
         ΑΔΑ: ΨΑΕΞΩΗ3-ΠΕ6 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Αριθμ. Πρωτ: 1362/24-01-2020                                                        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της με αριθ. 1

ης
/2020  Τακτικής  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Αρ. αποφάσεως :  5 
 

Θέμα: Έγκριση Πρακτικού 1
ου

 Σταδίου Διενέργειας Ανοικτού (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ) Διαγωνισμού: 

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ». 

 

Στο Χαϊδάρι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24
η
 του μήνα  Ιανουαρίου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας  

Παρασκευή  και ώρα  08:30 συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: 

1030/20-01-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και επιδόθηκε  με αποδεικτικό στα 

μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»  

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα 

οκτώ (8)  ήτοι: 

 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε) 

2. Εμμανουήλ Πετούσης (τακτικό μέλος)  

3. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος) 

4. Βασίλειος Καρατζαφέρης- (τακτικό μέλος)   

5. Παναγιώτης Τσατσαρώνης (αναπληρωματικό μέλος) 

6. Μιχάλης Σελέκος (τακτικό μέλος)  

7. Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος)- 

8. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος - (τακτικό μέλος). 

 

Α π ό ν τ ε ς:   Ελένη Μπέλα - (τακτικό μέλος)-Δήμητρα Δούμουρα (τακτικό μέλος)  

 
Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
 

 

Μεταβολές:  

-Πριν τη συζήτηση του 1
ου 

 θέματος  ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε  την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής 

θεμάτων  ως κατεπείγοντα: 1. Έγκριση 4ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019.. 

2. Έγκριση Πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για τα στάδια των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

τεχνικών προσφορών, οικονομικών προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού  με τίτλο  «Προμήθεια Γραφικής Ύλης –

Φωτοτυπικού Υλικού – Γραφίτη & Μελανιών για τα Έτη 2019- 2020» 3. Έγκριση τροποποίησης ετήσιου προγράμματος 

δράσης οικ. Έτους 2020 της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου  Χαϊδαρίου». (σχετ:  4/2020 

Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ). 4. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 και της εισηγητικής έκθεσης  της 

επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου  Χαϊδαρίου» (σχετ:  5 /2020 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ).  



-Η Οικονομική Επιτροπή - ομόφωνα - εγκρίνει την ένταξη του 1
ου

, 2
ου

 , 3
ου

 και 4
ου

  ΕΗΔ  θέματος και τη συζήτησή τους 

ως 1
ο
 , 2

ο
 , 3

ο
 και 4

ο
 θέμα στην ημερησία διάταξη (Ν. 3852/2010 άρθρο 75  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του 

Ν.4555/18). 

-Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης- ομόφωνα- τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής:  το 

1
ο
, 2

ο
 , 3

ο
 και 4

ο
 
ο
 ΕΗΔ ως 1

ο
 , 2

ο
 , 3

ο
 και 4

ο
 θέμα της Η.Δ.  το 1

ο 
, 2

ο
 &3

ο
 ΗΔ σε 5

ο
,6

ο
 & 7

ο
. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5
ο
 (πλέον) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής , τα εξής: 

 

  -την αριθμ. 122/2019 : απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:  :   Έγκριση των όρων διακήρυξης και των 

τεχνικών προδιαγραφών Ανοικτού  Διαγωνισμού Άνω των Ορίων  με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» 

 

 

-Το υπ’ αριθμ. 101/3-1-2020  : 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» 
 

Βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 26545/21-11-2019 διακήρυξης (74754 ΕΣΗΔΗΣ) και της με αριθμό 12/2018 μελέτης 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου, η δημοπρατηθείσα προμήθεια αφορά σε: 

 

ΤΜΗΜΑ  Είδος  

ΤΜΗΜΑ - 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ - 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ - 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν η 23η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. και ως 

ημέρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 30η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 πμ. 

 

Ο εν λόγω διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος, σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της 

ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία - ώρα λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών (στις 23/12/2019 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.) υποβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,  συνολικά πέντε (5) προσφορές,  ως εξής:  

 

Προμηθευτής  

Προσφορά -Αριθμός 
Συστήματος  

Σύνολο προσφοράς για 
Διαγωνισμό (EUR) 

Χρόνος τιμής προσφοράς  

ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 160710 Σφραγισμένες προσφορές 23/12/2019 14:56:136 

ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
160550 Σφραγισμένες προσφορές 20/12/2019 16:38:02 

ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 157862 Σφραγισμένες προσφορές 20/12/2019 10:59:22 

ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

160624 Σφραγισμένες προσφορές 23/12/2019 14:32:00 

Σ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ 160477 Σφραγισμένες προσφορές 20/12/2019 12:16:23 

Από τους ως άνω οικονομικούς φορείς κατέθεσε εγκαίρως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τον παρακάτω 

σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδόθηκε, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου,  στην Επιτροπή, κατά την 

έναρξη της διαδικασίας: 

Διαπιστώθηκε ότι η αποστολή του φακέλου δικαιολογητικών είναι εμπρόθεσμη και νομότυπη, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης. 

α/α/ Επωνυμία Ημερομηνία και Χρόνος Κατάθεσης 
Φακέλου 

Αρ. πρωτοκόλλου 

1 ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 24/12/2019 12:44 29356  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId=%7B!!EpBk2e6u0M0a27cPdaqoWg%7D&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=1287028948&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=10&oas=1hFIUFCPJF88THona1Z9cg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId=%7B!!EpBk2e6u0M0a27cPdaqoWg%7D&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=1287028948&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=10&oas=1hFIUFCPJF88THona1Z9cg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId=%7B!!EpBk2e6u0M0a27cPdaqoWg%7D&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=1287028948&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=10&oas=1hFIUFCPJF88THona1Z9cg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!EpBk2e6u0M0a27cPdaqoWg%7D&bid_number=%7B!!.zM2mhHR.akV4jId.9Z8Uw%7D&_ti=1287028948&oapc=22&oas=4kn5meMQwlX1FNy1n1ImZw..


 

Στις 30/12/2019  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρα της Διακήρυξης έγινε 

αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής _ Τεχνική Προσφορά». 

 

Η Επιτροπή αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά, ως προς την εγκυρότητά τους 

και ως προς την πληρότητα τους, διαπίστωσε ότι οι τέσσερις (4)  από τους διαγωνιζόμενους, ήτοι: 

1. ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

2. ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

3. ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

4. Σ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ 

 

δεν προσκόμισαν κανένα από τα  απαιτούμενα από τη Διακήρυξη δικαιολογητικά. Ως εκ τούτου προτείναμε 

τον αποκλεισμό τους. 

 

Επιπλέον ο διαγωνιζόμενος με την επωνυμία «ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δεν είχε 

συμπληρώσει τα Φύλλα Συμμόρφωσης που αφορούν τα τμήματα του διαγωνισμού στα οποία συμμετείχε, 

των οποίων η μη προσκόμιση συνιστά αιτία αποκλεισμού. 

 

Για τους παραπάνω λόγους προτείναμε τον αποκλεισμό και αυτής της εταιρείας από τον διαγωνισμό. 

 

Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή προτείνει την κήρυξη άγονου του Διαγωνισμού και εισηγείται ομόφωνα προς 

την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου της επανάληψή του, με τους ίδιους όρους. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΦΙΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον  Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της το  υπ΄αριθμ. πρωτ. : οικ   101/3-1-2020 

Πρακτικό της  Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων  Προμηθειών και τις διατάξεις του  άρθρου 

75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, συζήτησε διεξοδικά το θέμα. 

 

Συνεπώς σε σύνολο παρευρισκομένων και ψηφισάντων 8  μελών,  η Οικονομική Επιτροπή, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
-Εγκρίνει το αριθμ.: 101/3-01-2020 Πρακτικό του 1

ου
  ΣΤΑΔΙΟΥ του ΑΝΟΙΚΤΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»  και 

κηρύσσει τον διαγωνισμό ως άγονο και την επανάληψη του με τους ίδιους όρους, σύμφωνα με το πρακτικό της  αρμόδιας 

Επιτροπής  Διεξαγωγής Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων / Προμηθειών, όπως αυτό  εμφανίζεται  εξ ολοκλήρου  στο 

εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. 

 

 

                   Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 

  Ακριβές Αντίγραφο                                                      (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 

  Χαϊδάρι  24-01-2020 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

  


