
                        ΑΔΑ: 6ΘΙ6ΩΗ3-5ΟΛ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Αριθμ. πρωτ.:  12345/14-07-2020   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της με αριθ. 13
ης

/2020 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :  83 

 

Θέμα:   Ματαίωση και επαναπροκήρυξη διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά την Πράξη με τίτλο:  «Επέκταση 

- αναβάθμιση υποδομών στις οποίες  παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Χαϊδαρίου»,  η οποία 

συγχρηματοδοτείται από το  E.Π. της Περιφέρειας Αττικής «ATTIKH 2014-2020» (Άξονας 

Προτεραιότητας  10,  Θεματικός Στόχος 09,  Κωδικός Πρόσκλησης:  ΑΤΤ 068, Α/Α ΟΠΣ: 2616 - Έκδοση 3.0)».  

 

    Σήμερα την  14
η
  του μήνα  Ιουλίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και  ώρα  08:30, συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.:  12149/10-07-2020 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  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» και τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 

[με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε 

εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 

(Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με 

θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 

αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση 

συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το 

διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

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

επτά (7)  ήτοι: 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

6. Μιχάλης Σελέκος  - (τακτικό μέλος) 

7. Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) 

 

    Απόντες:    κ. κ  Βασίλειος Καρατζαφέρης  (τακτικό μέλος)  -   Θεόδωρος Σπηλιόπουλος   (τακτικό μέλος). 

 

  Ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Α. Θεοφίλης τακτικό μέλος της ΟΕ, πριν  την έναρξη της συνεδρίασης λαμβάνοντας το 

λόγο, έκανε δηλώσεις, όπως  αυτές καταγράφονται  στα πρακτικά και διαμαρτυρόμενος απεχώρησε από την συνεδρίαση. 

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

συνεδρίασης. 

Μεταβολές:  

- Πριν τη συζήτηση του 1
ου 

  θέματος  της τακτικής  συνεδρίασης, ο  Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την εκτός  

ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος  ως κατεπείγον: 1. Ματαίωση και επαναπροκήρυξη διαγωνιστικής 

διαδικασίας που αφορά την Πράξη με τίτλο:  «Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες  παρέχονται κοινωνικές 

υπηρεσίες του Δήμου Χαϊδαρίου»,  η οποία συγχρηματοδοτείται από το  E.Π. της Περιφέρειας Αττικής «ATTIKH 2014-

https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/
https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/


2020» (Άξονας Προτεραιότητας  10,  Θεματικός Στόχος 09,  Κωδικός Πρόσκλησης:  ΑΤΤ 068, Α/Α ΟΠΣ: 2616 - 

Έκδοση 3.0)».  

 

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

 ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή τους ως 1
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 τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής:  το  ΕΗΔ θέμα, 
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  θέματα  ΗΔ  αντίστοιχα. 

     Ο Πρόεδρος της Ο.Ε κ. Αργυρόπουλος  Γ.  εισηγούμενος το  1
ο
  (πλέον) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών της Ο.Ε. την  από 14-07-2020  εισήγηση της αρμόδιας ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, στην 

οποία αναφέρονται τα εξής: 

 

Θέτουμε υπόψη του Προέδρου και των μελών της Ο.Ε. τα εξής: 

- την υπ’ αριθμ. 152/31-12-2019 Απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΡΕΚΩΗ3-ΟΤ6) με την οποία 

εγκρίθηκαν οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, 

- την υπ’ αριθμ. 192/7-01-2020 Διακήρυξη και την υπ’ αριθμ. ΔΣΣΗΔΔ.81/2018 Μελέτη της Δ/νσης 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Δικτύων, 

- το υπ’ αριθμ. 3968/26-02-2020 Πρακτικό Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών 

προδιαγραφών και Οικονομικών Προσφορών της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης Διαγωνισμού, 

- την υπ’ αριθμ. 23/10-03-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΖ58ΩΗ3-ΒΟΜ) με την οποία 

εγκρίθηκε το παραπάνω πρακτικό και αναδείχθηκαν οι προσωρινοί Ανάδοχοι του Διαγωνισμού, 

- την - από 20.03.2020 - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: «Κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και 

της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης (Αρ. 

ΦΕΚ 68 / Α’/ 20-03-2020), «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΡΓΩΝ, Άρθρο εξηκοστό,  Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, Παράγραφος 1, στοιχείο, γ)»,  σύμφωνα με την 

οποία:  

 

-Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη 

του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου 

Υπουργού ή αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή:  

α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών,  

β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη 

δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας,  

γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή 

εκτέλεσης αυτών και  

δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την 

οικεία απόφαση. 

 

- την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24403/10.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και 

Δικαιοσύνης «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και 

Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα 

από 11.4.2020 έως και 27.4.2020» (Β’ 1301), 

- την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804/25.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και 

Δικαιοσύνης «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο 

σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 

έως και 15.5.2020» (Β’ 1588), 

- την υπ’ αρ. αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340/15.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και 

Δικαιοσύνης «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της 

Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 31.5.2020» (Β’ 1857), 

-  το γεγονός ότι εξαιτίας των παραπάνω αναφερόμενων έκτακτων συνθηκών προσωρινής αναστολής 

λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, σταδιακά,  από 11.04.2020 έως και 31.05.2020,  δεν ήταν 

δυνατή η έκδοση -  προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης από τους προσωρινούς 

Αναδόχους του Διαγωνισμού  
- το γεγονός ότι η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, εκ λάθους, παρέλειψε να εισηγηθεί, προς το αρμόδιο όργανο 

της Αναθέτουσας Αρχής, τη λήψη της απαραίτητης απόφασης περί αναστολής της προθεσμίας ολοκλήρωσης του 

Διαγωνισμού και προέβη στην αποστολή της υπ’ αριθμ. 7612/13-05-2020 Πρόσκλησης, μέσω email, στις 18/05/2020 



σε όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, χωρίς να έχει προηγηθεί η ως άνω σχετική λήψη απόφασης περί 

«αναστολής  της προθεσμίας που αφορά την εν λόγω δημόσια σύμβαση, κατά το προηγούμενο στάδιο ανάθεσης», 

- το υπ΄ αριθμ. πρωτ.οικ. 14725 / 07-07-2020 συνημμένο στην παρούσα,  Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 

/ Αξιολόγησης Διαγωνισμού, στη σύνταξη του οποίου προέβη η αρμόδια Επιτροπή χωρίς να έχει προηγηθεί η ως άνω 

σχετική λήψη απόφασης περί «αναστολής  της προθεσμίας που αφορά την εν λόγω δημόσια σύμβαση, κατά το 

προηγούμενο στάδιο ανάθεσης», 

- την υπ’ αριθμ. 192/7-01-2020 Διακήρυξη, Άρθρο 10.1 αυτής σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή του 

διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει : ….. «β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106  του Ν.4412/16…». 

 

παρακαλείσθε όπως προβείτε σε λήψη απόφασης για τα κάτωθι: 

 

α) ματαίωση των αποτελεσμάτων ως άνω Διαγωνισμού και μη- έγκριση του υπ΄ αριθμ. πρωτ.οικ. 14725 / 07-07-2020 

συνημμένου Πρακτικού,  για τους ως άνω αναφερόμενους λόγους, 

β) επαναπροκήρυξη του ως άνω Διαγωνισμού. 

 

 

Το υπ΄ αριθμ. πρωτ.οικ. 14725/07-07-2020  Πρακτικό της ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 

Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Βρεφικών τμημάτων Δήμου Χαϊδαρίου  

για το έτος 2020 

 
 
    Στο Χαϊδάρι σήμερα την 1η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του 
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 65/2019  Α.Ο.Ε. Απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής 
προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων 
που αναδείχθηκαν κατά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και 
οικονομικών προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού για την 
επέκταση-αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου 
Χαϊδαρίου» όπως ορίζεται στην στην υπ’ αριθ. 192/7-1-2020 διακήρυξη του Δημάρχου, η οποία 
δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, 
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 20PROC006135666. 

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

ΚΟΚΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ως Πρόεδρος 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, ως μέλος 
ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ως μέλος 
 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

 Την υπ’ αριθμ. 152/31-12-2019 Απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΡΕΚΩΗ3-ΟΤ6) με την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. 

 Την υπ’ αριθμ. 192/7-01-2020 διακήρυξη και την υπ’ αριθμ. ΔΣΣΗΔΔ.81/2018 μελέτη της Δ/νσης 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Δικτύων. 

Το υπ’ αριθμ. 3968/26-02-2020 πρακτικό αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών 
προδιαγραφών και Οικονομικών Προσφορών 

Την υπ’ αριθμ. 23/10-03-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΖ58ΩΗ3-ΒΟΜ) με την οποία 
εγκρίθηκε το παραπάνω πρακτικό. 

πρότεινε ως προσωρινούς ανάδοχους τις εταιρείες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Ομάδα 
2.1 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Π.ΠΑΝΑΝΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. 

 

6.076,00€ 
με ΦΠΑ 



Ομάδα 
2.2 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΥΣ Α.Ε. 

 

1.178,00 € 
με ΦΠΑ 

Ομάδα 
2.3 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ Γ’ ΗΛΙΚΙΑΣ CAMELino 

ΓΑΒΡΙΗΛ.Β.ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ 
Α.Β.Ε.Ε. 

 

496,00€ με 
ΦΠΑ 

Ομάδα 
2.4 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ CAMELino 

ΓΑΒΡΙΗΛ.Β.ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ 
Α.Β.Ε.Ε. 

 

223,20€  με 
ΦΠΑ 

Ομάδα 
2.5 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-
ΒΡΕΦΩΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

KALLENERGY 

Χ&Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. 

 

12.998,90€ 
με ΦΠΑ 

Ομάδα 
2.6 

ΤΕΝΤΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Μ. ΣΙΔΕΡΗ 

 

6.884,48€ 
με ΦΠΑ 

Ομάδα 
2.7 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Spinworks M. Ε.Π.Ε. 

 

15.761,99€ 
με ΦΠΑ 

Ομάδα 
2.8 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CAMELino 

ΓΑΒΡΙΗΛ.Β.ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ 
Α.Β.Ε.Ε. 

 

14.729,96€ 
με ΦΠΑ 

Ομάδα 
2.9 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

 

KALLENERGY 

Χ&Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. 

 

8.369,60€ 
με ΦΠΑ 

 

2. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στους προσωρινούς αναδόχους η υπ’ αριθμ. 7612/13-05-2020  
πρόσκληση κατάθεσης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  με την οποία κλήθηκαν ηλεκτρονικά στης 
18/05/2020 να υποβάλουν εντός (10) δέκα εργάσιμων ημερών, από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδοποίησης σε αυτούς, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 
του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) των δικαιολογητικών κατακύρωσης που περιγράφονται στις σχετικές παραγράφους 
της ανωτέρω διακήρυξης (άρθρο 9), ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
σχετικής παραγράφου της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

 

3. Οι προσωρινοί ανάδοχοι υπέβαλλαν σε σφραγισμένους φακέλους τα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως 
ορίζεται στην διακήρυξη. 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αρ.πρωτ. προσφοράς 

 

1 ΔΙΑΣΥΣ Α.Ε. 

 

8246   25/05/2020 

2 ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Μ. ΣΙΔΕΡΗ 

8560   29/05/2020 



 

3 CAMELino 

ΓΑΒΡΙΗΛ.Β.ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 

7860   18/05/2020 

4 Spinworks M. Ε.Π.Ε. 

 

8102    22/05/2020 

5 KALLENERGY 

Χ&Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ& ΣΙΑ Ε.Ε. 

 

8222    25/05/2020 

6 Π.ΠΑΝΑΝΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

 

7800    18/05/2020 

 

Οι παραπάνω φάκελοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας. 
Συνεπώς, η κατάθεση τους είναι εμπρόθεσμη. 

Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση των φακέλων και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν.  

Τα δικαιολογητικά σύμφωνα με το σχετικό άρθρο  της διακήρυξης είναι τα ακόλουθα: 

 

9.1. Οι Έλληνες πολίτες: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :  

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεοκοπίας.  

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση  

και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν 
βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 
σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 
την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους.  

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό 
και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

 

ΔΙΑΣΥΣ Α.Ε. 

 

α) ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΙΚΑΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΙΑ 

     ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΔΕΔΕΣ 50532/13.02.2020 



     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΙΜΕΝΗΣ 26384/29.01.2020 

     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ 72112/12.03.2020 

β) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

     ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ 
11674/25.02.2020 

     ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 
11676/25.02.2020 

     ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ-ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
11677/25.02.2020 

     ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 
2447/24.02.2020 

γ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 

     ΕΦΚΑ ΔΙΑΣΥΣ Α.Ε. 89698/19.02.2020 

     ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΙΚΑΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 

     ΑΑΔΕ ΔΙΑΣΥΣ Α.Ε. 68537334/12.04.2020 

     ΑΑΔΕ ΔΙΑΣΥΣ Α.Ε. 68792682/22.06.2020 

δ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

     ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΓΕΜΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 
986899.1439818/22.01.2020 

     ΠΙΣΟΠΟΙΤΙΚΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2204/17.02.2020 

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Μ. ΣΙΔΕΡΗ 

 

α) ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΙΚΑΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΙΑ 

     ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΔΕΡΗ 136120/22.05.2020 

β) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

     ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΠ    
0379Π/Φ.3578658/2970/22.05.2020 

     ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΠ    
0379Π/Φ.3578637/2969/22.05.2020 

     ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΠ    
0379Π/Φ.3578496/2967/22.05.2020 

     ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΠ    
0379Π/Φ.3578569/2968/22.05.2020 

     ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ 
17508/15.06.2020 

     ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ  
7553/10.06.2020 

     ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 
3096/29.05.2020 

     ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ-ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
216707/12.06.2020 

γ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 

     ΕΦΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΔΕΡΗ  38322/28.05.2020 

    ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΙΚΑΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 

    ΑΑΔΕ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΔΕΡΗ  68558407/15.05.2020 

δ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

    ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΓΕΜΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 



1071023.1566914/17.05.2020 

 CAMELino 

ΓΑΒΡΙΗΛ.Β.ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 

α) ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΙΚΑΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΙΑ 

     ΒΑΣΙΛΙΕΙΟΣ ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ 2195/18.03.2020 

     ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΕΚΤΕΡΙΔΟΥ 75682/20.03.2020 

     ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΚΤΕΡΙΔΟΥ 34816/17.03.2020 

     ΣΤΡΓΙΟΣ ΜΠΟΛΛΑΣ 2196/18.03.2020 

β) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

     ΠΡΩΤΟΔΙΚΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 76/2020 /06.04.2020 

γ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 

    ΕΦΚΑ ΓΑΒΡΙΗΛ Β.ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε 136420/ 16.03.2020 

    ΕΦΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΚΤΕΡΙΔΟΥ 207214/21.02.2020 

    ΕΦΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΕΚΤΕΡΙΔΟΥ 206906/21.02.2020 

    ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΙΚΑΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 

    ΑΑΔΕ ΓΑΒΡΙΗΛ Β.ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε 68392442/08.04.2020 

δ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

    ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΓΕΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
1182662/01.06.2018 

    ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΓΕΜΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 1058728.1549562/ 
07.05.2020 

    ΠΙΣΟΠΟΙΤΙΚΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2252/07.05.2020 

 

Spinworks M. Ε.Π.Ε. 

 

α) ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΙΚΑΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΙΑ 

    ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ 152250/05.06.2020  

β) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

    ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ-ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
14426/11.03.2020 

    ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ 
4590/24.02.2020 

    ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 
14427/11.03.2020 

γ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 

    ΕΦΚΑ SPIN WORKS 169836/01.04.2020 

    ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΙΚΑΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 

    ΑΑΔΕ SPIN WORKS 68676160/01.06.2020 

δ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

    ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΓΕΜΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 
1000646.1460740/10.02.2020 

    ΠΙΣΟΠΟΙΤΙΚΟ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 1000646.1460741/12.02.2020 

    ΠΙΣΟΠΟΙΤΙΚΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 610/10.01.2020 

KALLENERGY 

Χ&Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ& ΣΙΑ Ε.Ε. 

 

α) ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΙΚΑΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΙΑ 

    ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ 124790/12.05.2020 

    ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ 124795/12.05.2020 



    ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣ 4298/12.05.2020 

β) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

     Γ.Ε.ΜΗ. 1041697.1524054/ 13.04.2020 

γ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 

    Χ ΚΑΙ Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 209290/ 23.04.2020 

    ΕΦΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ 1550336 / 30.12.2019 

    ΕΦΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ 322/ 23.12.2019 

    ΕΦΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣ 321/ 23.12.2019 

    ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΙΚΑΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 

    Χ ΚΑΙ Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 68529950 /11.05.2020 

    ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ 68434523 /22.04.2020 

    ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ  68434614  /22.04.2020 

    ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣ 68530066  /11.05.2020 

δ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

    ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΓΕΜΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 1499405 /25.01.2019 

    ΠΙΣΟΠΟΙΤΙΚΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 3610/ 13.04.2020 

 

Π.ΠΑΝΑΝΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

 

α) ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΙΚΑΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΙΑ 

    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΝΑΚΑΚΗΣ 16938/15.05.2020 

β) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

 

γ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 

    ΕΦΚΑ Π.ΠΑΝΑΝΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 376943/29.05.2020 

    ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΙΚΑΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 

    ΑΑΔΕ Π.ΠΑΝΑΝΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 68823662/25.06.2020 

δ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  

    ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΓΕΜΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ  

 

 

9.2. Τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες Τα απαιτούμενα κατά τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα μέλη 
του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.. 

ΔΙΑΣΥΣ Α.Ε. 

 

 

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Μ. ΣΙΔΕΡΗ 

 

 

 CAMELino 

ΓΑΒΡΙΗΛ.Β.ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 



 

Spinworks M. Ε.Π.Ε. 

 

 

KALLENERGY 

Χ&Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ& ΣΙΑ Ε.Ε. 

 

 

Π.ΠΑΝΑΝΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

 

 

 

 

9.3. Τα φυσικά και νομικά αλλοδαπά πρόσωπα: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . Σημειώνεται ειδικά ότι:  

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 
πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να 
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση 
από υπεύθυνη δήλωση  

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο 
πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

ΔΙΑΣΥΣ Α.Ε. 

 

 

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Μ. ΣΙΔΕΡΗ 

 

 

 CAMELino 

ΓΑΒΡΙΗΛ.Β.ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 

 

Spinworks M. Ε.Π.Ε. 

 

 

KALLENERGY 

Χ&Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ& ΣΙΑ Ε.Ε. 

 

 

Π.ΠΑΝΑΝΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 



9.4. Οι συνεταιρισμοί: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες Τα απαιτούμενα κατά τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα μέλη 
του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.. 

ΔΙΑΣΥΣ Α.Ε. 

 

 

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Μ. ΣΙΔΕΡΗ 

 

 

 CAMELino 

ΓΑΒΡΙΗΛ.Β.ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 

 

Spinworks M. Ε.Π.Ε. 

 

 

KALLENERGY 

Χ&Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ& ΣΙΑ Ε.Ε. 

 

 

Π.ΠΑΝΑΝΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

 

 

 

9.5 οι Ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες Τα απαιτούμενα κατά τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα μέλη 
του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.. 

ΔΙΑΣΥΣ Α.Ε. 

 

 

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Μ. ΣΙΔΕΡΗ 

 

 

 CAMELino 

ΓΑΒΡΙΗΛ.Β.ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 

 

Spinworks M. Ε.Π.Ε. 

 

 

KALLENERGY 

Χ&Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ& ΣΙΑ Ε.Ε. 

 

 

Π.ΠΑΝΑΝΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

 

 

 



 

6. Βάσει των ανωτέρω, καθώς και του άρθρου 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, η αρμόδια Επιτροπή προτείνει 
προς τη Οικονομική επιτροπή να κατακυρωθεί η {Προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση-αναβάθμιση 
υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Χαϊδαρίου} κατά ομάδα όπως 
περιγράφεται παρακάτω: 

 

Ομάδα 
2.1 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

Π.ΠΑΝΑΝΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

 

6.076,00€ με 
ΦΠΑ 

Ομάδα 
2.2 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΥΣ Α.Ε. 

 

1.178,00 € με 
ΦΠΑ 

Ομάδα 
2.3 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ΑΤΟΜΩΝ Γ’ ΗΛΙΚΙΑΣ 

CAMELino 

ΓΑΒΡΙΗΛ.Β.ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 

496,00€ με 
ΦΠΑ 

Ομάδα 
2.4 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ΝΗΠΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

CAMELino 

ΓΑΒΡΙΗΛ.Β.ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 

223,20€  με 
ΦΠΑ 

Ομάδα 
2.5 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-
ΒΡΕΦΩΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

KALLENERGY 

Χ&Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

 

12.998,90€ με 
ΦΠΑ 

Ομάδα 
2.6 

ΤΕΝΤΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Μ. ΣΙΔΕΡΗ 

 

6.884,48€ με 
ΦΠΑ 

Ομάδα 
2.7 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Spinworks M. Ε.Π.Ε. 

 

15.761,99€ με 
ΦΠΑ 

Ομάδα 
2.8 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

CAMELino 

ΓΑΒΡΙΗΛ.Β.ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 

14.729,96€ με 
ΦΠΑ 

Ομάδα 
2.9 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ  

 

KALLENERGY 

Χ&Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

 

8.369,60€ με 
ΦΠΑ 

 

καθώς κατέθεσαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΟΚΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ως Πρόεδρος 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, ως μέλος 

ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,  ως μέλος 

 



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

Η  Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον  Πρόεδρο και έλαβε υπόψη, την ανωτέρω εισήγηση,   το υπ΄αριθμ. 

14725/07-07-2020  Πρακτικό της   Επιτροπής  Διενέργειας του Διαγωνισμού,  τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019,  τον Ν. 4412/2016 συζήτησε διεξοδικά το θέμα. 

Συνεπώς σε σύνολο συμμετεχόντων  και ψηφισάντων (6)  μελών, η  Οικονομική Επιτροπή, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
    -Την  μη  έγκριση του υπ΄ αριθμ. πρωτ.οικ. 14725/07-07-2020  Πρακτικού  της   Επιτροπής  Διενέργειας του 

Διαγωνισμού,  για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση-αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται 

κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Χαϊδαρίου»   και την ματαίωση των αποτελεσμάτων του ως άνω Διαγωνισμού για 

τους  λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. 

 

  -Την  επαναπροκήρυξη του ως άνω Διαγωνισμού. 

 

 
                                                                                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 

  Ακριβές Αντίγραφο                                                       (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 

  Χαϊδάρι  14-07-2020 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 


