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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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Από το πρακτικό της με αριθ. 18ης/2020 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :  130 

 

Θέμα:  Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών για τον διαγωνισμό 

«Συντήρηση και Επισκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου». 

 

Σήμερα την 16
η
  του μήνα  Σεπτεμβρίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  και  ώρα  09:00, 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.:  16471/11-09-2020 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  

πέντε (5)  ήτοι: 

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

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης  (τακτικό μέλος 

 

Απόντες:    κ. κ  Δήμητρα Δούμουρα   (τακτικό  μέλος)  -  Μιχάλης Σελέκος   (τακτικό μέλος) -  Απόστολος Θεοφίλης 

(τακτικό μέλος)  -  Θεόδωρος Σπηλιόπουλος    (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  της τακτικής  συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την εκτός  

ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων  ως κατεπείγοντα: 1.  Λήψη απόφασης για την οριστική ανακήρυξη 

Αναδόχων της υπηρεσίας με τίτλο: "Παροχή ειδικών τηλεφωνικών συνδέσεων" σε βάρος του Κ.Α.Ε.: 00.6222.0001 

"Tηλεφωνικά, Τηλεγραφικά & Τηλετυπία Τέλη Εσωτερικού"- Χρονική Διάρκεια Υπηρεσιών: 24 μήνες"  2. Λήψη 

απόφασης περί έγκρισης Πρακτικού Επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασία, για την εκποίηση των 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου με τελικό σκοπό την  παράδοση σε 

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


εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ.   3. Έγκριση έκδοσης χρηματικού  εντάλματος  προπληρωμής και ορισμός 

υπολόγου, για πληρωμή παραβόλων οικοδ. αδειών, τακτοποιήσεων, πυροσβεστικής, ενστάσεων, κτηματολογίου. 

   -Η Οικονομική Επιτροπή - ομόφωνα – εγκρίνει ( για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου) την ένταξη 

των ΕΗΔ θεμάτων και τη συζήτησή τους ως 1
ο
 , 2

ο
 και 3

ο
  θέμα αντίστοιχα  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 

θέματα, ως  1
ο
 , 2

ο
 και 3

ο
  θέμα  ΗΔ και  το  1

ο
 , 2

ο
 , 3

ο
 , 4

ο
, 5

ο
 και 6

ο
 θέμα   της  ΗΔ  σε  4

ο
 , 5

ο
 ,  6

ο
 , 7

ο
,  8

ο
,  και  9

ο
 

θέμα  ΗΔ  αντίστοιχα. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  4
ο 

 (πλέον) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής , τα εξής: 

-την αριθμ. 111/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών 

προδιαγραφών Συνοπτικού  Διαγωνισμού με τίτλο «Συντήρηση & Επισκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου» 

-το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 16000/02-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής διεξαγωγής  διαγωνισμού δημοσίων συμβάσεων 

υπηρεσιών , στο οποίο αναφέρονται τα εξής:  

 

Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού 

(Αποσφράγιση φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς) 

 

Στο Χαϊδάρι, Σήμερα την 2η Σεπτεμβρίου  2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στην Αίθουσα του Δ.Σ  η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν.4412/16, 
η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 143/24-12-2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του 
Δήμου Χαϊδαρίου (ΑΔΑ: 63Ν0ΩΗ3-2ΘΥ), για να διενεργήσει το διαγωνισμό για την << ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ >> όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 14659/20-08-
2020 Διακήρυξη του Δημάρχου. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Ψαρινόπουλος  Νικόλαος (Πρόεδρος) 

2) Κατρανάρας Αναστάσιος (Τακτικό Μέλος) 

3) Αλεξανδρή Ελένη (Τακτικό Μέλος) 

Η επιτροπή παρέλαβε δύο  φάκελους  προσφοράς που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα για τον διαγωνισμό στο 
πρωτόκολλο του Δήμου. 

 

Μέχρι την λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, δεν υπήρξε  καμία άλλη προσφορά. 

Οι  διαγωνιζόμενοι που υπέβαλαν προσφορά είναι οι παρακάτω: 

 

•  «Balkan General Services O.E. » με αριθμό πρωτοκόλλου 15269/28-08-2020 

• «Βασίλειος Ντόλκας & ΣΙΑ Ε.Ε>», με διακριτικό τίτλο, DOMAC με αριθμό πρωτοκόλλου 15590/02-09-2020 

οι οποίοι και μονογράφτηκαν από τα μέλη της Επιτροπής. 

Αξιολόγησης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών 

Αρχικά η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π). Μέσα 
στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν οι απαιτούμενοι από τη Προκήρυξη (υπο)φάκελοι με τα δικαιολογητικά 
τους τα οποία μονογράφησαν. 

Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν είναι τα εξής: 

 



Α/Α Ονοματεπώνυμο  Δικαιολογητικά  

 

1 

 

Balkan General Services O.E. Φάκελος με 3 (υπο)φακέλους που ο καθ΄ ένας 
περιέχει τα εξής: 

1. Δικαιολογητικά συμμετοχής. 

2. Τεχνική προσφορά. 

3. Οικονομική προσφορά. 

 

2 Βασίλειος Ντόλκας & ΣΙΑ Ε.Ε με διακριτικό 
τίτλο DOMAC. 

Φάκελος με 3 (υπο)φακέλους που ο καθ΄ ένας 
περιέχει τα εξής: 

1. Δικαιολογητικά συμμετοχής. 

2. Τεχνική προσφορά. 

3. Οικονομική προσφορά. 

 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της πληρότητας των παραπάνω δικαιολογητικών και 
διαπίστωσε ότι : 

Οι διαγωνιζόμενοι υπέβαλαν όλα τα απαιτούμενα από το άρθρο 2.4.3. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
ήτοι το συμπληρωμένο Τ.Ε.Υ.Δ., καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ως αποδεικτικά μέσα για 
την κατακύρωση και ανάθεση της υπηρεσίας, όπως απαιτείται από το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης 3.2 
και με την Επισήμανση του άρθρου 2.4.3.1 της Διακήρυξης. 

Ο διαγωνιζόμενος Βασίλειος Ντόλκας & ΣΙΑ Ε.Ε εκτός από το δικό του Τ.Ε.Υ.Δ προσκόμισε συμπληρωμένο 
Τ.Ε.Υ.Δ των:  Σπηλιωτόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε., Εργαστήρια Βιολογικών- Χημικών Δοκιμών και Αναλύσεων 
Α.Ε.(Ζωιβόλης Χαράλαμπος), ΨΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΘΕΡΜΟΚΛΙΜ), Ιωαν.Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Όλα τα 
δικαιολογητικά ήταν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14659/20-08-2020 Διακήρυξη του εν λόγω 
Διαγωνισμού. 

Κατόπιν η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των (υπο)φακέλων που περιέχουν 
τις τεχνικές προσφορές. 

Η επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία της τεχνικής προσφοράς (σφραγισμένος (υπο)φάκελος) της 
Balkan General Services O.Ε. Μέσα στον (υπο)φάκελο βρέθηκαν τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη 
δικαιολογητικά τα οποία και μονογράφησαν ήτοι: 

1. Έγγραφο με αναλυτική περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών, μετρήσεων και προμηθειών όπως αυτές 
περιγράφονται στην αρ. 17/2020 Μελέτη που συνοδεύει την Διακήρυξη 

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες και τα προβλεπόμενα υλικά.  
3. Πιστοποιητικά συμμόρφωσης κατά ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, ISO 41001:2018 που έχουν εκδοθεί 

στην επωνυμία της εταιρείας  Balkan General Services O.Ε. 
 

Η Βασίλειος Ντόλκας & ΣΙΑ Ε.Ε στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς του  προσκόμισε 

1. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες και τα προβλεπόμενα υλικά.  
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει λάβει υπόψη του τις γενικές και ειδικές συνθήκες των εργασιών κ.λ.π. και ότι 

θα παράσχει όλες τις υπηρεσίες και τα προβλεπόμενα υλικά που απαιτούνται.  
3. Έγγραφο με αναλυτική περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών, μετρήσεων και προμηθειών όπως αυτές 

περιγράφονται στην αρ/ 17/2020 Μελέτη που συνοδεύει την Διακήρυξη 



3. Πιστοποιητικό της EURO CERT, η οποία πιστοποιεί ότι η εταιρεία «Σπηλιωτόπουλος Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε. – 
SPORTS VENUE MANAGEMENT TREATMENT”  εφαρμόζει ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 για εγκατάσταση, 
συναρμολόγηση & συντήρηση κολυμβητικών δεξαμενών της εταιρείας, Διαχείριση Αθλητικών Κέντρων. 

4. Πιστοποιητικό της EURO CERT το οποίο πιστοποιεί ότι η εταιρεία «Σπηλιωτόπουλος Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε. – 
SPORTS VENUE MANAGEMENT TREATMENT”  εφαρμόζει ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 για συναρμολόγηση, 
λειτουργία και  συντήρηση κολυμβητικών δεξαμενών και των Ηλεκτρομηχανολογικών τους 
Εγκαταστάσεων, Διαχείριση Αθλητικών Κέντρων.     

5. Πιστοποιητικό της EURO CERT το οποίο πιστοποιεί ότι η εταιρεία «Σπηλιωτόπουλος Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε. – 
SPORTS VENUE MANAGEMENT TREATMENT”  εφαρμόζει ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 41001:2018 για συναρμολόγηση, 
λειτουργία και  συντήρηση κολυμβητικών δεξαμενών και των Ηλεκτρομηχανολογικών τους 
Εγκαταστάσεων. Διαχείριση Αθλητικών Κέντρων.     

6. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος ποιότητας της  Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης CYPRUS 
CERTIFICATION COMPANY, το οποίο πιστοποιεί ότι η εταιρεία «ΙΩΑΝ.Κ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΠΕ”  εφαρμόζει 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 για παραγωγή και εμπορία απορρυπαντικών. Εμπορία χημικών προϊόντων. 

7. Πιστοποιητικό της  Q-CERT το οποίο πιστοποιεί ότι η εταιρεία «ΙΩΑΝ.Κ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΠΕ»  
εφαρμόζει ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 για παραγωγή και εμπορία απορρυπαντικών. Εμπορία χημικών 
προϊόντων. 

Κατά συνέπεια, διαπιστώνεται ότι ο Οικονομικός Φορέας που κατέθεσε την  προσφορά στο 
διαγωνισμό, Βασίλειος Ντόλκας & ΣΙΑ Ε.Ε  ΔΕΝ κατέθεσε επ’ ονόματι της εταιρείας του κανένα 
πιστοποιητικό ISO, αλλά κατέθεσε μέσα στο φάκελο της «Τεχνικής Προσφοράς» ISO από δύο (2) εταιρίες, 
με τις οποίες προτίθεται να συνεργαστεί για την υλοποίηση της υπηρεσίας που δημοπρατείται. 

Σύμφωνα με το  2.2.7 άρθρο, με τίτλο «Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης», της αριθμ. πρωτ. 14659/20-08-2020 Διακήρυξης  

Απαιτείται ο οικονομικός φορέας να εφαρμόζει: 

•  Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο έχει αξιολογηθεί και συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 
9001:2015, 

•  Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος το οποίο έχει αξιολογηθεί και συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 
14001:2015, καθώς και 

•  Σύστημα  Διαχείρισης  Εγκαταστάσεων  ISO  41001:2018  για  το  αντικείμενο  παροχής  υπηρεσιών 
στους  τομείς  κατασκευών  συντήρησης,  επισκευών  και  επιτήρησης  μηχανολογικών  εγκαταστάσεων 
(π.χ.  κολυμβητικών  δεξαμενών,  αντλιοστασίων,  επεξεργασίας  νερού  και  συναφών  βιομηχανικών 
διεργασιών). 

 Επίσης σύμφωνα με το 2.4.3.2. άρθρο της αριθμ. πρωτ. 14659/20-08-2020 Διακήρυξης με τίτλο «Τεχνική 
προσφορά», ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού: 

•  Υπεύθυνη δήλωση ότι θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες και τα προβλεπόμενα υλικά. 

•  Υποβολή  εκ  μέρους  του  προσφέροντος  πιστοποίησης  κατά  ISO  9001:2015  ή  ισοδύναμης  ή 
ανώτερης, 

•  Υποβολή  εκ  μέρους  του  προσφέροντος  πιστοποίησης  κατά  ISO  14001:2015  ή  ισοδύναμη  ή 
ανώτερη (περί φιλικότητας του περιβάλλοντος), 

•  Υποβολή εκ μέρους του προσφέροντος πιστοποίησης κατά ISO 41001:2018, Σύστημα Διαχείρισης 
Εγκαταστάσεων  για  το  αντικείμενο  παροχής  υπηρεσιών  στους  τομείς  κατασκευών  συντήρησης, 
επισκευών  και  επιτήρησης  μηχανολογικών  εγκαταστάσεων  (π.χ.  κολυμβητικών  δεξαμενών, 
αντλιοστασίων, επεξεργασίας νερού και συναφών βιομηχανικών διεργασιών). 

Σύμφωνα με το  2.2.8 άρθρο της αριθμ. πρωτ. 14659/20-08-2020 της Διακήρυξης Οι  οικονομικοί  φορείς  
μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής επάρκειας  (της  
παραγράφου  2.2.5)  και  τα  σχετικά  με  την  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  (της παραγράφου  



2.2.6),  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των δεσμών τους 
με αυτούς. Ωστόσο στα αντίστοιχα 2.2.5 και 2.2.6 άρθρα της διακήρυξης αναγράφεται ότι «ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» 

Το άρθρο 2.2.7 της αριθμ. πρωτ. 14659/20-08-2020 Διακήρυξης με τίτλο «Πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης» είναι ξεχωριστό και διαχωρίζεται σαφώς από τα 
άρθρα 2.2.5 (χρηματοοικονομική επάρκεια) και 2.2.6 (Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) που 
αναφέρονται στο άρθρο 2.2.8. Το άρθρο 2.2.8  ορίζει ότι θα μπορούσε ο Προσφέρων να στηριχθεί στις 
ικανότητες τρίτων και συγκεκριμένα : « Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 
νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.»  

Για το ίδιο θέμα των ISO  και αν αυτά μπορούν να «μεταβιβαστούν» από μία εταιρία σε μια άλλη, στην απόφαση 
193/2019 της Α.Ε.Π.Π. αναφέρεται:  «Σύμφωνα με το 2.2.8. και τα άρθρα 78 και 82 του Ν. 4412/2016, τα δεκτικά 
δανεισμού είναι αυτά των 2.2.5. και 2.2.6. και όχι τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας (2.2.7.).  

Άρα, είναι σαφές ότι τα  απαιτούμενα  προσόντα διασφάλισης ποιότητας είναι εξ’ ορισμού «intuitou 
personae (πρωσοποπαγούς φύσης) στο  πρόσωπο του ιδίου  υποψηφίου αναδόχου».  

Σύμφωνα με τα παραπάνω  ο Προσφέρων θα μπορούσε δυνητικά να αξιοποιήσει ικανότητες και άλλων 
φορέων όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 2.2.5 και 2.2.6 αλλά όχι σε αυτά που ρητώς και ξεχωριστά 
αναφέρονται στο άρθρο 2.2.7 της διακήρυξης και που πρέπει ο ίδιος ο φορέας να εφαρμόζει κατ’ 
αποκλειστικότητα.   

 

Ανακεφαλαιώνοντας, από όσα προαναφέρθηκαν προκύπτει ότι δεν μπορούν να γίνουν δεκτά τα ISO  που 
υποβλήθηκαν, διότι δεν αφορούν τον Οικονομικό Φορέα ο οποίος θα είναι ο υπεύθυνος υλοποίησης της Σύμβασης. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω,  μόνο η Balkan General Services O.Ε.  περνά στο επόμενο στάδιο του 
διαγωνισμού. 

 

     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Ψαρινόπουλος  Νικόλαος (Πρόεδρος) 

Κατρανάρας Αναστάσιος (Τακτικό Μέλος) 

Αλεξανδρή Ελένη (Τακτικό Μέλος) 

 

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.: 16000/02-09-2020 

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

75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 & τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

συζήτησε διεξοδικά το θέμα. 

 

Συνεπώς σε σύνολο παρευρισκομένων και ψηφισάντων (5)  Μελών  η Οικονομική Επιτροπή, 

 

 

 

 



 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα 

 

Εγκρίνει το αριθμ.: 16000/02-09-2020 Πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για τα στάδια των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, συνοπτικού διαγωνισμού  με τίτλο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» (της με αρ. πρωτ. οικ. 14659/20-08-2020 διακήρυξης) όπως 

εμφανίζεται  εξ ολοκλήρου  στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. 

Εγκρίνει τη συμμετοχή της εταιρείας: «Balkan General Services O.E.» στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού: 

«Οικονομική Προσφορά»,  ως έχουσα  πλήρη φάκελο διακαιολογητικών-τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με την αρ. 

πρωτ. οικ. 14659/20-08-2020 διακήρυξη. 

Απορρίπτει τη συμμετοχή  της  εταιρείας: «Βασίλειος Ντόλκας & ΣΙΑ Ε.Ε,  με διακριτικό τίτλο DOMAC» στο  επόμενο 

στάδιο  του διαγωνισμού, για τους λόγους που  αναφέρονται  αναλυτικά στο  με αριθ. πρωτ.:  16000/02-09-2020 

Πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής .  

 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/16 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

 
                                                                                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 

  Ακριβές Αντίγραφο                                                       (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 

  Χαϊδάρι  16-09-2020 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 


