  είχε υποβάλλει προσφορά εντός του 
προϋπολογισµού της µελέτης  και κατέγραψε τις ακόλουθες τιµές: 
 
 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
(CPV) : 37535200-9 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ  € 

1 Εξοπλισµός 
παιδικής χαράς 

Απροσδιόρ. 1 300.752,92 300.752,92€ 

 ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ): 300.752,92€ 

 ΦΠΑ 24%: 72.180,70€ 

 ΣΥΝΟΛΟ (µε ΦΠΑ): 372.933,62€ 

 
Όπως προκύπτει από την ανωτέρω καταγραφή, η επιτροπή διαγωνισµού προτείνει 
προς την Οικονοµική Επιτροπή, ως προσωρινό ανάδοχο για την Προµήθεια 
οργάνων παιδικών χαρών την εταιρεία «ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ» ΑΦΜ 099288968, ∆ΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, µε προσφερόµενη 
συνολική τιµή 372.933,62€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  
 
Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα πραγµατοποιηθεί έπειτα 
από την έκδοση σχετικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Με τη 
κατακύρωση του προσωρινού αναδόχου θα σταλεί ηλεκτρονικά πρόσκληση στο 
ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην πλατφόρµα του 
ΕΣΗ∆ΗΣ. 
 



Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό 
και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.» 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 

1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 31329/2752/4-10-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου 

(Α∆ΑΜ: 17PROC002048201 2017-10-05), 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 

3. Τα  αριθµ. πρωτ. 4123/2-2-2018 Πρακτικό Νο1 & 7938/2-3-2018 

Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

4. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

5. Tα στοιχεία του φακέλου 

προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 

 
1. Η έγκριση των αριθµ. πρωτ. 4123/2-2-2018 & 7938/32-3-2018 

Πρακτικών Νο1 & Νο2 αντίστοιχα της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

2. Να αποκλεισθεί από το επόµενο στάδιο η προσφορά της εταιρίας Π2Κ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ µε α/α συστήµατος 82940 καθώς προσκόµισε 

πληµµελώς τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του διαγωνισµού.  

Συγκεκριµένα σύµφωνα µε τη σχετική διακήρυξη, ενότητα 2.2.9.1 Προκαταρκτική 

απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αναφέρεται ότι “Για την απόδειξη της 

τεχνικής ικανότητας πρέπει να προσκοµιστεί υπεύθυνη δήλωση συνοδευόµενη 

απαραιτήτως από πίνακα που θα περιλαµβάνει κατάλογο των κυριότερων 

συµβάσεων που περιλαµβάνουν παρόµοιες εργασίες, οι εκτελέστηκαν την 

τελευταία τριετία από τον µεµονωµένο διαγωνιζόµενο ή τουλάχιστον από ένα 

µέλος διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας/ σύµπραξης και είναι αθροιστικά 

προϋπολογισµού µελέτης τουλάχιστον 100% του προϋπολογισµού της παρούσης. 

Στην δήλωση και στον πίνακα θα αναφέρονται λεπτοµερώς ο τίτλος και το ποσό 

των αντίστοιχων συµβάσεων που εκτελέστηκαν, η χρονική διάρκεια και ο 

Εργοδότης (δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας ), ο Ανάδοχος της σύµβασης (εφόσον 

πρόκειται περί υπεργολαβίας). Η δήλωση αυτή οφείλει να συνοδεύεται από 

πιστοποιητικά του εργοδότη δηµόσιου φορέα (βεβαιώσεις καλής 

εκτέλεσης ή συµβάσεις µε τα επισυναπτόµενα τιµολόγια), είτε από 

βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη µε τις συµβάσεις και τα επισυναπτόµενα 

τιµολόγια, από τα οποία θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και 

αποτελεσµατική παροχή της υπηρεσίας” 

Ωστόσο, η συµµετέχουσα εταιρεία κατάθεσε κατάλογο των κυριότερων συµβάσεων 

χωρίς να συνοδεύεται και από τις απαιτούµενα πιστοποιητικά.  

Από τον έλεγχο της Τεχνικής Προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι αυτή είναι σύµφωνη 

µε τους όρους της διακήρυξης και της µελέτης. Επίσης, τα προσκοµισθέντα 

δείγµατα βρέθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης. 

Εποµένως, η Ε∆ κρίνει ότι δεν πληρούται το κριτήριο της τεχνικής και 

επαγγελµατικής ικανότητας. 

3. Να αποκλεισθεί από το επόµενο στάδιο η προσφορά της εταιρίας 
ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΛΑ µε α/α συστήµατος 82104 καθώς προσκόµισε 
πληµµελώς τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του διαγωνισµού.  

Συγκεκριµένα σύµφωνα µε τη σχετική διακήρυξη, ενότητα 2.2.9.1 Προκαταρκτική 

απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αναφέρεται ρητά ότι οι διαγωνιζόµενοι 

πρέπει να προσκοµίσουν “Βεβαίωση επάρκειας από την ΕΣΥ∆ για τον φορέα 

πιστοποίησης που θα χρησιµοποιήσουν”. Ωστόσο, η συµµετέχουσα κατάθεσε 



Υπεύθυνη ∆ήλωση περί επάρκειας του Φορέα Πιστοποίησης και όχι την Βεβαίωση 

Επάρκειας του ΕΣΥ∆.  

Από τον έλεγχο της Τεχνικής Προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι αυτή είναι σύµφωνη 

µε τους όρους της διακήρυξης και της µελέτης. Επίσης, τα προσκοµισθέντα 

δείγµατα βρέθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης. 

Εποµένως, η Ε∆ κρίνει ότι δεν πληρούται το κριτήριο της τεχνικής και 

επαγγελµατικής ικανότητας. 

 
4. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών µόνο της εταιρίας 

ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ µε α/α 
συστήµατος 82488 καθώς η συµµετοχή της ανταποκρίνεται στους όρους 
της σχετικής διακήρυξης. 

5. Η ανακήρυξη της εταιρίας µε την επωνυµία ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ, µε α/α συστήµατος 82488, µε 
ΑΦΜ 99288968, ∆.Ο.Υ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ µε έδρα επί της Λεωφ. Μεσογείων 
561, στην Αγία Παρασκευή Τ.Κ. 15343, αντί του  ποσού των 300.752,92€ 
πλέον ΦΠΑ 24% αξίας 72.180,70€, ήτοι συνολικού ποσού 372.933,62€, 
ως προσωρινό ανάδοχο.   

 
 
 
 
Συν.  1. Το αριθµ. πρωτ. 4123/2-2-2018  Πρακτικό Νο1 
 2. Το αριθµ. πρωτ. 7938/2-3-2018  Πρακτικό Νο2 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 

Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

 Άγιος Στέφανος, 2/2/2018 
Αρ. πρωτ. 4123 

Ταχ. ∆/νση: 
Λεωφ. Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 
145 65, Άγιος 
Στέφανος 

  

Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   
    

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1 

 

Στον Άγιο Στέφανο , την  8-12-2017, ηµέρα  Παρασκευή και ώρα 10:00πµ , στo 

∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η 

επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ.αριθ. 225/12-9-2017 απόφαση ΟΕ  του ∆ήµου 

∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που 

υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθ.  46908 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ’ αριθ. πρωτ. 

2752/31329/4-10-2017 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «Προµήθεια 

οργάνων παιδικών χαρών» προϋπολογισµού 380.000,00€ συµπ. ΦΠΑ.  

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

 

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Νίκα ∆ήµητρα 

2. Μέλος Χρυσαφογεώργη Μαρία 

3. Μέλος Μέξης Ευάγγελος 

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. πρωτ. 2752/31329/4-10-2017 

διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «Προµήθεια οργάνων παιδικών 

χαρών» προϋπολογισµού 380.000,00€ συµπ. ΦΠΑ, παρατηρεί τα εξής: 

 

Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής Σύστηµα) και είχε λάβει ως 

αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 46908. 

Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη 

διακήρυξη η 4/12/2017 και ώρα 15:00. Ως ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 



αποσφράγισης των προσφορών καθορίστηκε  η 8/12/2017 και ώρα 10:00 

π.µ. 

 

Στη συνέχεια, η επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, 

συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό κωδικό 

πρόσβασης), του µέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 46908 και 

διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως 

«κλειδωµένος» και αφετέρου ότι είχαν  υποβληθεί τρεις  (3) προσφορές.  

Συγκεκριµένα: 

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς  & α/α ηλεκτρ. 

προσφοράς  

1 Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 1/12/2017, 16:35:25, 82940 

2 ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ 4/12/2017, 13:28:00, 82104 

3 
ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ 
1/12/2017, 19:59:52, 82488 

 

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  & ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή 

η πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών. Στη συνέχεια η επιτροπή που 

διαθέτει τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών 

καταχώρησε διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια της, 

(όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να 

αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι 

προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι 

«∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών µε 

αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους. 

Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονοµικές Προσφορές» δεν 

αποσφραγίσθηκαν, αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού (ενότητα 

3.1.1, 3.1.2), αυτοί θα αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο του 

διαγωνισµού. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι 

προσφορές είχαν λάβει από το σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους 

µοναδικούς α/α συστήµατος : 

 Προµηθευτής α/α προσφοράς 

συστήµατος 

Αρ. Πρωτ. 

Έντυπης 

Υποβολής 

1 Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 82940 40652/6-12-2017 

2 ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ 82104 40742/6-12-2017  

3 
ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ 
82488 40657/6-12-2017 



Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, η επιτροπή 

ελέγχει τα δικαιολογητικά του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής/Τεχνική 

προσφορά» των διαγωνιζοµένων και αποφασίζει για αυτούς που πρέπει να 

αποκλεισθούν ή να προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο που είναι η ηλεκτρονική 

αποσφράγιση/αξιολόγηση του υποφακέλου «Οικονοµικές προσφορές» όπως αυτό 

ορίζεται από την ενότητα 3.1 της υπ’ αρ. πρωτ. 2752/31329/4-10-2017. 

 

Η εταιρεία Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ µε α/α συστήµατος 82940 

προσκόµισε πληµµελώς τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του διαγωνισµού.  

Συγκεκριµένα σύµφωνα µε τη σχετική διακήρυξη, ενότητα 2.2.9.1 Προκαταρκτική 

απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αναφέρεται ότι “Για την απόδειξη της 

τεχνικής ικανότητας πρέπει να προσκοµιστεί υπεύθυνη δήλωση συνοδευόµενη 

απαραιτήτως από πίνακα που θα περιλαµβάνει κατάλογο των κυριότερων 

συµβάσεων που περιλαµβάνουν παρόµοιες εργασίες, οι εκτελέστηκαν την 

τελευταία τριετία από τον µεµονωµένο διαγωνιζόµενο ή τουλάχιστον από ένα 

µέλος διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας/ σύµπραξης και είναι αθροιστικά 

προϋπολογισµού µελέτης τουλάχιστον 100% του προϋπολογισµού της παρούσης. 

Στην δήλωση και στον πίνακα θα αναφέρονται λεπτοµερώς ο τίτλος και το ποσό 

των αντίστοιχων συµβάσεων που εκτελέστηκαν, η χρονική διάρκεια και ο 

Εργοδότης (δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας ), ο Ανάδοχος της σύµβασης (εφόσον 

πρόκειται περί υπεργολαβίας). Η δήλωση αυτή οφείλει να συνοδεύεται από 

πιστοποιητικά του εργοδότη δηµόσιου φορέα (βεβαιώσεις καλής 

εκτέλεσης ή συµβάσεις µε τα επισυναπτόµενα τιµολόγια), είτε από 

βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη µε τις συµβάσεις και τα επισυναπτόµενα 

τιµολόγια, από τα οποία θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και 

αποτελεσµατική παροχή της υπηρεσίας” 

Ωστόσο, η συµµετέχουσα εταιρεία κατάθεσε κατάλογο των κυριότερων συµβάσεων 

χωρίς να συνοδεύεται και από τις απαιτούµενα πιστοποιητικά.  

Από τον έλεγχο της Τεχνικής Προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι αυτή είναι σύµφωνη 

µε τους όρους της διακήρυξης και της µελέτης. Επίσης, τα προσκοµισθέντα 

δείγµατα βρέθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης. 

Εποµένως, η Ε∆ κρίνει ότι δεν πληρούται το κριτήριο της τεχνικής και 

επαγγελµατικής ικανότητας. 

  

Η συµµετέχουσα ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΛΑ µε α/α συστήµατος 82104 

προσκόµισε πληµµελώς τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του διαγωνισµού.  

Συγκεκριµένα σύµφωνα µε τη σχετική διακήρυξη, ενότητα 2.2.9.1 Προκαταρκτική 

απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών αναφέρεται ρητά ότι οι διαγωνιζόµενοι 

πρέπει να προσκοµίσουν “Βεβαίωση επάρκειας από την ΕΣΥ∆ για τον φορέα 

πιστοποίησης που θα χρησιµοποιήσουν”. Ωστόσο, η συµµετέχουσα κατάθεσε 

Υπεύθυνη ∆ήλωση περί επάρκειας του Φορέα Πιστοποίησης και όχι την Βεβαίωση 

Επάρκειας του ΕΣΥ∆.  

Από τον έλεγχο της Τεχνικής Προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι αυτή είναι σύµφωνη 

µε τους όρους της διακήρυξης και της µελέτης. Επίσης, τα προσκοµισθέντα 

δείγµατα βρέθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης. 

Εποµένως, η Ε∆ κρίνει ότι δεν πληρούται το κριτήριο της τεχνικής και 

επαγγελµατικής ικανότητας. 



• Η εταιρεία ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ µε α/α 

συστήµατος 82488 υπέβαλλε τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε 

έντυπη µορφή το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών του 

διαγωνισµού εµπρόθεσµα.  

Από τον έλεγχο της Τεχνικής Προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι αυτή είναι σύµφωνη 

µε τους όρους της διακήρυξης και της µελέτης. Επίσης, τα προσκοµισθέντα 

δείγµατα βρέθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης. 

 

Παράλληλα, η Ε.∆. προέβη και στον έλεγχο γνησιότητας των εγγυητικών 

επιστολών συµµετοχής, από τον οποίο προέκυψε η εγκυρότητα και των τριών (3) 

[Αρ. Βεβ. V/3805, V/3807, V/3811 µε ηµεροµηνία 29-1-2018]. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω:  

• Η εταιρεία Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ µε α/α συστήµατος 82940 δεν 

ανταποκρίνεται στους όρους της σχετικής διακήρυξης σύµφωνα µε το 

ανωτέρω σκεπτικό. Ως εκ τούτου, προτείνεται ο αποκλεισµός της από το 

επόµενο στάδιο του διαγωνισµού. 

• Η συµµετέχουσα ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΛΑ µε α/α συστήµατος 82104 δεν 

ανταποκρίνεται στους όρους της σχετικής διακήρυξης σύµφωνα µε το 

ανωτέρω σκεπτικό. Ως εκ τούτου, προτείνεται ο αποκλεισµός της από το 

επόµενο στάδιο του διαγωνισµού. 

• Η εταιρεία ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ µε α/α 

συστήµατος 82488 ανταποκρίνεται στους όρους της σχετικής διακήρυξης. 

Ως εκ τούτου, προτείνεται η συµµετοχή της στα επόµενα στάδια του 

διαγωνισµού. 

 

Η αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών θα πραγµατοποιηθεί τη 

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00π.µ. µέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό 

και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

 

Η Πρόεδρος 
Τα Μέλη 

Νίκα ∆ήµητρα Χρυσαφογεώργη Μαρία 

 Μέξης Ευάγγελος 

 

 
 
 
 



 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Άγιος Στέφανος , 2-3-2018 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   Αρ.Πρωτ   7938 
   

Ταχ. ∆/νση: 
Λεωφ. Μαραθώνος 29 & 
Αθ. ∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   
    

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2 

ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

(Αρ. Απόφασης ∆ηµάρχου 2752/31329/4.10.2017) 
 

Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου σήµερα 06/02/2018, ηµέρα Τρίτη  και ώρα 
10.00π.µ.,  συνεδρίασε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 
225/12.09.2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, 
προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον 
υπ. αριθ. 46908 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. Αριθ. 2752/31329/04.10.2017 
διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάθεση της  προµήθειας οργάνων 
παιδικών χαρών του ∆ήµου ∆ιονύσου συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 
380.000,00€ συµπ/νου ΦΠΑ. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/
Α  

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Νίκα ∆ήµητρα 

2. Μέλος Χρυσαφογεώργη Μαρία 

3. Μέλος Μέξης Ευάγγελος 

 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων  και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 46908.Σύµφωνα µε το υπ’ αριθ πρωτ. 
4123/02.02.2018. Πρακτικό Νο 1 της επιτροπής αξιολόγησης  προτάθηκε : α)  ο 
αποκλεισµός από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας  των εταιρειών, Π2Κ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ µε α/α συστήµατος 82940 και ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΛΑ µε 
α/α συστήµατος 82104  , και β) η αποδοχή της προσφοράς για τη συνέχιση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας της εταιρείας ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ µε α/α συστήµατος 82488 

 
Έτσι ορίσθηκε συστηµικά ως  ηµεροµηνία για την αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών  η 6η Φεβρουαρίου 2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πµ.  



Στις  6η Φεβρουαρίου 2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πµ. η επιτροπή, για την 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα 
διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του 
προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 46908 και διαπίστωσε ότι 
αφενός οι οικονοµικές προσφορές ήταν κλειδωµένες, αφετέρου είχε ολοκληρωθεί 
η διαδικασία για τον αποκλεισµό των προσφορών των εταιρειών  Π2Κ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ και  ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΛΑ, ώστε να µην αποσφραγιστούν 
οι οικονοµικές τους προσφορές. 
 
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή 
η πρόσβαση στο περιεχόµενό των οικονοµικών προσφορών. Στη συνέχεια η 
Πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς 
για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα 
του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό 
κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγιστεί η προσφορά . Αµέσως µετά 
την παραπάνω διαδικασία η οικονοµική προσφορά αποσφραγίσθηκε και 
συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Οικονοµική προσφορά» της 
προσφοράς µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο 
τους.  
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς , η επιτροπή  
διαπίστωσε ότι ο οικονοµικός φορέας  είχε υποβάλλει προσφορά εντός του 
προϋπολογισµού της µελέτης  και κατέγραψε τις ακόλουθες τιµές: 
 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
(CPV) : 37535200-9 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ  € 

1 Εξοπλισµός 
παιδικής χαράς 

Απροσδιόρ. 1 300.752,92 300.752,92€ 

 ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ): 300.752,92€ 

 ΦΠΑ 24%: 72.180,70€ 

 ΣΥΝΟΛΟ (µε ΦΠΑ): 372.933,62€ 

 
Όπως προκύπτει από την ανωτέρω καταγραφή, η επιτροπή διαγωνισµού προτείνει 
προς την Οικονοµική Επιτροπή, ως προσωρινό ανάδοχο για την Προµήθεια 
οργάνων παιδικών χαρών την εταιρεία «ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ» ΑΦΜ 099288968, ∆ΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, µε προσφερόµενη 
συνολική τιµή 372.933,62€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  
 
Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα πραγµατοποιηθεί έπειτα 
από την έκδοση σχετικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Με τη 
κατακύρωση του προσωρινού αναδόχου θα σταλεί ηλεκτρονικά πρόσκληση στο 
ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην πλατφόρµα του 
ΕΣΗ∆ΗΣ. 
 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό 
και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

Η Πρόεδρος 
Τα Μέλη 

Νίκα ∆ήµητρα Χρυσαφογεώργη Μαρία 

 Μέξης Ευάγγελος 



 
 


