
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος,   31/10/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 35668/1-11-17  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληρ.vorria@dionysos.gr                                                                                                  
                                                                              

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑΤΑ : 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  2)Έγκριση αποδέσµευσης 
ποσών από τους Κ.Α. 15.7135.00012 µε την ονοµασία «Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου 
δαπέδου στο Κλειστό Γυµναστήριο της ∆.Κ. ∆ιονύσου» και 15.7135.0004 µε την ονοµασία 
«Προµήθεια υλικών εξοπλισµού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων» και  3) Έγκριση της 
συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας µε τροποποίηση των όρων της µελέτης και σε συνέχεια 
και των όρων της διακήρυξης  
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την 

παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του 
Ν.3536/07  

3. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

4. Την 196/04-7-2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της προµήθειας. 

5. Την 239/12-9-2017Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε: α) η 
δαπάνη για την  «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου και υλικών εξοπλισμού 

αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου» του ∆ήµου 

∆ιονύσου και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 56.000,00  µε χρέωση του ΚΑ  
15.7135.0012 «Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου στο Κλειστό Γυµναστήριο της ∆.Κ. 
∆ιονύσου»» (µε  ποσό 45.000,00€),  και του Κ.Α. 15.7135.0004 «Προµήθεια υλικών 
εξοπλισµού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων» (µε  ποσό 11.000,00€),  προϋπολογισµού 
έτους 2017 β) η  από 14/2017  µελέτη της ∆/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών   του ∆ήµου ∆ιονύσου 
γ) οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού  µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
ανάθεση της  «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου και υλικών εξοπλισμού 

αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ. Κ. Διονύσου» 

6. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 29903/2655/26-09-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου. Οι ηµεροµηνίες 
διεξαγωγής του διαγωνισµού ήταν οι ακόλουθες:  

ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Τµήµα 
Πρωτοκόλλου   
∆ήµου ∆ιονύσου 
(1ος όροφος) 

Έως την ∆ευτέρα . 
09/10/2017. 
ώρα 15:00µµ. 

Αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων κεντρικού 
δηµαρχείου, ∆ήµου 
∆ιονύσου (1ος όροφος) 

Τρίτη 10/10/2017 & ώρα 
10:00-10:30 πµ 

 
7. Την Τρίτη 10 Οκτωβρίου  2017 συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την: «Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου 
και υλικών εξοπλισµού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό 
γυµναστήριο της ∆. Κ. ∆ιονύσου»» που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 239/2017 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 



προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω 
προµήθειας. Κατατέθηκαν προσφορές από τις εξής εταιρίες: 1) ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε 2) Σ. 

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε 
 
8. Το Πρακτικό (33021/17-10-2017) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ΑΟΕ 239/2017 

(που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : «….Στο ∆ηµαρχείο του 

∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 10 Οκτωβρίου 2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πµ, σε συνεδρίαση η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού 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 
προσδιορίζεται στην υπ’ αριθµ. 14/2017 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού 
έλαβε υπ’ όψιν του όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους 
της υπ’ αρ. 29903/26-09-2017 διακήρυξης και αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου τριών 
(3) µελών παραβρέθηκαν και τα τρία (3) µέλη, κήρυξε την έναρξη των διαδικασιών της δηµοπρασίας στις 10:30 π.µ. 
Αρχικά ο Πρόεδρος της επιτροπής κατέγραψε στον Πίνακα Ι την παρακάτω προσφορά που είχε αφιχθεί στο 
πρωτόκολλο του ∆ήµου πριν την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού: ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε. – Αρ. Πρωτ. 31950/09-10-
2017 Ακολούθησε η προσέλευση ενός ενδιαφεροµένου για την κατάθεση του φακέλου προσφοράς αυτοπροσώπως 
µέχρι τις 10:30 π.µ. και η επιτροπή τον κατέγραψε οµοίως στον Πίνακα 1. Η επωνυµία του προσφέροντα φαίνεται 
παρακάτω: Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε.  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 διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής των ανωτέρω εταιρειών ήταν πλήρη. 

Σε συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε, στην αποσφράγιση των φακέλων τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων: 

Από τον έλεγχο των φακέλων της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων διαπιστώθηκαν τα εξής: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.»Σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 3.Α.1 της διακήρυξης: 

«...Ο εκάστοτε κατασκευαστής-προµηθευτής του ξύλινου αθλητικού δαπέδου, θα πρέπει να διαθέτει κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (προκειµένου να επιτευχθεί η ισονοµία µεταξύ των 
προµηθευτών) επί ποινή αποκλεισµού : 

- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας ή άλλου 
ισοδύναµου πιστοποιητικού σχετικά µε την εµπορία, κατασκευή, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη 
αθλητικού δαπέδου. 

- Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας, για 
αθλητικό εξοπλισµό ή άλλου ισοδύναµου πιστοποιητικού σχετικά µε την εµπορία και κατασκευή αθλητικού 
δαπέδου»Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 3.Α.2 της διακήρυξης: 

«Απαιτείται Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας Αθλητικού Εξοπλισµού ή Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 
1599/1986 του αντιπροσώπου της για την αποδοχή εκτέλεσης της προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης 
στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την Βεβαίωση ή Υπεύθυνη ∆ήλωση. Σε κάθε περίπτωση η Υπεύθυνη 
∆ήλωση του αντιπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο της κατασκευάστριας για την πιστοποίηση της 
αντιπροσώπευσης στο οποίο θα αναφέρεται η επωνυµία και τα πλήρη στοιχεία του αντιπροσώπου/διανοµέα καθώς και η 
επωνυµία του φορέα για τον οποίο προορίζεται η προµήθεια (∆ήµος ∆ιονύσου)...»Στην τεχνική προσφορά της εταιρείας 
«ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.» υπάρχει υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρεται ότι τα υλικά που σχετίζονται µε το ξύλινο δάπεδο 
εισάγονται από τα εργοστάσια «Mayr – Melnhof» και «PPS GALEKOVIC PARQUET FACTORY»Για τα παραπάνω 
εργοστάσια δεν προσκοµίζονται τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 και περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ISO 14001:2004.Επίσης δεν προσκοµίζεται έγγραφο της κατασκευάστριας για την πιστοποίηση της 
αντιπροσώπευσης, στο οποίο θα αναφέρεται η επωνυµία και τα πλήρη στοιχεία του αντιπροσώπου/διανοµέα καθώς και 
η επωνυµία του φορέα για τον οποίο προορίζεται η προµήθεια (∆ήµος ∆ιονύσου).Σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 3.Β.1 
της διακήρυξης: «...Ο εκάστοτε κατασκευαστής-προµηθευτής του υλικού εξοπλισµού αθλητικών γηπεδικών 
εγκαταστάσεων, θα πρέπει να διαθέτει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (προκειµένου να 
επιτευχθεί η ισονοµία µεταξύ των προµηθευτών) επί ποινή αποκλεισµού :- Πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας ISO 9001:2008 της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας για τον αθλητικό εξοπλισµό ή άλλου ισοδύναµου 
πιστοποιητικού σχετικά µε την εµπορία, κατασκευή, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη αθλητικού 
εξοπλισµού.- Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 της εκάστοτε κατασκευάστριας 
εταιρείας, για αθλητικό εξοπλισµό ή άλλου ισοδύναµου πιστοποιητικού σχετικά µε την εµπορία και κατασκευή 
αθλητικού εξοπλισµού. Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά δεν προσκοµίστηκε το πιστοποιητικό περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ISO 14001:2004 της κατασκευάστριας εταιρείας των µπασκετών «SPORT SYSTEM S.R.L.» Επίσης, στο 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆) και στην ενότητα «Γ – Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη 
στις ικανότητες άλλων φορέων» δηλώνεται ότι η εταιρεία «ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.» δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
οικονοµικών φορέων προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV του 
ΤΕΥ∆.Ωστόσο στην Τεχνική Προσφορά της εταιρείας υπάρχει υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας «Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.» που δηλώνει ότι θα αποδεχτεί την εκτέλεση της προµήθειας και θα προµηθεύσει στην εταιρεία «ΣΙΛΓΟΥΝΤ 
Ε.Π.Ε. τα προσφερόµενα είδη (ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσµάτων του Οίκου “BODET” και µπασκέτες του οίκου 
“SPORT SYSTEM S.L.R.”. Επιπρόσθετα για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας προσκοµίζεται κατάλογος µε 
προµήθεια των ανωτέρω ειδών (ηλεκτρονικοί πίνακες και µπασκέτες) της εταιρείας «Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και 
όχι της «ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.».Για όλους τους ανωτέρω λόγους η τεχνική προσφορά της εταιρείας «ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.» δεν 
γίνεται δεκτή και ως εκ τούτου δεν αποσφραγίζεται η οικονοµική της προσφορά. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε.» Στην τεχνική προσφορά της 
εταιρείας «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε.» υπάρχει υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας «Ι & ∆ Α’Ι’ΒΑΖΙ∆ΟΥ – Γ. 
ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΗΣ Ο.Ε.» όπου δηλώνει ότι θα προµηθεύσει την εταιρεία «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε.» τα είδη 
για το ξύλινο αθλητικό δάπεδο. Ωστόσο δεν προσκοµίζεται πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 
για την εταιρεία «Ι & ∆ Α’Ι’ΒΑΖΙ∆ΟΥ – Γ. ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΗΣ Ο.Ε.»., δηλαδή δε συµµορφώνεται µε τον όρο του άρθρου 9 
παρ. 3.Α.1 της διακήρυξης. Επίσης, δεν προσκοµίζεται πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 για 
την εταιρεία «NUOVA RADAR COOP» η οποία θα προµηθεύσει στην εταιρεία «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε.» 
τις επιδαπέδιες µπασκέτες. Τα παραπάνω δε συµµορφώνονται µε τον όρο του άρθρου 9 παρ. 3.Β.1 της διακήρυξης.Για 



όλους τους ανωτέρω λόγους και η τεχνική προσφορά της εταιρείας «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε.» δεν 
γίνεται δεκτή και ως εκ τούτου δεν αποσφραγίζεται η οικονοµική της προσφορά. 

Στο σηµείο αυτό και λαµβάνοντας υπόψη ότι καµία τεχνική προσφορά δεν έγινε δεκτή για τη 
συνέχιση της διαδικασίας, η επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό το οποίο πρέπει να αποσταλεί 
προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆ιονύσου προς έγκριση……» 

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για: 
 

1. Την έγκριση του Πρακτικού  33021/17-10-2017 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού όπου κηρύσσεται άγονος ο διαγωνισµός 

 
2. Την έγκριση της αποδέσµευσης ποσών : i) από τον Κ.Α. 15.7135.00012 µε την 

ονοµασία «Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου στο Κλειστό Γυµναστήριο της 
∆.Κ. ∆ιονύσου»  45.000,00€ (ΑΑΥ 708) και ii) από τον Κ.Α 15.7135.0004 µε την 
ονοµασία «Προµήθεια υλικών εξοπλισµού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων»  
11.000,00 €  (ΑΑΥ 709) 

 
3.Την έγκριση της συνέχισης της ∆ιαγωνιστικής διαδικασίας µε τροποποίηση των όρων της 

µελέτης και σε συνέχεια και των όρων της διακήρυξης.  
 

 
 

 
Συνηµµένα: 1) Το πρακτικά της Ε∆ της 33021/17-10-2017 
Κοινοποίηση: 
1. Τµήµα Προµηθειών 
2. Τµήµα Λογιστηρίου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
   

ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙ∆Η 



 
 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άγιος Στέφανος,17-10-2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αρ.Πρωτ:33021 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου   
Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
Της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 239/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε 

θέµα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕ∆ΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ∆.Κ. ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 56.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 
 
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 10 Οκτωβρίου 2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πµ, σε συνεδρίαση η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 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 προσδιορίζεται στην υπ’ αριθµ. 14/2017 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αποτελούµενη από 
τους: 
 
1.      ΦΑΡΑΧ ΝΑΤΖΙΜΠ-ΓΕΩΡΓΙΟ, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο 
 
2.      ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 
 
3.      ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος. 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπ’ όψιν του όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω 
δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της υπ’ αρ. 29903/26-09-2017 διακήρυξης και αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, 
δεδοµένου ότι επί συνόλου τριών (3) µελών παραβρέθηκαν και τα τρία (3) µέλη, κήρυξε την έναρξη των διαδικασιών της 
δηµοπρασίας στις 10:30 π.µ. 
 
Αρχικά ο Πρόεδρος της επιτροπής κατέγραψε στον Πίνακα Ι την παρακάτω προσφορά που είχε αφιχθεί στο πρωτόκολλο του 
∆ήµου πριν την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού: 
 
- ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε. – Αρ. Πρωτ. 31950/09-10-2017 
 
Ακολούθησε η προσέλευση ενός ενδιαφεροµένου για την κατάθεση του φακέλου προσφοράς αυτοπροσώπως µέχρι τις 
10:30 π.µ. και η επιτροπή τον κατέγραψε οµοίως στον Πίνακα 1. Η επωνυµία του προσφέροντα φαίνεται παρακάτω: 
 
- Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε.  
 
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 διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής των ανωτέρω εταιρειών ήταν πλήρη. 
Σε συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε, στην αποσφράγιση των φακέλων τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων: 
 
Από τον έλεγχο των φακέλων της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων διαπιστώθηκαν τα εξής: 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.» 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 3.Α.1 της διακήρυξης: 
«...Ο εκάστοτε κατασκευαστής-προµηθευτής του ξύλινου αθλητικού δαπέδου, θα πρέπει να διαθέτει κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού (προκειµένου να επιτευχθεί η ισονοµία µεταξύ των προµηθευτών) επί ποινή 
αποκλεισµού : 
- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας ή άλλου ισοδύναµου 
πιστοποιητικού σχετικά µε την εµπορία, κατασκευή, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη αθλητικού δαπέδου. 
- Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας, για αθλητικό 
εξοπλισµό ή άλλου ισοδύναµου πιστοποιητικού σχετικά µε την εµπορία και κατασκευή αθλητικού δαπέδου» 
 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 3.Α.2 της διακήρυξης: 
«Απαιτείται Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας Αθλητικού Εξοπλισµού ή Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 
1599/1986 του αντιπροσώπου της για την αποδοχή εκτέλεσης της προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης 
στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την Βεβαίωση ή Υπεύθυνη ∆ήλωση. Σε κάθε περίπτωση η Υπεύθυνη 
∆ήλωση του αντιπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο της κατασκευάστριας για την πιστοποίηση της 
αντιπροσώπευσης στο οποίο θα αναφέρεται η επωνυµία και τα πλήρη στοιχεία του αντιπροσώπου/διανοµέα καθώς και η 
επωνυµία του φορέα για τον οποίο προορίζεται η προµήθεια (∆ήµος ∆ιονύσου)...» 
 



Στην τεχνική προσφορά της εταιρείας «ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.» υπάρχει υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρεται ότι τα υλικά που 
σχετίζονται µε το ξύλινο δάπεδο εισάγονται από τα εργοστάσια «Mayr – Melnhof» και «PPS GALEKOVIC PARQUET 
FACTORY» 
Για τα παραπάνω εργοστάσια δεν προσκοµίζονται τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004. 
Επίσης δεν προσκοµίζεται έγγραφο της κατασκευάστριας για την πιστοποίηση της αντιπροσώπευσης, στο οποίο θα 
αναφέρεται η επωνυµία και τα πλήρη στοιχεία του αντιπροσώπου/διανοµέα καθώς και η επωνυµία του φορέα για τον οποίο 
προορίζεται η προµήθεια (∆ήµος ∆ιονύσου). 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 3.Β.1 της διακήρυξης: 
«...Ο εκάστοτε κατασκευαστής-προµηθευτής του υλικού εξοπλισµού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων, θα πρέπει να 
διαθέτει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (προκειµένου να επιτευχθεί η ισονοµία µεταξύ των 
προµηθευτών) επί ποινή αποκλεισµού : 
- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας για τον αθλητικό 
εξοπλισµό ή άλλου ισοδύναµου πιστοποιητικού σχετικά µε την εµπορία, κατασκευή, εγκατάσταση και τεχνική 
υποστήριξη αθλητικού εξοπλισµού. 
- Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας, για αθλητικό 
εξοπλισµό ή άλλου ισοδύναµου πιστοποιητικού σχετικά µε την εµπορία και κατασκευή αθλητικού εξοπλισµού. 
 
Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά δεν προσκοµίστηκε το πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 της 
κατασκευάστριας εταιρείας των µπασκετών «SPORT SYSTEM S.R.L.» 
  
Επίσης, στο ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆) και στην ενότητα «Γ – Πληροφορίες σχετικά µε τη 
στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων» δηλώνεται ότι η εταιρεία «ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.» δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
οικονοµικών φορέων προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV του ΤΕΥ∆. 
Ωστόσο στην Τεχνική Προσφορά της εταιρείας υπάρχει υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας «Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 
που δηλώνει ότι θα αποδεχτεί την εκτέλεση της προµήθειας και θα προµηθεύσει στην εταιρεία «ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε. τα 
προσφερόµενα είδη (ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσµάτων του Οίκου “BODET” και µπασκέτες του οίκου “SPORT SYSTEM 
S.L.R.”. Επιπρόσθετα για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας προσκοµίζεται κατάλογος µε προµήθεια των ανωτέρω ειδών 
(ηλεκτρονικοί πίνακες και µπασκέτες) της εταιρείας «Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και όχι της «ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.». 
 
Για όλους τους ανωτέρω λόγους η τεχνική προσφορά της εταιρείας «ΣΙΛΓΟΥΝΤ Ε.Π.Ε.» δεν γίνεται δεκτή και ως εκ τούτου 
δεν αποσφραγίζεται η οικονοµική της προσφορά 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε.» 
 
Στην τεχνική προσφορά της εταιρείας «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε.» υπάρχει υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας 
«Ι & ∆ Α’Ι’ΒΑΖΙ∆ΟΥ – Γ. ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΗΣ Ο.Ε.» όπου δηλώνει ότι θα προµηθεύσει την εταιρεία «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. 
ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε.» τα είδη για το ξύλινο αθλητικό δάπεδο. 
Ωστόσο δεν προσκοµίζεται πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 για την εταιρεία «Ι & ∆ Α’Ι’ΒΑΖΙ∆ΟΥ 
– Γ. ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΗΣ Ο.Ε.»., δηλαδή δε συµµορφώνεται µε τον όρο του άρθρου 9 παρ. 3.Α.1 της διακήρυξης. 
Επίσης, δεν προσκοµίζεται πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 για την εταιρεία «NUOVA RADAR 
COOP» η οποία θα προµηθεύσει στην εταιρεία «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε.» τις επιδαπέδιες µπασκέτες. 
Τα παραπάνω δε συµµορφώνονται µε τον όρο του άρθρου 9 παρ. 3.Β.1 της διακήρυξης. 
 
Για όλους τους ανωτέρω λόγους και η τεχνική προσφορά της εταιρείας «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε.» δεν 
γίνεται δεκτή και ως εκ τούτου δεν αποσφραγίζεται η οικονοµική της προσφορά. 
 
Στο σηµείο αυτό και λαµβάνοντας υπόψη ότι καµία τεχνική προσφορά δεν έγινε δεκτή για τη συνέχιση της διαδικασίας, η 
επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό το οποίο πρέπει να αποσταλεί προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆ιονύσου προς 
έγκριση. 
 
 
Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα 
 
 Ο Πρόεδρος      Τα Μέλη 
 
ΦΑΡΑΧ ΝΑΤΖΙΜΠ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ   1) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ   
      
 
 
            2) ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
 
 
Συνηµµένα:     
Πίνακας 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 


