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  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   
ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
οργάνων παιδικών χαρών» και λήψη σχετικής απόφασης ανάδειξης 
οριστικού 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 

 
  

Με την αριθµ 70/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκε: 

1. 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.  

2. 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.  

 
3. 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. 

 
4. 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, ως προσωρινού αναδόχου.  

 

Η αριθ. 70/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής κοινοποιήθηκε τόσο µέσω 

της πλατφόρµας του συστηµικού όσο και µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

στους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς στις 23/3/2018 και δεν υποβλήθηκε 

προδικαστική προσφυγή.  

 



Στις 2/4/2018 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µε την αριθµ. πρωτ. 12950/2-4-2018 

επιστολή της, προς το προσωρινό ανάδοχο, προσκάλεσε τον τελευταίο για την 

υποβολή των διακιολογητικών κατακύρωσης.  

 

Ο προσωρινός ανάδοχος ανταποκρίθηκε εµπρόθεσµα καταθέτοντας τα σχετικά 

δικαιολογητικά µέσω συστήµατος στις 11/4/2018 και σε έντυπη µε τον αριθµ 

πρωτ. 13757/12-4-2018 φάκελο.   

 

Τη Πέµπτη 19-4-2018, 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 δικαιολογητικών του 
προσωρινού αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας. 
 

 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το αριθµ. πρωτ. 14852/19-04-2018 Πρακτικό 

Νο3 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο:  

 
«Στην Αθήνα, σήµερα 19 Απριλίου ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00 µµ, στο 
∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η 
επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. Αριθ.  225/12.09.2017 Απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής του  ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ηλεκτρονικά  ο προσωρινός ανάδοχος   
στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση της  
«Προµήθειας οργάνων παιδικών χαρών του ∆ήµου ∆ιονύσου», η οποία έλαβε τον 
υπ΄ αριθµ. 46908 αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ. 
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/
Α  

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Νίκα ∆ήµητρα 

2. Μέλος Μέξης Ευάγγελος 

3. Μέλος Χρυσαφογεώργη Μαρία 

 
 
Με το Πρακτικό Νο2 της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών 
προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω διακήρυξη, η 
παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας «ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ» µε α/α προσφοράς 82488. 
Με την υπ΄αριθ. 70/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 
ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
 
Σε συνέχεια της 70/2018 ΑΟΕ , απεστάλη στην ανωτέρω εταιρεία, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, 
ηλεκτρονική πρόσκληση µε αριθµ πρωτ. 12950/ 02.04.2018 µε την οποία 
κλήθηκαν να υποβάλουν εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτές, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α' 74) όλων 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αναφέρονται στην ανωτέρω διακήρυξη.   



Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ κοινοποιήθηκε 
στον προσωρινό ανάδοχο την ∆ευτέρα 02/04/2018.Ο προσωρινός ανάδοχος 
υπέβαλε  ηλεκτρονικά την  Τετάρτη 11/04/2018 το φάκελο δικαιολογητικών 
κατακύρωσης και σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο του ∆ήµου στις  
12/04/2018(αρ. Πρωτ.13757 ) . 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω 
του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από 
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
Συνεπώς, η κατάθεσή του ήταν εµπρόθεσµη.  
 
Η Επιτροπή προχώρησε στις 19/04/2018 στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και βρέθηκαν τα ακόλουθα: 
 

 
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, 
αλλά και σε έντυπη µορφή είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπουν τα 
άρθρα 2.2.9.2 και 3.2 της διακήρυξης.  
 
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να  
κατακυρωθεί η «Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών του ∆ήµου ∆ιονύσου» στην 
εταιρεία «ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ µε  προσφερόµενη τιµή 
300.752,92€, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%. 
 
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό 
και το 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. Το  αριθµ. πρωτ. 14852/19-04-2018 Πρακτικό Νο3 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 του αριθµ. πρωτ. 14852/19-04-2018 Πρακτικού Νο3 της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
2. 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 οριστικού αναδόχου, γιατί τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης είναι πλήρη, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης 
και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

3.  Η αποδέσµευση του χρηµατικού ποσού των 7.066,38€ από το Κ.Α. 
35.7135.0003 µε τίτλο «Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών» και 
την ΑΑΥ 60/2018 (Α∆Α: Ω1ΣΤΩ93-Ι23).     

 
 
Κοινοποίηση: 1.∆/νη Τεχνικών Υπηρεσιών 
  2.∆/νση Περιβάλλοντος  
  3. Τµήµα Λογιστηρίου   
 
Συν.  1. Το αριθµ. πρωτ. 14852/19-04-2018  Πρακτικό Νο3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 

Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Άγιος Στέφανος   19.04.2018  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   Αρ.Πρωτ   ………………../…….. 
   

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

  

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ 3 ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

(Αρ. Απόφασης ∆ηµάρχου 2752/31329/4.10.2017) 
 
Στην Αθήνα, σήµερα 19 Απριλίου ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00 µµ, στο ∆ηµαρχείο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η επιτροπή 
που συστήθηκε µε την υπ. Αριθ.  225/12.09.2017 Απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής του  ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ηλεκτρονικά  ο προσωρινός ανάδοχος   
στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση της  
«Προµήθειας οργάνων παιδικών χαρών του ∆ήµου ∆ιονύσου», η οποία έλαβε τον 
υπ΄ αριθµ. 46908 αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ. 
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/
Α  

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Νίκα ∆ήµητρα 

2. Μέλος Μέξης Ευάγγελος 

3. Μέλος Χρυσαφογεώργη Μαρία 

 
Με το Πρακτικό Νο2 της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών 
προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω διακήρυξη, η 
παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας «ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ» µε α/α προσφοράς 82488. 
Με την υπ΄αριθ. 70/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 
ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
 
Σε συνέχεια της 70/2018 ΑΟΕ , απεστάλη στην ανωτέρω εταιρεία, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, 
ηλεκτρονική πρόσκληση µε αριθµ πρωτ. 12950/ 02.04.2018 µε την οποία 
κλήθηκαν να υποβάλουν εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτές, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α' 74) όλων 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αναφέρονται στην ανωτέρω διακήρυξη.   
Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ κοινοποιήθηκε 
στον προσωρινό ανάδοχο την ∆ευτέρα 02/04/2018.Ο προσωρινός ανάδοχος 
υπέβαλε  ηλεκτρονικά την  Τετάρτη 11/04/2018 το φάκελο δικαιολογητικών 



κατακύρωσης και σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο του ∆ήµου στις  
12/04/2018(αρ. Πρωτ.13757 ) . 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω 
του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από 
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
Συνεπώς, η κατάθεσή του ήταν εµπρόθεσµη.  
 
Η Επιτροπή προχώρησε στις 19/04/2018 στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και βρέθηκαν τα ακόλουθα: 
 

 
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, 
αλλά και σε έντυπη µορφή είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπουν τα 
άρθρα 2.2.9.2 και 3.2 της διακήρυξης.  
 
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να  
κατακυρωθεί η «Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών του ∆ήµου ∆ιονύσου» στην 
εταιρεία «ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ µε  προσφερόµενη τιµή 
300.752,92€, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%. 
 
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 

 


