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Από το πρακτικό της με αριθ. 20ης/2020 Τακτικής   συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως : 163 

Θέμα:   Έγκριση Πρακτικών 1ου & 2ου  Σταδίου διενέργειας  (Ανοικτού Ηλεκτρονικού)  Διαγωνισμού για 
την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 
 

    Σήμερα την 7η  του μήνα  Οκτωβρίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και  ώρα έναρξης 17:00,  
συνήλθε σε τακτική  (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.) συνεδρίαση η Οικονομική  

Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.:  18074/02-10-2020 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 το άρθρο 3 της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) 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»] 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 τα 

επτά  (7) μέλη, ήτοι: 

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

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Παναγιώτης Τσατασαρώνης (αναπληρωματικό μέλος) 

5. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

7. Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) 

 

Απόντες:  κ. κ. Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)- Μιχάλης Σελέκος (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 1ου θέματος  της τακτικής (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.)   
συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως 
κατεπείγον 1.  Έγκριση Πρακτικών 1ου & 2ου  Σταδίου διενέργειας  (Ανοικτού Ηλεκτρονικού)  Διαγωνισμού για την 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». -Η Οικονομική Επιτροπή - ομόφωνα – εγκρίνει  την ένταξη του  ΕΗΔ 
θέματος και τη συζήτησή του  μετά το τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας  διάταξης. (Ν. 3852/2010 άρθρο 
75  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18). 
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 22
ο 

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

Επιτροπής, τα εξής: 

-Την υπ΄αριθ. 110/2020 Απόφαση της οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση των όρων διακήρυξης και των 
τεχνικών προδιαγραφών Ανοικτού  Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων  με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση 
εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών χαρών του Δήμου Χαϊδαρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)». 

-Το υπ΄αριθ. 18058/02-10-2020 Πρακτικό 1ου Σταδίου 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ου ΣΤΑ∆ΙΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ» 

 

Βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 14277/11-08-2020 διακήρυξης (95791 ΕΣΗ∆ΗΣ) και της µε αριθµό 7/2020 µελέτης της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χαϊδαρίου, η δηµοπρατηθείσα προµήθεια αφορά σε: 

 

ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ CPV 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

ΤΜΗΜΑ 1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 37535200-9 112.205,00 

ΤΜΗΜΑ 2 ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 34928400-2 11.165,00 

ΤΜΗΜΑ 3 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 44112200-0 64.060,00 

ΤΜΗΜΑ 4 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 34991000-0 21.000,00 

 

Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ήταν η 28η Αυγούστου 2020 και ώρα 15:00 µ.µ. και ως 

ηµέρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 04η Σεπτεµβρίου 2020 και ώρα 09:00 πµ. 

Ο εν λόγω διαγωνισµός πραγµατοποιήθηκε µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) 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 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

Μέχρι την ορισθείσα ηµεροµηνία - ώρα λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών (στις 28/08/2020 ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 15:00 µ.µ.) υποβλήθηκαν µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.,  συνολικά έξι (6) προσφορές, ως εξής:  

 

α/α Προμηθευτής  

Προσφορά -

Αριθμός 

Συστήματος 

Σύνολο προσφοράς 

για Διαγωνισμό 

(EUR) 

Χρόνος τιμής προσφοράς  

1 ΕΦΥΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  187309 

Σφραγισμένες 

προσφορές 
28/08/2020 12:42 

2 Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 185909 

Σφραγισμένες 

προσφορές 
27/08/2020 15:01 

3 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 186106 

Σφραγισμένες 

προσφορές 
27/08/2020 10:15 

4 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 185981 

Σφραγισμένες 

προσφορές 
26/08/2020 15:11 

5 Σ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ 187208 

Σφραγισμένες 

προσφορές 
27/08/2020 10:46 

6 ΤΟΛΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 187328 

Σφραγισμένες 

προσφορές 
28/08/2020 10:44 
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Από τους ως άνω οικονοµικούς φορείς κατέθεσαν εγκαίρως στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, τους παρακάτω 
σφραγισµένους φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν, λαµβάνοντας αριθµούς πρωτοκόλλου,  στην Επιτροπή, 
κατά την έναρξη της διαδικασίας: 

 

α/α Προμηθευτής  

Αριθμός 

Πρωτοκόλλου 

Χρόνος Υποβολής 

Προσφοράς  

1 Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 15395 31/08/2020 

2 ΕΦΥΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 15587 02/09/2020 

3 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΕΘΕΣΕ 

4 Σ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ ΔΕΝ ΚΑΤΕΘΕΣΕ 

5 ΤΟΛΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΕΘΕΣΕ 

6 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΕΘΕΣΕ 

 

∆ιαπιστώθηκε ότι οι αποστολές των φακέλων δικαιολογητικών είναι εµπρόθεσµες και νοµότυπες, µόνο για τις 
παρακάτω εταιρείες, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης: 

 Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 
 ΕΦΥΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

 

Στις 04/09/2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π. µ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα άρθρα της ∆ιακήρυξης 
έγινε αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 
Προσφορά». 

Η Επιτροπή η οποία ορίσθηκε µε την υπ΄αριθµ. 143/2029 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, αφού 
έλεγξε την υποβολή των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής διαπίστωσε ότι µόνο οι παρακάτω εταιρείες 

είχαν καταθέσει εγγυητική επιστολή συµµετοχής, οι οποίες και ελέγχθηκαν µέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας 
του ΤΜΕ∆Ε και επιβεβαιώθηκε η εγκυρότητα τους. Οι υπόλοιπες εταιρείες δεν είχαν καταθέσει εγγυητική η 
οποία είναι υποχρεωτική και ως εκ τούτου προτείνουµε τον αποκλεισµό τους.  

Εταιρείες που θα αξιολογηθούν ως προς την πληρότητα και εγκυρότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής 
και τεχνικών προσφορών: 

 Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 
 ΕΦΥΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

 

- ΓΙΑ ΤΗΝ Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ: Η εταιρεία κατέθεσε: 

Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  

Τα απαιτούμενα δείγματα με αρ. πρωτ. 14826/24-08-2020 

Τα απαιτούμενα έγγραφα της Τεχνικής προσφοράς, ήτοι Φύλλα συμμόρφωσης -  Τεχνικών Προδιαγραφών & 

Απαιτήσεων και Φύλλα Συμμόρφωσης Εργασιών. 

Έγγραφα και δικαιολογητικά, ήτοι Πιστοποιητικά συμμόρφωσης για τα όργανα των παιδικών χαρών, δαπέδων 

ασφαλείας και Φωτοβολταϊκών Φωτιστικών σωμάτων και τα εξαρτήματα αυτών. 

Εγγυήσεις κατασκευαστή για τα όργανα των παιδικών χαρών, τα δάπεδα ασφαλείας και τα Φωτιστικά σώματα, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης. 

Τις απαιτούμενες από την Διακήρυξη Υπεύθυνες Δηλώσεις και τα απαιτούμενα από την Μελέτη Πιστοποιητικά 

διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και πιστοποιητικό Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας 

ισοδύναμο του OHSAS 18001/ISO 45001 του κατασκευαστή των οργάνων. 

- ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΥΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Η εταιρεία κατέθεσε: 

Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης καθώς και το ΤΕΥΔ της 

εταιρείας «ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» στην οποία θα στηριχτεί για την συμμόρφωσή της στις 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις της διακήρυξης.  

Τα απαιτούμενα δείγματα με αρ. πρωτ. 14913/24-08-2020. 
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Κατά τον έλεγχο των απαιτούμενων εγγράφων της τεχνικής προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε, ότι δεν είχε 

υποβληθεί για τα είδη ΑΤ-6 και ΑΤ-23,  όργανα των παιδικών χαρών, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης, 

συνοδευόμενο από έγγραφο της «Βεβαίωσης ελέγχου» φορέα πιστοποίησης. 

Η παραπάνω απαίτηση είναι επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με την 2.4.3.2 παράγραφο της διακήρυξης και την 

υπ’ αριθμ. 7/2020 Μελέτη και συγκεκριμένα στο πεδίο με τίτλο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και εδάφιο 5 (σελίδα 31):  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

«………H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την αναθέτουσα αρχή και αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι (7/2020 Μελέτη της παρούσας),…..» 

και 

«….Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 

των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα ως 

άνω Παραρτήματα. Αναλυτικά θα πρέπει να περιλαμβάνει:    α) Για τα όργανα Παιδικής Χαράς, πιστοποιητικά 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφάλειας της σειράς πρότυπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ή άλλων ισοδύναμων), 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 28492/ 2009 Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών, 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 27934/ 2014 Υ.Α. Τα πιστοποιητικά αυτά θα 

υποβληθούν, μαζί με την προσφορά του υποψηφίου προμηθευτή (στην Ελληνική γλώσσα/ μεταφρασμένα στα 

Ελληνικά). Στην περίπτωση δε κατά την οποία, τα πιστοποιητικά είναι σε γλώσσα πλην της ελληνικής, θα 

γίνονται δεκτά και στην αγγλική γλώσσα, επικυρωμένα.» 

ΜΕΛΕΤΗ 

«….5. Τα όργανα των Παιδικών Χαρών πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

ασφάλειας της σειράς πρότυπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ή άλλων ισοδύναμων), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 

του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 28492/ 2009 Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 

με την υπ’ αρ. 27934/ 2014 Υ.Α. Τα πιστοποιητικά αυτά θα υποβληθούν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την 

προσφορά του υποψηφίου προμηθευτή (στην Ελληνική γλώσσα).» 

 

Για το λόγω αυτό η Επιτροπή προτείνει τον αποκλεισμό της παραπάνω εταιρείας από το επόμενο στάδιο 

αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών. 

Στο επόµενο στάδιο θα συµµετέχει η εταιρεία «Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΟΚΑΡΑΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ     ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ      ΚΙΤΣΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

 

 

- Το υπ΄αριθ. 18374/06-10-2020 Πρακτικό 2ου Σταδίου 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ου ΣΤΑ∆ΙΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Ηλεκτρονική 
Αποσφράγιση Οικονοµικών Προσφορών, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ». 

 

Βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 14277/11-08-2020 Διακήρυξης (Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 95791) και της υπ’ 

αριθμό 7/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου, με τη δημοπρατηθείσα 

προμήθεια να αφορά σε: 
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ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ CPV 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

ΤΜΗΜΑ 1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 37535200-9 112.205,00 

ΤΜΗΜΑ 2 ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 34928400-2 11.165,00 

ΤΜΗΜΑ 3 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 44112200-0 64.060,00 

ΤΜΗΜΑ 4 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 34991000-0 21.000,00 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν 28η Αυγούστου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ. και ημέρα 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ήταν η 04
η
  Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 09:00 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 και ώρα λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών (στις 28/08/2020 

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

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,  συνολικά έξι  (6) προσφορές, ως εξής:  

 

α/α Προμηθευτής  

Προσφορά -

Αριθμός 

Συστήματος 

Σύνολο προσφοράς 

για Διαγωνισμό 

(EUR) 

Χρόνος τιμής προσφοράς  

1 ΕΦΥΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  187309 

Σφραγισμένες 

προσφορές 
28/08/2020 12:42 

2 Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 185909 

Σφραγισμένες 

προσφορές 
27/08/2020 15:01 

3 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 186106 

Σφραγισμένες 

προσφορές 
27/08/2020 10:15 

4 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 185981 

Σφραγισμένες 

προσφορές 
26/08/2020 15:11 

5 Σ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ 187208 

Σφραγισμένες 

προσφορές 
27/08/2020 10:46 

6 ΤΟΛΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 187328 

Σφραγισμένες 

προσφορές 
28/08/2020 10:44 

 

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

σφραγισμένους φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν, λαμβάνοντας αριθμούς πρωτοκόλλου,  στην Επιτροπή, κατά 

την έναρξη της διαδικασίας: 

α/α Προμηθευτής  

Αριθμός 

Πρωτοκόλλου 

Χρόνος Υποβολής 

Προσφοράς  

1 Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 15395 31/08/2020 

2 ΕΦΥΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 15587 02/09/2020 

 

Διαπιστώθηκε ότι οι αποστολές των φακέλων δικαιολογητικών είναι εμπρόθεσμες και νομότυπες, μόνο για τις 

παρακάτω εταιρείες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης: 

 Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 

 ΕΦΥΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

 

ΑΔΑ: 9ΓΙΓΩΗ3-ΣΝ0



Στις 04/09/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π. μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρα της Διακήρυξης έγινε 

αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και 

ελέγχθηκαν ως την πληρότητα και εγκυρότητά τους. Από την παράαπανω αξιολόγηση βρέθηκε σύμφωνη ως 

προς τις απαιτήσεις της διακήρυξης μόνο της εταιρείας «Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» 

Όλα τα ανωτέρω αποτυπώθηκαν στο υπ’ αρ. Αριθ. Πρωτ. οικ : 18058/ 02-10-2020 Πρακτικό  1ου Σταδίου της 

Επιτροπής, το οπoίο εισηγήθηκε την αποδοχή της προσφοράς της «Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» και τη συμμετοχή 

της στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού: «Αποσφράγιση Οικονομικής Προσφοράς». 

Την Τρίτη 06/10/2020 και ώρα 09:30π.μ., η Επιτροπή Αξιολόγησης και Διενέργειας του Διαγωνισμού 

Προμήθειας, η οποία ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 143/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου των Οικονομικών 

Προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 

αναβάθμιση Παιδικών χαρών του Δήμου Χαϊδαρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)». 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες οι: 

1) Κοκάρας Μιχάλης, Πρόεδρος 

2) Χρυσικοπούλου Αθηνά, μέλος 

3) Κίτσου Ευσταθία, μέλος 

 

Η Επιτροπή αποσφράγισε τους ηλεκτρονικούς φακέλους των Οικονομικών Προσφορών των Εταιρειών που 

συμμετείχαν στο Διαγωνισμό και διαπίστωσε τα εξής: 

 

Προµηθευτής 

Προσφορά -
Αριθµός 

Συστήµατος  

Αξία χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 24% 
Συνολική Αξία          

µε Φ.Π.Α.  

Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 185009 189.880,00 € 45.571,20 € 235.451,20 € 

 

Η Επιτροπή εν συνεχεία, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναγραφόμενα και λαμβάνοντας υπ’ όψη το σχετικό 

Άρθρο της Διακήρυξης, όπου αναφέρεται πως «η σύμβαση θα ανατεθεί με το Κριτήριο της πλέον συμφέρουσας 

από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής», εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, την 

ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου την Εταιρία «Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ», με προσφερόμενο ποσό εκατόν 

ογδόντα εννέα χιλιάδες, οκτακόσια ογδόντα ευρώ (189.880,00 €) χωρίς Φ.Π.Α. 24%, το οποίο ανέρχεται στις 

σαράντα πέντε χιλιάδες, πεντακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (45.571,20 €). Ήτοι συνολικά διακόσιες 

τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια τετρακόσια πενήντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (235.451,20 €). 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΟΚΑΡΑΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ     ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ      ΚΙΤΣΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

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

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, τα υπ΄αριθμ. πρωτ.: 18058/02-10-2020 & 18374/06-10-2020 Πρακτικά 
1ου & 2ου Σταδίου της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , την 110/2020 προγενέστερη απόφασή της περί καθορισμού των όρων, τις διατάξεις του  άρθρου 

72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του  άρθρου  3 του Ν. 4623/2019, τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση: [σε σύνολο συμμετεχόντων και ψηφισάντων (7)  μελών,  (6) ψήφισαν 
υπέρ, (1) ψήφισε «λευκό»] Ο δημοτικός σύμβουλος  κ. Απόστολος  Θεοφίλης, ψήφισε «λευκό».  

 

 

 

 

ΑΔΑ: 9ΓΙΓΩΗ3-ΣΝ0



 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα 

 

Εγκρίνει τα  υπ΄αριθμ. πρωτ.: 18058/02-10-2020 & 18374/06-10-2020 Πρακτικά 1
ου

 & 2
ου

 Σταδίου της Επιτροπής 

διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  για τον υπ’αριθμ. 95791 

(ΕΣΗΔΗΣ) ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό της ««Προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση 

Παιδικών χαρών του Δήμου Χαϊδαρίου», όπως εμφανίζονται  εξ ολοκλήρου  στο εισηγητικό μέρος της παρούσας 

απόφασης.. 

 

Κηρύσσει προσωρινά ανάδοχο την Εταιρία «Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ», με προσφερόμενο ποσό εκατόν 

ογδόντα εννέα χιλιάδες, οκτακόσια ογδόντα ευρώ (189.880,00 €) χωρίς Φ.Π.Α. 24%, το οποίο ανέρχεται στις 

σαράντα πέντε χιλιάδες, πεντακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (45.571,20 €). Ήτοι συνολικά διακόσιες 

τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια τετρακόσια πενήντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (235.451,20 €). 

 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή-ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

                                                                                                        Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                       (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  08-10-2020 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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