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Από το πρακτικό της με αριθ. 23ης/2020 Τακτικής - δια περιφοράς  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως : 203 

Θέμα:  Έγκριση  Πρακτικού  αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικού αναδόχου του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 

Παιδικών χαρών του Δήμου Χαϊδαρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 

 
Σήμερα την 16η  του μήνα  Νοεμβρίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα με ώρα έναρξης στις 
10:00 και  ώρα λήξης στις 12:00, συνήλθε σε τακτική - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική  

Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: 21097/12-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε 

νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  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» β)  την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : 

Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19, 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. 

 
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της  Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών 

συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα οκτώ  (8) μέλη, 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)-  

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

7. Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) 

8. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος  (τακτικό μέλος). 

 

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:   

Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ. Μιχάλης Σελέκος (τακτικό μέλος).  

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών 

συμμετείχαν (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής -δια περιφοράς συνεδρίασης   της Οικονομικής Επιτροπής.  

 

 

Μεταβολές:  
-Πριν τη συζήτηση του 1

ου
  θέματος  της τακτικής (δια περιφοράς) συνεδρίασης, ο  Πρόεδρος ενημέρωσε δια περιφοράς 

τα μέλη για την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος  ως κατεπείγον: 1) Τροποποίηση-Διόρθωση της 

υπ΄αριθμ.190/2020 Απ. Οικονομικής Επιτροπής για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021». 



ΑΔΑ: Ω2ΘΚΩΗ3-Κ7Ο



Μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής – κατά πλειοψηφία– εγκρίνουν την 

ένταξη του  ΕΗΔ θέματος  και τη συζήτησή του  μετά το τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων, ως 8
ο
 θέμα,  της ημερησίας  

διάταξης . (Ν. 3852/2010 άρθρο 75  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18). 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε τα μέλη για το 3
ο 
  θέμα της ημερήσιας  διάταξης,  κατόπιν του υπ  

αριθμ. πρωτ.:  . 20946/10-11-2020 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, προτείνοντας την έγκριση όπως 

παρακάτω: 

 

Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών χαρών 

του Δήμου Χαϊδαρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 

 

Στο Χαϊδάρι σήμερα την 10η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 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 143/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που αναδείχθηκε κατά την 

αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών του Διαγωνισμού «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 

αναβάθμιση Παιδικών χαρών του Δήμου Χαϊδαρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» και δημοσιεύτηκε με την υπ’ αριθμ 

14277/11-08-2020 διακήρυξη και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, 

λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 20PROC007171770. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 

ΚΟΚΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ,  ως Πρόεδρος 

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ,  ως μέλος 

ΚΙΤΣΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ,  ως μέλος 

 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

Το υπ’ αριθμ. 18058/02-10-2020 πρακτικό αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών 

προδιαγραφών  

Το υπ’ αριθμ. 18374/06-10-2020 πρακτικό αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών 

Την υπ’ αριθμ. 163/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΓΙΓΩΗ3-ΣΝ0) με την οποία εγκρίθηκε το 

παραπάνω πρακτικό 

πρότεινε ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία  

 

 « π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» 

 

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, στάλθηκε η υπ’ αριθμ. 20130/30-10-2020 πρόσκληση κατάθεσης 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης στην εταιρεία «π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» με την οποία κλήθηκε να υποβάλλει 

εντός δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 

περιγράφονται στις σχετικές παραγράφους της ανωτέρω διακήρυξης (άρθρο 3.2), ως αποδεικτικά στοιχεία για τη 

μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της σχετικής παραγράφου της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως ορίζεται στην 

διακήρυξη. 

α/α Επωνυμία Εταιρείας Αρ.πρωτ. Φακέλλου  

1 « π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε..» 20843/09-11-2020 

Ο φάκελος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς, η κατάθεση του 

είναι εμπρόθεσμη. 

Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που 

υποβλήθηκαν.  



ΑΔΑ: Ω2ΘΚΩΗ3-Κ7Ο



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

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ «π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» 

2.2.9.2 

Β.1. α) 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις 

βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για 

κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 2.2.3.1. του άρθρου 2.2.3 της παρούσης 

διακήρυξης. 

Η υποχρέωση αυτή αφορά κατ΄ ελάχιστον: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και Ι.Κ.Ε. ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών, τους διαχειριστές, 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 73 παρ.1 

Ν.4412/16), 

γ) ο πρόεδρος και τα μέλη στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών 

δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, το νόμιμο 

εκπρόσωπο. 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΗΚΑΝ  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ:(ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

15488/02-10-2020) 

ΜΑΡΘΑ ΚΩΣΤΑΡΗ: (ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 280558/23-

09-2020) 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ:(ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

220366/25-09-2020) 

 

Β.1.  β) 

1. Φορολογική & Ασφαλιστική Ενημερότητα 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει 

τους ασφαλιστικούς φορείς, που είναι υπόχρεος να καταβάλλει εισφορές. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τους εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους 

απασχολούμενους στην υποψήφια επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, 

και όχι μόνο τους εργαζόμενους που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ. Αφορά  και όσους 

είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε 

ασφαλιστικούς οργανισμούς (Γνωμ. ΝΣΚ 222/1998). Όταν πρόκειται για νομικά 

πρόσωπα (ανώνυμες εταιρείες, ΕΠΕ, ομόρρυθμες κ. λ. π.), το πιστοποιητικό 

ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) 

και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν (τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου τους ΑΕ, το διαχειριστή τους ΕΠΕ κ. λ. π.), εκτός αν 

αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την επιχείρηση (ΣτΕ 1607/2004 ΝοΒ 2005 σελ. 

2042, ΣτΕ 4029/2006, ΣτΕ 794/2003, ΣτΕ ΕπΑν 71/2011, 6/2004, 326/2003 

 

Φορολογική Ενημερότητα 

06-11-2020 ΜΕ ΛΗΞΗ 06-12-2020 

Υπεύθυνη Δήλωση: ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΗΚΕ 

 

Ασφαλιστική Ενημερότητα π2κ Κατασκευαστική  

Ι.Κ.Ε.   02-11-2020 ΜΕ ΛΗΞΗ 30-04-2021 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ -  ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:81097/15-06-2020 με λήξη 15/12/2020 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ -  ΚΩΣΤΑΡΗ 

ΜΑΡΘΑ:29446/17-09-2020 με λήξη 17/03/2021 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ -  ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ:1080015/23-06-2020 με λήξη 

23/12/2020 

 

Β.1.  γ) 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης  του 

τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, 

δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 

σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται έγγραφο ή πιστοποιητικό που να καλύπτει 

όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 2.2.3.1., 2.2.3.2. και στην περίπτωση β 

της παραγράφου 2.2.3.4. τότε το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση. 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΗΚΕ  - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

238395-28/09/2020 

 

Β.1.δ) 

Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω 

πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 

οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά 

με την έκδοση του πιστοποιητικού 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΗΚΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

Β.1.ε), η) 
Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν 

στο πρόσωπο του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΗΚΕ 

Β.2. 

Βεβαίωση Εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 

αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΗΚΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.-  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2081/11-02-2015 

ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ:426/09-01-2020 ΜΕ 

ΕΚΠΛΗΡΩΜΈΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΈΧΡΙ 31/12/2020 



ΑΔΑ: Ω2ΘΚΩΗ3-Κ7Ο



 

Βάσει των ανωτέρω, καθώς και του άρθρου 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, η αρμόδια Επιτροπή προτείνει την 

κατακύρωση για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών χαρών του Δήμου 

Χαϊδαρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»στην  εταιρεία 

 «π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», η οποία προσέφερε το ποσό των διακοσίων τριανταπέντε χιλιάδων 

τετρακοσίων πενήντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (235.451,20€) 

 

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

υπογράφεται. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΟΚΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ,  ως Πρόεδρος 

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ,  ως μέλος 

ΚΙΤΣΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ,  ως μέλος 

 

 
Η  Οικονομική Επιτροπή αφού ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη: το αριθμ. πρωτ.: . 20946/10-11-2020 

πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την υπ’ αριθμ. 163/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

(ΑΔΑ: 9ΓΙΓΩΗ3-ΣΝ0), την αριθμ. 110/2020 (ΑΔΑ: ΩΤΨΒΩΗ3-Μ08) προγενέστερη απόφασή της περί καθορισμού των 

όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020 και  

κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων   –  απαντήσεων: ο Πρόεδρος κ. Αργυρόπουλος και οι κ.κ. δημοτικοί 

σύμβουλοι (τακτικά  μέλη)  Εμμανουήλ Πετούσης,  Ελένη Μπέλα, Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης,  

Δήμητρα Δούμουρα και Θεόδωρος Σπηλιόπουλος, ψήφισαν υπέρ του θέματος. Ο δημοτικός σύμβουλος (τακτικό μέλος ) 

κ.  Απόστολος Θεοφίλης, ψήφισε λευκό.  

 

Β.6 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, τα Νομικά 

Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα νομιμοποιητικά έγγραφά τους, και 

συγκεκριμένα: 

Εάν ο Υποψήφιος είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε της ημεδαπής: 

α) ΦΕΚ σύστασης, 

β) Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν 

δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο 

αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), 

γ) ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή η απόφαση των εταίρων 

περί της ισχύουσας εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

δ) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης της συμμετοχής του 

νομικού προσώπου στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση  για την υπογραφή και την υποβολή της Προσφοράς από 

άτομο πλην του νομίμου εκπροσώπου 

ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής για τις 

καταστατικές τροποποιήσεις της εταιρείας. 

Εάν ο Υποψήφιος είναι Ο.Ε , Ε.Ε. , Ι.Κ.Ε.  της ημεδαπής: 

α) Αντίγραφο του καταστατικού με όλες τις τροποποιήσεις του μέχρι σήμερα, 

β) Πιστοποιητικό της  αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των 

καταστατικών τροποποιήσεων της εταιρείας. 

Για Αλλοδαπά πρόσωπα: 

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και 

πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία προβλέπονται 

από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία 

αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα 

προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι 

λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους 

ημεδαπούς. 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή 

δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν 

από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα 

τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να 

αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΗΚΑΝ 



ΑΔΑ: Ω2ΘΚΩΗ3-Κ7Ο



Συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (8) μελών, σε σύνολο (8) ψηφισάντων, (7) ψήφισαν υπέρ,  (1) ψήφισε λευκό.] η 

Οικονομική Επιτροπή,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  Ομόφωνα  

 

Εγκρίνει το αριθμ. πρωτ.:20946/10-11-2020 Πρακτικό  αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικού 

αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 

αναβάθμιση Παιδικών χαρών του Δήμου Χαϊδαρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», όπως εμφανίζεται  εξ ολοκλήρου  στο 

εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. 

 

Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ανάδειξης αναδόχου:  

για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών χαρών του Δήμου Χαϊδαρίου 

(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»,  στην εταιρεία  «π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», ως έχουσα πλήρη φάκελο δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, με προσφερόμενη τιμή ποσού: διακοσίων τριανταπέντε χιλιάδων τετρακοσίων 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  16-11-2020 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 



ΑΔΑ: Ω2ΘΚΩΗ3-Κ7Ο
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