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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, 7/06/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 22005 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος 
ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630 
                                                              
  

  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού 
διαγωνισµού «Προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών 
χαρών του ∆ήµου ∆ιονύσου» προϋπολογισµού 370.000,00€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%. 
 
 
 
Με την αριθ. πρωτ. 4748/20-02-2018 (Α∆Α:6ΛΕΙ465ΧΘ7-ΧΚΛ) Απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών αποφασίστηκε η κατάρτιση Ειδικού Προγράµµατος 
Ενίσχυσης ∆ήµων µε την ονοµασία «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ».  
 
Με την αριθ. πρωτ. 7244/13.03.2018 (ΩΩΙ6465ΧΘ7-5ΣΠ) έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών  εκδόθηκε η  Πρόσκληση ΙΙΙ, για την υποβολή αιτήσεων 
χρηµατοδότησης στα πλαίσια του ανωτέρω προγράµµατος, στον άξονα 
προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες των 
δήµων» µε τίτλο «Προµήθεια – τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση 
παιδικών χαρών των δήµων της Χώρας». 
 
Με την αριθ.313/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η αποδοχή 
της χρηµατοδότησης και εξουσιοδοτήθηκε ο αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Υποδοµών και Χωροταξίας για την υποβολή σχετικής πρότασης. 

Με την αριθ. πρωτ. 49028/17-09-2018 (Α∆Α:ΩΑΑΑ465ΧΘ7-∆19) Πράξη Ένταξης 
του Υπουργείου Εσωτερικών αποφασίστηκε η ένταξη στο Πρόγραµµα 
«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ, της Πράξης: «Προµήθεια-
τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών του ∆ήµου 
∆ιονύσου» συνολικού προϋπολογισµού 370.000,00€ (συµπ/νου. ΦΠΑ 24%) µε 
φορέα υλοποίησης το δήµο ∆ιονύσου.  

 
Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως: 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ σε € 

 

ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 216.000,00 € 
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ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 154.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 370.000,00 € 

 
Το σχετικό πρωτογενές αίτηµα έλαβε κωδικό Α∆ΑΜ: 18REQ004214565 2018-12-
18. 

Το ανωτέρω αίτηµα εγκρίθηκε µε την 756/2018 ΑΑΥ (Α∆Α: 6ΧΝ5Ω93-Σ∆Η, 
Α∆ΑΜ:18REQ004238311 2018-12-20) του ∆ήµου ∆ιονύσου 

Με την αριθ. 508/2018 (Α∆Α: 7Υ6ΑΩ93-Η0Μ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, 
εγκρίθηκε η αριθ. 9/2018 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών υπηρεσιών και οι 
επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού, καθώς 
και η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού. 

Η Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για 
δηµοσίευση στις 18/12/2018. στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και έλαβε τον αριθµό δηµοσίευσης 2018/S 245-560549. Η δε καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ορίσθηκε στις 18/02/2019 και ώρα 
15:00µµ, µε ηµεροµηνία αποσφράγισης αυτών στις 22/02/2019 και ώρα 10:30πµ.  
 
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 44312/5093/20-12-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ: 
18PROC0042421252018-12-20) αναρτήθηκε ο διαγωνισµός στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ). Ο διαγωνισµός έλαβε 
δε τον αύξων συστηµικό αριθµό «68824» στο Εθνικό Σύστηµα ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.ΣΗ.∆Η.Σ).    
 
Με την αριθ. πρωτ. 17531/11-02-2019 ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονοµίας & 
Ανάπτυξης, ενηµερωθήκαµε για τη διακοπή λειτουργίας του ΚΗΜ∆ΗΣ – ΕΣΗ∆ΗΣ 
για το χρονικό διάστηµα από 15/02/2019 από ώρα 09:00 έως 18:00. Για το λόγο 
αυτό οι αναθέτουσες αρχές, για διαδικασίες που ήταν ήδη εν εξελίξει και είχαν ως 
καταληκτικές ηµεροµηνίες µεταξύ του χρονικού διαστήµατος από 15/02/2019 έως 
και 18/02/2019, µε απόφαση του αρµοδίου αποφασιστικού οργάνου θα έπρεπε να 
µεταθέσουν τις προκαθορισµένες διαδικασίες διαγωνισµών. 
 
Με την αριθ. 51/2019 (Α∆Α:Ω665Ω93-ΗΞ9) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
µετατέθηκε η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών για τις 
22/02/2019 και ώρα 15:00.   
 
Με την αριθ. 59/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µετατέθηκε η 
ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών για τις 28/02/2019 και ώρα 10:30.   
 
Με την αριθ. 126/2019 (Α∆Α: ΩΨΜΖΩ93-Θ47) της Οικονοµικής Επιτροπής 
αποφασίστηκε: 

1.  ο αποκλεισµός της εταιρείας ΚΟΥΝΑΤΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ µε α/α συστήµατος 

123152 καθώς δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σχετικής διακήρυξης. 

2. ο αποκλεισµός της εταιρείας Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. ΤΟΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε. µε α/α 

συστήµατος 128526 καθώς δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σχετικής διακήρυξης 

3. ο αποκλεισµός της εταιρείας ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ µε α/α συστήµατος 127907 

καθώς δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σχετικής διακήρυξης 

4. Η προκριση της εταιρείας  ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  µε α/α 

συστήµατος 123113 στο επόµενο στάδιο καθώς ανταποκρίνεται στους όρους της 

σχετικής διακήρυξης. 
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Η ανωτέρω απόφαση κονιοποιήθηκε µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ στους 

αποκλεισθέντες στις 9/4/2019 προκειµένου να λάβουν γνώση και την άσκηση των 

δικαιωµάτων τους. Κατά την πρόοδο του χρονικού διαστήµατος που ακλούθησε 

δεν υποβλήθηκε προδικαστική προσφυγή.  

Την Παρασκευή  19 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00 µέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

 

Την Παρασκευή 19/04/2019, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Προµήθεια και εγκατάσταση σειρήνων  
συναγερµού πολιτικής άµυνας» που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 508/2018 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου τη διενέργεια του διαγωνισµού και 
την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου και τη 
κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε 
πρακτικό Νο2 µε αριθ. πρωτ. 20585/28-05-2019 που αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
 
«Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου σήµερα 19/04/2019, ηµέρα Παρασκευή  και 

ώρα 11.00π.µ.,  συνεδρίασε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα 
µε την 508/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, 
προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον 
υπ. αριθ. 68824 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. Αριθ. 44312/5093/20.12.2018 
διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάθεση της  προµήθειας οργάνων 
παιδικών χαρών του ∆ήµου ∆ιονύσου συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 
370.000,00€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/
Α  
 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Βουτσινά Στυλιανή 

2. Μέλος Νίκα ∆ήµητρα 

3. Μέλος Φαράχ Γιώργος 

 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 68824.  

Σύµφωνα µε το υπ’ αριθ Πρακτικό Νο1/22.03.2019 της επιτροπής αξιολόγησης, το 
οποίο εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. 126/2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής,  
προτάθηκε : α)  ο αποκλεισµός από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας  
των οικονοµικών φορέων, ΚΟΥΝΑΤΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ µε α/α συστήµατος 
123152, Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. ΤΟΥΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε. µε α/α συστήµατος 128526 και 
ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ µε α/α συστήµατος 127907  , και β) η αποδοχή της 
προσφοράς για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας του οικονοµικού φορέα 
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε α/α συστήµατος 123113.   
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Έτσι ορίσθηκε συστηµικά ως  ηµεροµηνία για την αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών  η 19η Απριλίου 2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πµ.  
 
Στις 19 Απριλίου 2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πµ. η επιτροπή 
προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς του 
συµµετέχοντα του οποίου η προσφορά είχε γίνει δεκτή κατά το προηγούµενο 
στάδιο. Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς, η Επιτροπή 
συνδέθηκε στο ΕΣΗ∆ΗΣ µε τα διαπιστευτήριά της (όνοµα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 68824. Η Επιτροπή 
επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση 
στο περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών.   
 Στη συνέχεια η Πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους 
απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν 
διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη 
και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγιστεί η 
προσφορά. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία η οικονοµική προσφορά 
αποσφραγίσθηκε µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο 
περιεχόµενο της.  
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς, η επιτροπή  
διαπίστωσε ότι ο οικονοµικός φορέας ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είχε 
υποβάλλει προσφορά εντός του προϋπολογισµού της µελέτης  και κατέγραψε τις 
ακόλουθες τιµές: 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(CPV) : 37535200-9 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ  € 

1 Εξοπλισµός 
παιδικής χαράς 

Απροσδιόρ. 1 290.092,82 290.092,82€ 

 ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ): 290.092,82€ 

 ΦΠΑ 24%: 69.622,28€ 

 ΣΥΝΟΛΟ (µε ΦΠΑ): 359.715,09€ 

 
Όπως προκύπτει από την ανωτέρω καταγραφή, η επιτροπή διαγωνισµού προτείνει 
προς την Οικονοµική Επιτροπή, ως προσωρινό ανάδοχο για την Προµήθεια 
οργάνων παιδικών χαρών την εταιρεία « ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΦΜ 998562423, ∆ΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, µε προσφερόµενη συνολική 
τιµή 359.715,093€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.  
 
Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα πραγµατοποιηθεί έπειτα 
από την έκδοση σχετικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Με τη 
κατακύρωση του προσωρινού αναδόχου θα σταλεί ηλεκτρονικά πρόσκληση στο 
ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην πλατφόρµα του 
ΕΣΗ∆ΗΣ. 
 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό 

και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.» 

 
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 

1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 44312/5093/20-12-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου 

(Α∆ΑΜ: 18PROC0042421252018-12-20) 
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2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 

3. Το αριθµ. πρωτ. 20585/28-05-2019  Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού  

4. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

5. Tα στοιχεία του φακέλου 

 

 

προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 

 

1. η έγκριση του αριθµ. πρωτ. 20585/28-05-2019 Πρακτικού Νο2 της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

2. η ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την προµήθεια οργάνων 

παιδικών χαρών την εταιρεία «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ΑΦΜ 998562423, ∆ΟΥ 

ΚΙΛΚΙΣ, µε έδρα Νέα Σάντα  Κιλκίς, Τ.Κ. 61100 µε προσφερόµενη 

συνολική τιµή 359.715,093€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, 

(καθαρή αξία 290.092,817 €, αξία ΦΠΑ 24% 69.622,276€).  

 

Κοινοποίηση:  ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών   

 
Συν.  Το αριθµ. πρωτ. 20585/28-05-2019  Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού  

 

 
 
 
 
 
 
 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 
 

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Άγιος Στέφανος 28 /05/2019 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   Αρ.Πρωτ : 20585   
   

Ταχ. ∆/νση: 
Λεωφ. Μαραθώνος 29 & 
Αθ. ∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   
    

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2 

ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- TOΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
(Αρ. Απόφασης ∆ηµάρχου 44312/5093/20.12.2018) 

 
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου σήµερα 19/04/2019, ηµέρα Παρασκευή  και 
ώρα 11.00π.µ.,  συνεδρίασε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα 
µε την 508/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, 
προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον 
υπ. αριθ. 68824 ηλεκτρονικό διαγωνισµό της υπ. Αριθ. 44312/5093/20.12.2018 
διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάθεση της  προµήθειας οργάνων 
παιδικών χαρών του ∆ήµου ∆ιονύσου συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 
370.000,00€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/
Α  
 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Βουτσινά Στυλιανή 

2. Μέλος Νίκα ∆ήµητρα 

3. Μέλος Φαράχ Γιώργος 

 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 68824.  

Σύµφωνα µε το υπ’ αριθ Πρακτικό Νο1/22.03.2019 της επιτροπής αξιολόγησης, το 
οποίο εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. 126/2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής,  
προτάθηκε : α)  ο αποκλεισµός από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας  
των οικονοµικών φορέων, ΚΟΥΝΑΤΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ µε α/α συστήµατος 
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123152, Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. ΤΟΥΛΟΥ∆ΗΣ Ο.Ε. µε α/α συστήµατος 128526 και 
ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ µε α/α συστήµατος 127907  , και β) η αποδοχή της 
προσφοράς για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας του οικονοµικού φορέα 
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε α/α συστήµατος 123113.   

 
Έτσι ορίσθηκε συστηµικά ως  ηµεροµηνία για την αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών  η 19η Απριλίου 2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πµ.  
 
Στις 19 Απριλίου 2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πµ. η επιτροπή 
προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς του 
συµµετέχοντα του οποίου η προσφορά είχε γίνει δεκτή κατά το προηγούµενο 
στάδιο. Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς, η Επιτροπή 
συνδέθηκε στο ΕΣΗ∆ΗΣ µε τα διαπιστευτήριά της (όνοµα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 68824. Η Επιτροπή 
επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση 
στο περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών.   
 Στη συνέχεια η Πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους 
απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν 
διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα χρήστη 
και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγιστεί η 
προσφορά. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία η οικονοµική προσφορά 
αποσφραγίσθηκε µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο 
περιεχόµενο της.  
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς, η επιτροπή  
διαπίστωσε ότι ο οικονοµικός φορέας ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είχε 
υποβάλλει προσφορά εντός του προϋπολογισµού της µελέτης  και κατέγραψε τις 
ακόλουθες τιµές: 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(CPV) : 37535200-9 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ  € 

1 Εξοπλισµός 
παιδικής χαράς 

Απροσδιόρ. 1 290.092,82 290.092,82€ 

 ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ): 290.092,82€ 

 ΦΠΑ 24%: 69.622,28€ 

 ΣΥΝΟΛΟ (µε ΦΠΑ): 359.715,09€ 

 
Όπως προκύπτει από την ανωτέρω καταγραφή, η επιτροπή διαγωνισµού προτείνει 
προς την Οικονοµική Επιτροπή, ως προσωρινό ανάδοχο για την Προµήθεια 
οργάνων παιδικών χαρών την εταιρεία « ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΦΜ 998562423, ∆ΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, µε προσφερόµενη συνολική 
τιµή 359.715,093€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.  
 
Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα πραγµατοποιηθεί έπειτα 
από την έκδοση σχετικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Με τη 
κατακύρωση του προσωρινού αναδόχου θα σταλεί ηλεκτρονικά πρόσκληση στο 
ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην πλατφόρµα του 
ΕΣΗ∆ΗΣ. 
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Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό 
και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 
 

 

Η Πρόεδρος 
Τα Μέλη 

Βουτσινά Στυλιανή Νίκα ∆ήµητρα 

 Φαράχ Γιώργος 

 
 


