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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος,  16/02/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 5629 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος 
ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630 
                                                              
  

  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού 
µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού «Προµήθεια οργάνων γυµναστικής για 
πλατείες», συνολικού ποσού 69.936,00€, συµπ/νου ΦΠΑ. 
€.  
 
Με την 130/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια των εν θέµατι προµήθειας. 
 
Με την αριθµ. 368/2017 (Α∆ΑΜ:17REQ002469209 2017-12-21) Απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε, α) η δαπάνη και έγινε η διάθεση της πίστωσης 
και β) οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού µειοδοτικού 
διαγωνισµού 
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 3803/42646/21.12.2017 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ: 
17PROC002474987 2017-12-21) προκηρύχθηκε ο πρόχειρος διαγωνισµός για τις  
18/01/2018.  
 
Τη Πέµπτη 16/01/20187, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Προµήθεια οργάνων γυµναστικής για 
πλατείες» που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 368/2017 απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής, προκειµένου τη διενέργεια του διαγωνισµού τη παραλαβή και 
αποσφράγιση των προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου και τη κατακύρωση της 
ανωτέρω προµήθειας. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε πρακτικό Νο1, που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 
«Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 18 Ιανουαρίου 2018 ηµέρα Πέµπτη 
και ώρα 10:00 π.µ., σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του 
Ν.4412/2016, προκειµένου να διεξαχθεί ο συνοπτικός  διαγωνισµός µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιµής , όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, και προσδιορίζονται µε την µε 
αρ. 41/2017 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου, αποτελούµενη από τους: 
  
 
1.     Αλεξοπούλου Αθηνά, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 
 
2.     Πατέλη Ειρήνη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 
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3.     Μαρουλάκη Ζωή, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος. 
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της 
ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της υπ’ αρ. 42646/21-12-2017 διακήρυξης 
και αφού ήρθε η ώρα έναρξης της δηµοπρασίας δηλ. 10:00 π.µ., κάλεσε τους 
ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. 
 
Η Επιτροπή στη συνέχεια απευθύνθηκε στο Γραφείου Πρωτοκόλλου του ∆ήµου, 
προκειµένου να παραλάβει τυχόν κατατεθειµένες, από την προηγούµενη ηµέρα, κλειστές 
έγγραφες προσφορές, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της διακήρυξης. Στο γραφείο πρωτοκόλλου 
βρέθηκαν τρεις κατατεθειµένες προσφορές : 
 
 

“ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ - Φανουράκης Επταµηνιτάκη Ο.Ε” 

“HYDROFUN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕ” 

“ORTENSPATH EL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ E.Π.Ε” 

Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν και κατέθεσαν φάκελο 
προσφοράς οι κάτωθι τρεις εταιρείες   : 
 

1. “ALL ATHLETICS SPORTS EQUIPMENT”, νοµίµως εκπροσωπούµενη από τον κο. 

Παπουτσογιαννόπουλο Γεώργιο 

2. “ΚΗΠΩΝ Ο∆ΟΣ Ε.Π.Ε” , νοµίµως εκπροσωπούµενη από την κα. Σίνου Θεοδώρα 

3. “ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ”, νοµίµως εκπροσωπούµενη από τον κο. 

Λεκάκη Αθανάσιο 

Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη παράδοσης 
των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το 
διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών που 
κατέθεσαν προσφορά. 
   
Κατά τον έλεγχο, εξετάστηκαν τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισµένος 
φάκελος κλπ), και αφού η Επιτροπή διαπίστωσε ότι όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν  σε 
σφραγισµένους φακέλους, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 8, 
διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής των ανωτέρω εταιρειών περιείχαν το 
τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) µε τις εξής παρατηρήσεις : 

1. Η εταιρεία “ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ - Φανουράκης Επταµηνιτάκη Ο.Ε” δήλωσε ότι 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων αλλά δεν προσκόµισε, 
χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆, επί ποινή αποκλεισµού, για τον σχετικό οικονοµικό φορέα (Γ 
ΤΕΥ∆ : Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις  ικανότητες άλλων φορέων). 
Επίσης, η εν λόγω εταιρεία δεν συµπλήρωσε το πεδίο τεχνική και επαγγελµατική 
ικανότητα 1α ή 1β  ΤΕΥ∆, δεδοµένου ότι η διακήρυξη είχε ορίσει ως σχετικό 
κριτήριο επιλογής δύο τουλάχιστον συµβάσεις ολοκληρωµένων εγκαταστάσεων 
ίδιας φύσεως που έχουν εκτελεστεί κατά τα τελευταία 5 έτη. 

2. Η εταιρεία “ALL ATHLETICS SPORTS EQUIPMENT” δήλωσε ότι στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων αλλά δεν προσκόµισε, επί ποινή 
αποκλεισµού, χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ για τον σχετικό οικονοµικό φορέα (Γ ΤΕΥ∆ : 
Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων). Επίσης, δεν 
έχει υπογραφεί το τελευταίο φύλλο του ΤΕΥ∆ (Μέρος IV : Τελικές δηλώσεις). 

3. Η εταιρεία “HYDROFUN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΕΠΕ” δεν συµπλήρωσε το πεδίο τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 1α ή 1β  
ΤΕΥ∆, δεδοµένου ότι η διακήρυξη είχε ορίσει ως σχετικό κριτήριο επιλογής δύο 
τουλάχιστον συµβάσεις ολοκληρωµένων εγκαταστάσεων ίδιας φύσεως που έχουν 
εκτελεστεί κατά τα τελευταία 5 έτη, το οποίο δεν αποτελεί λόγο αποκλεισµού. 

4. Η εταιρεία “ORTENSPATH EL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ E.Π.Ε” συµπλήρωσε τις 
συµβάσεις ολοκληρωµένων εγκαταστάσεων ίδιας φύσεως το πεδίο 1α αντί του 1β 
στο µέρος Γ : Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα του ΤΕΥ∆. 
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5. Η εταιρεία “ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” δεν συµπλήρωσε το πεδίο τεχνική 
και επαγγελµατική ικανότητα 1α ή 1β  ΤΕΥ∆, δεδοµένου ότι η διακήρυξη είχε ορίσει 
ως σχετικό κριτήριο επιλογής δύο τουλάχιστον συµβάσεις ολοκληρωµένων 
εγκαταστάσεων ίδιας φύσεως που έχουν εκτελεστεί κατά τα τελευταία 5 έτη, το 
οποίο δεν αποτελεί λόγο αποκλεισµού. 

6. Η εταιρεία “ΚΗΠΩΝ Ο∆ΟΣ Ε.Π.Ε “ είχε σωστά συµπληρωµένο ΤΕΥ∆. 
 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε, στην αποσφράγιση των φακέλων τεχνικής 
προσφοράς. Μονογραφήθηκαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και οι τεχνικές προσφορές, ανά φύλλο. 
 
Αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των τεχνικών προσφορών όλων των εταιρειών και µετά την 
εξέταση των παρατηρήσεων των ΤΕΥ∆,  αποφασίστηκε ο αποκλεισµός από την επόµενη 
φάση των εξής δύο εταιρειών  : 
 

1. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ - Φανουράκης Επταµηνιτάκη Ο.Ε” και 

2.  “ALL ATHLETICS SPORTS EQUIPMENT”  

 
καθότι δεν είχαν προσκοµίσει χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆, επί ποινή αποκλεισµού, για τον 
οικονοµικό φορέα στον οποίο θα στηριχθούν.(άρθρα 78 & 79 του Ν.4412/2016)  
 
Η Επιτροπή ενηµέρωσε τους συµµετέχοντες µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στις 31 
Ιανουαρίου 2018, ότι η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα πραγµατοποιηθεί την 
1η Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10 π.µ. 
 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται 
σε τρία (3) αντίγραφα. » 

 
Την Πέµπτη 1/2/2018 συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Προµήθεια οργάνων γυµναστικής για πλατείες» 
που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 368/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, 
προκειµένου τη διενέργεια του διαγωνισµού και την αποσφράγιση των 
οικονοµικών προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου και τη κατακύρωση της 
ανωτέρω προµήθειας. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε πρακτικό Νο2, που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 
«Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σήµερα 1η Φεβρουαρίου 2018 
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. και σε συνέχεια της ηλεκτρονικής πρόσκλησης 
προς τους συµµετέχοντες του ∆ιαγωνισµού, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, προκειµένου να διεξαχθεί ο 
συνοπτικός  διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής , όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 86 του Ν.4412/2016, και προσδιορίζονται µε την µε αρ. 41/2017 µελέτη 
της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου, αποτελούµενη από τους: 
  
 
1.     Αλεξοπούλου Αθηνά, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 
 
2.     Πατέλη Ειρήνη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 
 
3.     Μαρουλάκη Ζωή, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών των διαγωνιζοµένων που πέρασαν στην επόµενη φάση και οι οποίες 
είχαν ως εξής:  
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“HYDROFUN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕ” : 

34.690,24 € (µε ΦΠΑ) για την οµάδα Α, η οποία  είναι εντός 

προϋπολογισµού, βάσει διακήρυξης, και 4.960,00 € (µε ΦΠΑ) για την 

οµάδα Β, η οποία υπερβαίνει τον προϋπολογισµού και απορρίπτεται. 

“ORTENSPATH EL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ E.Π.Ε” 54.436,00€ (µε ΦΠΑ) για την 

οµάδα Α και 2.480,00 € (µε ΦΠΑ) για την οµάδα Β. Η εν λόγω οικονοµική 

προσφορά είναι εντός προϋπολογισµού, βάσει διακήρυξης και για τις δύο 

οµάδες. 

“ΚΗΠΩΝ Ο∆ΟΣ Ε.Π.Ε” : 39.171,60 € (µε ΦΠΑ) για την οµάδα Α. Η εν λόγω 

οικονοµική προσφορά είναι εντός προϋπολογισµού, βάσει διακήρυξης. ∆εν 

κατέθεσε προσφορά για την οµάδα Β.  

“ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” : 60.276,40 € (µε ΦΠΑ) για την οµάδα 

Α και 2.852,00 € (µε ΦΠΑ) για την οµάδα Β. Η εν λόγω οικονοµική 

προσφορά είναι εντός προϋπολογισµού, βάσει διακήρυξης και για τις δύο 

οµάδες. 

 

 Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:  
 
1)Τις προσφορές των εταιρειών 
2)Το Ν.4412/2016 
3)Την υπ ’αρ. 42646/21-12-2017 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  CPV 37442900-8 µε τίτλο 
«Πολυόργανα γυµναστικής» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 69.936,00€ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ   
 
Προτείνει ως προσωρινούς αναδόχους τις εταιρείες : 
  

4. “HYDROFUN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕ” 
µε το ποσό των 34.690,24 € (µε ΦΠΑ) για την οµάδα Α  
 

5. “ORTENSPATH EL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ E.Π.Ε” µε το ποσό των 2.480,00 € 

(µε ΦΠΑ) για την οµάδα Β. 

 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα. » 
 
 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 

1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 3803/42646/21.12.2017 Απόφαση ∆ηµάρχου 

(Α∆ΑΜ: 17PROC002474987 2017-12-21) 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 
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3. Τα Πρακτικά Νο1/18.01.2018 και Νο2/1.2.2018 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  Πρακτικών Νο1/18.01.2018 και Νο2/1.2.2018 της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

2. ο αποκλεισµός της εταιρίας “ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ - Φανουράκης Επταµηνιτάκη 
Ο.Ε” καθώς στο έντυπο του ΤΕΥ∆ δήλωσε ότι στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
οικονοµικών φορέων αλλά δεν προσκόµισε, χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆, επί ποινή 
αποκλεισµού, για τον σχετικό οικονοµικό φορέα (Γ ΤΕΥ∆ : Πληροφορίες σχετικά µε 
τη στήριξη στις  ικανότητες άλλων φορέων). Επίσης, η εν λόγω εταιρεία δεν 
συµπλήρωσε το πεδίο τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 1α ή 1β  ΤΕΥ∆, 
δεδοµένου ότι η διακήρυξη είχε ορίσει ως σχετικό κριτήριο επιλογής δύο 
τουλάχιστον συµβάσεις ολοκληρωµένων εγκαταστάσεων ίδιας φύσεως που έχουν 
εκτελεστεί κατά τα τελευταία 5 έτη. 

3. ο αποκλεισµός της εταιρίας της εταιρίας “ALL ATHLETICS SPORTS 
EQUIPMENT” καθώς στο έντυπο του ΤΕΥ∆ δήλωσε ότι στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονοµικών φορέων αλλά δεν προσκόµισε, επί ποινή αποκλεισµού, χωριστό 
έντυπο ΤΕΥ∆ για τον σχετικό οικονοµικό φορέα (Γ ΤΕΥ∆ : Πληροφορίες σχετικά µε 
τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων). Επίσης, δεν έχει υπογραφεί το 
τελευταίο φύλλο του ΤΕΥ∆ (Μέρος IV : Τελικές δηλώσεις). 

4. η ανακήρυξη της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία 
“HYDROFUN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕ”  
µε διακριτικό τίτλο «HYDROFUN», µε ΑΦΜ. 099974213 ∆ΟΥ Α 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ και µε έδρα επί της οδού Πάροδος Ιασίου, Τ.Κ. 12136 
Περιστέρι, ως προσωρινού αναδόχου για την οµάδα Α΄ του συνοπτικού 
διαγωνισµού µε «Προµήθεια οργάνων γυµναστικής για πλατείες» αντί του  
ποσού των 27.976,00€, πλέον 6.714,24€ ΦΠΑ (24%), ήτοι αντί του 
συνολικού ποσού των 34.690,24€, γιατί η προσφορά του ήταν πλήρης, 
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και 
η οικονοµική προσφορά του, η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) σύµφωνα µε το άρθρο 6 της 
διακήρυξης. 

5. η ανακήρυξη της µονοπρόσωπης εταιρίας περιορισµένης ευθύνης µε την 
επωνυµία “ ORTENSPATH EL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ E.Π.Ε ” µε διακριτικό 
τίτλο «elmo city», µε ΑΦΜ. 800798700 ∆ΟΥ ΣΤ΄ΑΘΗΝΩΝ και µε έδρα επί 
της οδού Πάροδος Ιασίου, Τ.Κ. 12136 Περιστέρι, ως προσωρινού αναδόχου 
για την οµάδα Β΄ του συνοπτικού διαγωνισµού µε «Προµήθεια οργάνων 
γυµναστικής για πλατείες» αντί του ποσού των 2.000,00€, πλέον 480,00€ 
ΦΠΑ (24%), ήτοι αντί του συνολικού ποσού των 2.480,00€, γιατί η 
προσφορά του ήταν πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και 
τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική προσφορά του, η πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη 
τιµή) σύµφωνα µε το άρθρο 6 της διακήρυξης. 
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Κοινοποίηση: 1. ∆/νση Περιβάλλοντος   
           

Συν.  Τα Πρακτικά Νο1/18.01.2018 και Νο2/1.2.2018 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

 

 
 
 
 
 
 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 
 

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άγιος Στέφανος,  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αρ.Πρωτ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

Ταχ. ∆/νση: 
Λεωφ. Μαραθώνος 29 
 & Αθ.διάκου1  

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030663   
Αριθ. Fax: 2132030630   
                                              
                                                   ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 

 
Της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 368/2017 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΤΕΙΕΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 69.936,00 € 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ   
  
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 18 Ιανουαρίου 2018 ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ., σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του άρθρου 
221 παρ.1 του Ν.4412/2016, προκειµένου να διεξαχθεί ο συνοπτικός  διαγωνισµός 
µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής , όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του 
Ν.4412/2016, και προσδιορίζονται µε την µε αρ. 41/2017 µελέτη της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος του ∆ήµου, αποτελούµενη από τους: 
  
 
1.     Αλεξοπούλου Αθηνά, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 
 
2.     Πατέλη Ειρήνη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 
 
3.     Μαρουλάκη Ζωή, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος. 
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη 
διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της υπ’ αρ. 
42646/21-12-2017 διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα έναρξης της δηµοπρασίας 
δηλ. 10:00 π.µ., κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να 
παραδώσουν τις προσφορές τους. 
 
Η Επιτροπή στη συνέχεια απευθύνθηκε στο Γραφείου Πρωτοκόλλου του ∆ήµου, 
προκειµένου να παραλάβει τυχόν κατατεθειµένες, από την προηγούµενη ηµέρα, 
κλειστές έγγραφες προσφορές, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της διακήρυξης. Στο 
γραφείο πρωτοκόλλου βρέθηκαν τρεις κατατεθειµένες προσφορές : 
 
 

“ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ - Φανουράκης Επταµηνιτάκη Ο.Ε” 

“HYDROFUN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕ” 

“ORTENSPATH EL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ E.Π.Ε” 
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Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν και κατέθεσαν φάκελο 
προσφοράς οι κάτωθι τρεις εταιρείες   : 
 

6. “ALL ATHLETICS SPORTS EQUIPMENT”, νοµίµως εκπροσωπούµενη από 

τον κο. Παπουτσογιαννόπουλο Γεώργιο 

7. “ΚΗΠΩΝ Ο∆ΟΣ Ε.Π.Ε” , νοµίµως εκπροσωπούµενη από την κα. Σίνου 

Θεοδώρα 

8. “ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ”, νοµίµως εκπροσωπούµενη από τον 

κο. Λεκάκη Αθανάσιο 

Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη 
παράδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η 
Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών αυτών που κατέθεσαν προσφορά. 
   
Κατά τον έλεγχο, εξετάστηκαν τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών 
(σφραγισµένος φάκελος κλπ), και αφού η Επιτροπή διαπίστωσε ότι όλες οι 
προσφορές υποβλήθηκαν  σε σφραγισµένους φακέλους, φέροντας τις ενδείξεις 
που απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 8, διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής των ανωτέρω εταιρειών περιείχαν το τυποποιηµένο έντυπο 
υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) µε τις εξής παρατηρήσεις : 

7. Η εταιρεία “ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ - Φανουράκης Επταµηνιτάκη Ο.Ε” 
δήλωσε ότι στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων αλλά 
δεν προσκόµισε, χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆, επί ποινή αποκλεισµού, για τον 
σχετικό οικονοµικό φορέα (Γ ΤΕΥ∆ : Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη 
στις  ικανότητες άλλων φορέων). Επίσης, η εν λόγω εταιρεία δεν 
συµπλήρωσε το πεδίο τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 1α ή 1β  ΤΕΥ∆, 
δεδοµένου ότι η διακήρυξη είχε ορίσει ως σχετικό κριτήριο επιλογής δύο 
τουλάχιστον συµβάσεις ολοκληρωµένων εγκαταστάσεων ίδιας φύσεως που 
έχουν εκτελεστεί κατά τα τελευταία 5 έτη. 

8. Η εταιρεία “ALL ATHLETICS SPORTS EQUIPMENT” δήλωσε ότι 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων αλλά δεν 
προσκόµισε, επί ποινή αποκλεισµού, χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ για τον σχετικό 
οικονοµικό φορέα (Γ ΤΕΥ∆ : Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις 
ικανότητες άλλων φορέων). Επίσης, δεν έχει υπογραφεί το τελευταίο 
φύλλο του ΤΕΥ∆ (Μέρος IV : Τελικές δηλώσεις). 

9. Η εταιρεία “HYDROFUN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΕΠΕ” δεν συµπλήρωσε το πεδίο τεχνική και επαγγελµατική 
ικανότητα 1α ή 1β  ΤΕΥ∆, δεδοµένου ότι η διακήρυξη είχε ορίσει ως σχετικό 
κριτήριο επιλογής δύο τουλάχιστον συµβάσεις ολοκληρωµένων 
εγκαταστάσεων ίδιας φύσεως που έχουν εκτελεστεί κατά τα τελευταία 5 
έτη, το οποίο δεν αποτελεί λόγο αποκλεισµού. 

10. Η εταιρεία “ORTENSPATH EL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ E.Π.Ε” συµπλήρωσε τις 
συµβάσεις ολοκληρωµένων εγκαταστάσεων ίδιας φύσεως το πεδίο 1α αντί 
του 1β στο µέρος Γ : Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα του ΤΕΥ∆. 

11. Η εταιρεία “ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” δεν συµπλήρωσε το πεδίο 
τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 1α ή 1β  ΤΕΥ∆, δεδοµένου ότι η 
διακήρυξη είχε ορίσει ως σχετικό κριτήριο επιλογής δύο τουλάχιστον 
συµβάσεις ολοκληρωµένων εγκαταστάσεων ίδιας φύσεως που έχουν 
εκτελεστεί κατά τα τελευταία 5 έτη, το οποίο δεν αποτελεί λόγο 
αποκλεισµού. 

12. Η εταιρεία “ΚΗΠΩΝ Ο∆ΟΣ Ε.Π.Ε “ είχε σωστά συµπληρωµένο ΤΕΥ∆. 
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Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε, στην αποσφράγιση των φακέλων τεχνικής 
προσφοράς. Μονογραφήθηκαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και οι τεχνικές προσφορές, ανά φύλλο. 
 
Αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των τεχνικών προσφορών όλων των εταιρειών και 
µετά την εξέταση των παρατηρήσεων των ΤΕΥ∆,  αποφασίστηκε ο αποκλεισµός 
από την επόµενη φάση των εξής δύο εταιρειών  : 
 

3. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ - Φανουράκης Επταµηνιτάκη Ο.Ε” και 

4.  “ALL ATHLETICS SPORTS EQUIPMENT”  

 
καθότι δεν είχαν προσκοµίσει χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆, επί ποινή αποκλεισµού, για 
τον οικονοµικό φορέα στον οποίο θα στηριχθούν.(άρθρα 78 & 79 του 
Ν.4412/2016)  
 
Η Επιτροπή ενηµέρωσε τους συµµετέχοντες µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στις 31 
Ιανουαρίου 2018, ότι η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα 
πραγµατοποιηθεί την 1η Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10 π.µ. 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα.        
 
 Ο Πρόεδρος      Τα Μέλη 
 Αλεξοπούλου Αθηνά             1) Πατέλη Ειρήνη  
      
               2) Μαρουλάκη Ζωή 
 
 
Συνηµµένα:    Πίνακας Συµµετεχόντων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άγιος Στέφανος,  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αρ.Πρωτ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

Ταχ. ∆/νση: 
Λεωφ. Μαραθώνος 29  
& Αθ.διάκου1  

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030663   
Αριθ. Fax: 2132030630   
                                              
                                                   ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 

 
Της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 368/2017 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΤΕΙΕΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 69.936,00 € 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ    
  
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σήµερα 1η Φεβρουαρίου 2018 ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. και σε συνέχεια της ηλεκτρονικής πρόσκλησης προς 
τους συµµετέχοντες του ∆ιαγωνισµού, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, προκειµένου να διεξαχθεί ο 
συνοπτικός  διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής , όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 86 του Ν.4412/2016, και προσδιορίζονται µε την µε αρ. 41/2017 µελέτη 
της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου, αποτελούµενη από τους: 
  
 
1.     Αλεξοπούλου Αθηνά, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 
 
2.     Πατέλη Ειρήνη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 
 
3.     Μαρουλάκη Ζωή, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών των διαγωνιζοµένων που πέρασαν στην επόµενη φάση και οι οποίες 
είχαν ως εξής:  
 
 

“HYDROFUN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕ” : 

34.690,24 € (µε ΦΠΑ) για την οµάδα Α, η οποία  είναι εντός 

προϋπολογισµού, βάσει διακήρυξης, και 4.960,00 € (µε ΦΠΑ) για την 

οµάδα Β, η οποία υπερβαίνει τον προϋπολογισµού και απορρίπτεται. 

“ORTENSPATH EL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ E.Π.Ε” 54.436,00€ (µε ΦΠΑ) για την 

οµάδα Α και 2.480,00 € (µε ΦΠΑ) για την οµάδα Β. Η εν λόγω οικονοµική 

προσφορά είναι εντός προϋπολογισµού, βάσει διακήρυξης και για τις δύο 

οµάδες. 
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“ΚΗΠΩΝ Ο∆ΟΣ Ε.Π.Ε” : 39.171,60 € (µε ΦΠΑ) για την οµάδα Α. Η εν λόγω 

οικονοµική προσφορά είναι εντός προϋπολογισµού, βάσει διακήρυξης. ∆εν 

κατέθεσε προσφορά για την οµάδα Β.  

“ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” : 60.276,40 € (µε ΦΠΑ) για την οµάδα 

Α και 2.852,00 € (µε ΦΠΑ) για την οµάδα Β. Η εν λόγω οικονοµική 

προσφορά είναι εντός προϋπολογισµού, βάσει διακήρυξης και για τις δύο 

οµάδες. 

 

 Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:  
 
1)Τις προσφορές των εταιρειών 
2)Το Ν.4412/2016 
3)Την υπ ’αρ. 42646/21-12-2017 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  CPV 37442900-8 µε τίτλο 
«Πολυόργανα γυµναστικής» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 69.936,00€ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ   
 
Προτείνει ως προσωρινούς αναδόχους τις εταιρείες : 
  

9. “HYDROFUN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕ” 
µε το ποσό των 34.690,24 € (µε ΦΠΑ) για την οµάδα Α  
 

10. “ORTENSPATH EL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ E.Π.Ε” µε το ποσό των 2.480,00 € 

(µε ΦΠΑ) για την οµάδα Β. 

 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα.        
 
 
 Ο Πρόεδρος      Τα Μέλη 
 
 Αλεξοπούλου Αθηνά    1) Πατέλη Ειρήνη  
      
                2) Μαρουλάκη Ζωή 
 

 


