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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..7η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 12ης-3-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..70/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..7ης/12-3-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .12η Μαρτίου 2017.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..9:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, 
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 
8630/8-3-2018.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου 
Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

1o ΘΕΜΑ  ΕΗ∆:«Αποδέσµευση πίστωσης και διάθεσης προϋπολογισµού ο.ε 
2018 σχετικά µε την επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για την Προµήθεια 
χειριστηρίου γερανού ανύψωσης  υπόγειων κάδων της υπ’αρ.56/2018 
απόφασης της Ο.Ε». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Προέλεγχος απολογισµού και ισολογισµού o.ε. 2015 του 
καταργηθέντος Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου ∆ιονύσου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, 
ΑΘΛΗΣΗΣ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «Ο ΘΕΣΠΙΣ»».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) και  
διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018 
µετά από την Α΄ αναµόρφωση – υποχρεωτική  2018».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Ενσωµάτωση στο  Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης (Ο.Π.∆.) 
∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε. 2018 του  Ο.Π.∆. του ΝΠ∆∆ ∆ήµου ∆ιονύσου ∆ηµοτικός 
Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΙ  ∆ΕΣΠΟΙΝΑ  ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ, µετά την ένταξή 
του στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (σχετικό το  αριθ. πρωτ. 216/2-
1-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
οριστικού  µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού «Προµήθεια σετ αλατιέρας – 
λεπίδας αποχιονισµού», συνολικού ποσού 61.380,00€, συµπ/νου ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 6ο: «1) Έγκριση  Πρακτικού   Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕ∆ΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ∆.Κ. ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» CPV 45212220-4 & 37415000-0 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 64.790,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ  -  
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Α∆ΑΜ: 17REQ002273848  2) Έγκριση ανάδειξης προσωρινού  Αναδόχου την 
εταιρεία ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ ΑΦΜ 998616282 ∆ΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδοτών  για την «προµήθεια 
υπηρεσιών συντήρησης και προµήθειας Η/Μ εξοπλισµού κτιρίων (συντήρηση 
& επισκευή καυστήρων, κλιµατιστικών µηχανηµάτων, φορητών 
πυροσβεστικών µέσων και προµήθεια κλιµατιστικών µηχανηµάτων)»».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την προµήθεια 
ασφάλτου».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Υπηρεσία 
συντήρησης κλαδοφάγου µηχανήµατος» συνολικού προϋπολογισµού 
37.200,00€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 
2018 για τις συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση  Πρακτικού  συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινού ανάδοχου για την ανάθεση «Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και 
Τεχνικού Ασφαλείας»».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
«ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» 
συνολικού προϋπολογισµού  57.482,20€ συµπ/νου ΦΠΑ».  
� ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρακτικών ανοικτού διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών» και λήψη σχετικής απόφασης 
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου».  

ΘΕΜΑ 14ο:«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προµήθεια 
Ηλεκτρολογικού Υλικού» του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 15ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Φωτιστικών Ιστών 
και Σωµάτων ∆ηµοτικού Φωτισµού µε Αντικατάσταση αντίστοιχων 
Κατεστραµµένων σε Οδούς, Πλατείες και Κοινόχρηστους Χώρους των 
∆ηµοτικών Ενοτήτων Αγίου Στεφάνου, ∆ιονύσου, Σταµάτας και Κρυονερίου 
του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 16ο:«Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την  
καταβολή δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την 
∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση  στύλων, επαύξηση 
ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους του 
∆ήµου ∆ιονύσου -  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης».  
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση ∆απάνης, ∆ιάθεση Πίστωσης, Έγκριση των Τεχνικών 
Προδιαγραφών και Καθορισµός των Όρων ∆ιακήρυξης υλοποίησης 
Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών ∆ράσεων Επιµόρφωσης στον ∆ήµο 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της τεχνικής 
περιγραφής για την προµήθεια Βιβλίων για τη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη του 
∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 
2018 για νέα και συνεχιζόµενα έργα του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 20ο:« ∆ιόρθωση της παρ. 7 της 50/2018 απόφασης Ο.Ε. περί 
“Έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2018 για 
τα συνεχιζόµενα έργα και µελέτες του ∆ήµου ∆ιονύσου” και εκ νέου διάθεση 
πίστωσης συνεχιζόµενου έργου µε Κ.Α. 63.7341.0002».  
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Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Στάικος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3. Kαλαφατέλης Ιωάννης  
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    4. Καρασαρλής Αναστάσιος 
5. Τσούκας Παναγιώτης    

 
   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Χαχαλή Ασηµίνα, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
  

Αριθµός Απόφασης:  .70/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρακτικών ανοικτού διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών» και λήψη σχετικής απόφασης 
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου».  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 

 
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:  
 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟ
Σ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝ
ΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚ
Η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

Σ  

ΑΔΑ: ΩΖ51Ω93-ΖΗΞ



 

4 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩ
Ν 

Α ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή 
πύλη 

www.promithe
us.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

09/10/2017 09/10/2017 4/12/2017 
& ΩΡΑ 15:00 

8/12/2017 
& ΩΡΑ 

10:00ΠΜ 

 
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: 
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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 
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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. 
 

1. 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 
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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. 
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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:  

1) 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. 

2) 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. 

3) 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,  
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« 
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 
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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 

ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ  € 

1 Εξοπλισµός 
παιδικής χαράς 

Απροσδιό
ρ. 

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 
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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 
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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.   

 
 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 31329/2752/4-10-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου 

(Α∆ΑΜ: 17PROC002048201 2017-10-05), 
� Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 
� Τα  αριθµ. πρωτ. 4123/2-2-2018 Πρακτικό Νο1 & 7938/2-3-2018 

Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
� Tα στοιχεία του φακέλου 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τα αριθ. πρωτ. 4123/2-2-2018 & 7938/32-3-2018 Πρακτικά 
Νο1 & Νο2 αντίστοιχα της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την 
«Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών». 

2. Αποκλείει από το επόµενο στάδιο την 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 
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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. Αποκλείει από το επόµενο στάδιο την 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. Εγκρίνει την 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. Ανακηρύσσει την εταιρία 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 
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των 300.752,92€ πλέον ΦΠΑ 24% αξίας 72.180,70€, ήτοι συνολικού 
ποσού 372.933,62€, ως προσωρινό ανάδοχο.   

 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 

«∆ιαύγεια». 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Τσούκας Παναγιώτης. 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
6. Καρασαρλής Αναστάσιος. 

 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     
-Γραφείο ∆ηµάρχου 
-∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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