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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ                         
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ     
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ          
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ 
& ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. 20ης/2022  Τακτικής  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αρ. αποφάσεως :  235

Θέμα: Έγκριση  Πρακτικού 3ου Σταδίου – Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για τον Ανοικτό 
Διαγωνισμό κάτω των ορίων με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2024.» - Ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5η του μήνα  Δεκεμβρίου , του έτους 2022 ημέρα της 
εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα  09:00,  συνήλθε σε  τακτική δια ζώσης συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα 
από την υπ΄ πρωτ.; 75667/01.12.2022  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και  εστάλη με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της 
ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 78 
του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  β) την  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 66528/18.11.2022 (ΦΕΚ  
5874/19.11.2022  τεύχος Β’)  και  την με αριθ. 374 Εγκύκλιο  (Αριθμός Πρωτοκόλλου: 39135/30.05.2022  ΑΔΑ: 
ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75)  του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
επτά   (5)  ήτοι:

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
2. Κωνσταντίνα Χρονοπούλου  - (τακτικό μέλος).
3. Βασίλης Καρατζαφέρης - (τακτικό μέλος).
4. Ιωάννης Ηλιάδης – (αναπληρωματικό μέλος).
5. Δήμητρα Δούμουρα – (τακτικό μέλος).

Απόντες: Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ. Εμμανουήλ Πετούσης, Παναγιώτης Τσατσαρώνης, Μιχάλης Σελέκος,  
Αποστόλης  Θεοφίλης και Δημήτρης Αλεξάκης (τακτικά μέλη).

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

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%BA%CF%85%CE%B1-%CE%B41%CE%B1%CE%B3-%CF%80-%CE%BF%CE%B9%CE%BA-4162814-07-2022-%CF%86%CE%B5%CE%BA-373414-07-2022-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%BA%CF%85%CE%B1-%CE%B41%CE%B1%CE%B3-%CF%80-%CE%BF%CE%B9%CE%BA-4162814-07-2022-%CF%86%CE%B5%CE%BA-373414-07-2022-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B2/
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Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  κ. Γ. Αργυρόπουλος  εισηγούμενος   το  1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής, τα εξής:

την αρ. 170/2021 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: Έγκριση διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών 
για την διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την :  «Συντήρηση και Επισκευή Δημοτικού 
Κολυμβητηρίου και Προμήθεια Χημικού Υλικού για τα έτη 2022-2024».

την αρ. 180/2022 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης για τον διαγωνισμό με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 173177.

την αρ. 215/2022 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: Έγκριση Πρακτικού 1ου και 2ου Σταδίου 
Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Οικονομικών Προσφορών για το Διαγωνισμό με τίτλο  «Συντήρηση Και 
Επισκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου και Προμήθεια Χημικού Υλικού για τα έτη 2022-2024»: 
(Αριθ. Διακήρυξης 58035/30-09-2022).

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. 18ης/2022  Τακτικής  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αρ. αποφάσεως :  215

Θέμα:  Έγκριση Πρακτικού 1ου και 2ου Σταδίου Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Οικονομικών 
Προσφορών για το Διαγωνισμό με τίτλο  «Συντήρηση Και Επισκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου και Προμήθεια 
Χημικού Υλικού για τα έτη 2022-2024».

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η του μήνα  Νοεμβρίου , του έτους 2022 ημέρα της 
εβδομάδας  Πέμπτη  και ώρα  09:00,  συνήλθε σε  τακτική δια ζώσης συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα 
από την υπ΄ πρωτ.: 67452/04.11.2022/σχετ.:68127/07.11.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που 
δημοσιεύτηκε νόμιμα και  εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, για συζήτηση και λήψη απόφασης 
σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 75 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  β) την  ΚΥΑ 
Δ1α/Γ.Π.οικ. 58309/14.10.2022 (ΦΕΚ  5335/14.10.2022  τεύχος Β’)  και  την με αριθ. 374 Εγκύκλιο  (Αριθμός 
Πρωτοκόλλου: 39135/30.05.2022  ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75)  του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
πέντε   (5)  ήτοι:

6. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
7. Κωνσταντίνα Χρονοπούλου  - (τακτικό μέλος).
8. Παναγιώτης Τσατσαρώνης - (τακτικό μέλος)
9. Ιωάννης Ηλιάδης  - (αναπληρωματικό  μέλος).
10. Δημήτρης Αλεξάκης  - (τακτικό μέλος).

Απόντες: Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ. Εμμανουήλ Πετούσης, Βασίλης Καρατζαφέρης, Δήμητρα Δούμουρα, 
Μιχάλης Σελέκος και Αποστόλης  Θεοφίλης  (τακτικά μέλη).

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

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%BA%CF%85%CE%B1-%CE%B41%CE%B1%CE%B3-%CF%80-%CE%BF%CE%B9%CE%BA-4162814-07-2022-%CF%86%CE%B5%CE%BA-373414-07-2022-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%BA%CF%85%CE%B1-%CE%B41%CE%B1%CE%B3-%CF%80-%CE%BF%CE%B9%CE%BA-4162814-07-2022-%CF%86%CE%B5%CE%BA-373414-07-2022-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B2/
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 Μεταβολές: 

-Πριν την συζήτηση  των θεμάτων  της 18ης τακτικής  συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη  για την εκτός  
ημερησίας διάταξης συζήτηση των  εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 
1. Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού,   2. Λήψη απόφασης για την 
τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 30/16-2-21 απόφασης Ο.Ε. περί σύναψης δανείου αναχρηματοδότησης δανειακών 
υποχρεώσεων του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικού ύψους στις 31/12/2021 4.478.580,71 
ευρώ όσον αφορά το είδος του προτεινόμενου επιτοκίου (σταθερό ή κυμαινόμενο). 3. Εγκριση  αποδοχής 
χρηματοδότησης από το   ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ της Δράσης: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ». 4. Έγκριση Υποβολής 
Αιτήματος νέας Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών 
(Δ.Π.Β.Α.):Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δήμου Χαϊδαρίου» (κωδικός ΟΠΣ: 5001522), του E.Π. της 
Περιφέρειας Αττικής «ATTIKH 2014-2020» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (16), Άξονας Προτεραιότητας (09), 
Θεματικός Στόχος (09)) ως εξής: α) νέα παράταση λειτουργίας υφιστάμενης Δ.Π.Β.Α. έως και τις 30-06-
2023, β) τροποποίηση Σ.Α.Υ.I.Μ. των Υποέργων 1, 2 της Πράξης''.. - Η Οικονομική Επιτροπή  αποφάσισε ομόφωνα το 
κατεπείγον των  θεμάτων  και την εγγραφή τους  στην ημερήσια  διάταξη, ως 1ο , 2ο , 3ο και 4ο  θέμα  Η.Δ  (Ν. 
3852/2010,  άρθρο 75,  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).

-Μετά από πρόταση του κ. Προέδρου το 13ο θέμα της Η.Δ. θα συζητηθεί ως 5ο (πλέον) θέμα της Η.Δ. 

    -Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης- ομόφωνα- τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής: : 
το  1ο ,  2ο , 3ο  και 4ο  ΕΗΔ  σε 1ο , 2ο , 3ο  και 4ο  ΗΔ,   το 1ο σε  6 ο,  το 2ο σε  7ο,  το 3ο σε  8ο,  το 4ο σε  9ο ,  το  5ο σε  
10ο,  το 6ο σε 11ο,  το  7ο σε 12ο,  το  8ο σε 13ο,  το 9ο σε 14ο , το 10ο σε 15ο, το 11ο σε 16ο , το 12ο σε 17ο και  το 13ο σε 5ο 
θέμα Η.Δ.   

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  κ. Γ. Αργυρόπουλος  εισηγούμενος   το  10ο  (πλέον) θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 
των μελών, την  αριθ.  68165/07-11-2022 εισήγηση της Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προμηθειών,  στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: 

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ’ αριθ. 58035/30-09-2022 Διακήρυξη του Δημάρχου 
2. την υποβολή προσφοράς
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. την υπ’ αριθ. 310/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 22REQ011260082, ΑΔΑ:Ψ1ΥΧΩΗ3-ΔΞΗ) 
που αφορά το ΤΜΗΜΑ 1 του διαγωνισμού με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου.» 
και την υπ. αρ. 311/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. (ΑΔΑΜ: 22REQ011260082, ΑΔΑ:Ψ1ΥΧΩΗ3-
ΔΞΗ), που αφορά το ΤΜΗΜΑ 2 του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια χημικών υλικών για τις κολυμβητικές 
δεξαμενές του Δημοτικού Κολυμβητηρίου για τα έτη 2022-2024».
Σας αποστέλλουμε 

Το υπ. αρ. 65209/01-11-2022 πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για τα στάδια: των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικών προσφορών, του Διαγωνισμού με τίτλο  «Συντήρηση Και Επισκευή Δημοτικού 
Κολυμβητηρίου και Προμήθεια Χημικού Υλικού για τα έτη 2022-2024»: 

• Πρακτικό 1ου σταδίου, για την Αξιολόγηση Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής –Τεχνικών 
Προδιαγραφών, ανοικτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού με τίτλο «Συντήρηση Και Επισκευή Δημοτικού 
Κολυμβητηρίου και Προμήθεια Χημικού Υλικού για τα έτη 2022-2024» και την προσφυγή στην 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ως προς το άγονο ΤΜΗΜΑ 2 - 
«Προμήθεια Χημικών Υλικών», λόγο μη υποβολή προσφοράς.

Στο Χαϊδάρι την 1η Νοεμβρίου 2022, 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 276/2021 (ΑΔΑ: 913ΒΩΗ3-ΨΗ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην 
αξιολόγηση των προσφορών μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διενέργειας του 
Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Συντήρηση Και Επισκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου και Προμήθεια Χημικού 
Υλικού για τα έτη 2022-2024.» (Αριθμ. Διακήρυξης 58035/30-09-2022), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 173177 αριθμό 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22PROC011339692.
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Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) Παράσχου Αναστασία, Πρόεδρος
2) Λαζάρου Γιώργος, Μέλος
3) Νιτσόλα Χιονία, Μέλος

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 17/10/2022 και η 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 21/10/2022 και ώρα 14:00 μ.μ..

Με το υπ. αρ. 38837/29-09-2022 έγγραφο του, το Τμήμα Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας του ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ, ανακοίνωσε την έναρξη εργασιών αναβάθμισης του προγράμματος και την διακοπή λειτουργίας του 
υποσυστήματος του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ– Προμήθειες και Υπηρεσίες, την Παρασκευή 14/10/2022 και την επανεκκίνηση 
της παραγωγικής του λειτουργίας, την Πέμπτη 20/10/2022 και ώρα 18:00 μ.μ.

Η αναθέτουσα Αρχή με την υπ. αρ. 180/2022 (ΑΔΑ: ΩΔΤΛΩΗ3-ΤΣΩ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και 
προκειμένου για την ομαλή συνέχιση της Διαδικασίας, ενέκρινε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών, για την Δευτέρα 24/10/2022 και ώρα 15:00 μ.μ. και την ημερομηνία αποσφράγισης αυτών την 
Παρασκευή 28/10/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με 
τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό 173177 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως 
«κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό των 
προσφορών. 

2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των 
προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και 
κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. 

3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι 
υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση 
στο περιεχόμενο τους μόνο από τα μέλη της Επιτροπής και την Αναθέτουσα Αρχή. 

4. Μετά την αποσφράγιση των ανωτέρω φακέλων, η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε την προσκόμιση της εγγύησης 
συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 και διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες υπέβαλαν εγγύηση 
συμμετοχής, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, προσκομίζοντας το πρωτότυπό της, μέχρι την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του διαγωνισμού, κατά το άρθρο 2.4.2.5. της διακήρυξης.

5. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινώνησε με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, που κατέθεσαν οι συμμετέχοντες και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους.

6. Συγκεκριμένα στο διαγωνισμό υποβλήθηκαν οι κάτωθι προσφορές, όπως εμφανίζονται στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ:

7. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, και σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5. της διακήρυξης, έως την 
ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα 
αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η 
Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

Α/Α
ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Αριθμός 
Συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ
Ονοματεπώνυμο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 173177

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
308546 24/10/2022, 13:11:13

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 173177 ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ - -
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α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, 
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς 
της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την 
ακρίβειά τους, καθώς και
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση 
και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο. 

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε 
έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση 
και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του Δήμου, 
λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, 
κατά την έναρξη της διαδικασίας: 

Α/Α- ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΕΕ 64363 - 27/10/2022 – 11:09

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ -

Συνεπώς, ο ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως από τον συμμετέχοντα, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση διαπίστωσε ότι για το ΤΜΗΜΑ 2 του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια χημικών 
υλικών για τις κολυμβητικές δεξαμενές του Δημοτικού Κολυμβητηρίου για τα έτη 2022-2024» συνολικής αξίας 
εξήντα τέσσερεις χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά (64.777,80€), πλέον ΦΠΑ 24%, 
δεκαπέντε χιλιάδες πεντακόσια σαράντα έξι ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (15.546,67€), δεν υποβλήθηκε καμία 
προσφορά.

(Α) ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.4.3.1. ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. 58035/30-09-2022 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής» που κατατέθηκε από τον συμμετέχοντά. Ο διαγωνιζόμενος και τα δικαιολογητικά που υπόβαλε, είναι 
τα εξής:

ΤΜΗΜΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Κατατέθηκε ορθή Εγγυητική Συμμετοχής και επιβεβαιώθηκε η ισχύς της. 
Υποβλήθηκε ΕΕΕΣ της Συμμετέχουσας Εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. Υποβλήθηκαν όλα τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται στην 2.4.3.1. παράγραφο της Διακήρυξης. Πληρούνται όλες οι 

προϋποθέσεις.

9. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο, που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, ελέγχθηκαν 
από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και βρέθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Διακήρυξης.

Β) ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.4.3.2. ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. 58035/30-09-2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

10. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου «Τεχνική προσφορά» 
που έχει υποβάλει ο συμμετέχοντας. Ο διαγωνιζόμενος και τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, είναι τα εξής:

ΤΜΗΜΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟ

ΧΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.4.3.2. 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΦΟΡΕΑ 

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

• Κατάλογος συμβάσεων που να έχουν ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια 
των 2 τελευταίων ετών 2020 και 2021 . Οι παραπάνω συμβάσεις 

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=90881&tradingPartnerId=112424&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1808362280&oapc=16&oas=p3jZonpWUM7wcFA1XcEdxg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=90881&tradingPartnerId=112424&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1808362280&oapc=16&oas=p3jZonpWUM7wcFA1XcEdxg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=90881&tradingPartnerId=112424&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1808362280&oapc=16&oas=p3jZonpWUM7wcFA1XcEdxg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=90881&tradingPartnerId=112424&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1808362280&oapc=16&oas=p3jZonpWUM7wcFA1XcEdxg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=90881&tradingPartnerId=112424&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1808362280&oapc=16&oas=p3jZonpWUM7wcFA1XcEdxg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=90881&tradingPartnerId=112424&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1808362280&oapc=16&oas=p3jZonpWUM7wcFA1XcEdxg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=90881&tradingPartnerId=112424&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1808362280&oapc=16&oas=p3jZonpWUM7wcFA1XcEdxg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=90881&tradingPartnerId=112424&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1808362280&oapc=16&oas=p3jZonpWUM7wcFA1XcEdxg..




Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63908668eb32ff008d152a2a στις 08/12/22 12:12

να συνοδεύονται από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης .

• Έγγραφο για την τεκμηρίωση ύπαρξης εξειδικευμένου αδειούχου 
συντηρητή - τεχνίτη (σύμφωνα με τα Π.Δ. 511/77, 97/87 και Π.Δ. 
362/01 όπως ισχύουν σήμερα και σύμφωνα με την Υπουργική 
Απόφαση του ΥΠΕΚΑ αριθ. Πρωτ.: ΟΙΚ:189533/7-11-2011 (ΦΕΚ 
2654/0-11-2011) για το ΤΜΗΜΑ 1: «Υπηρεσίες συντήρησης και 
επισκευής Κολυμβητηρίου», 

• άδεια λειτουργίας πιστοποιημένου εργαστηρίου ή ιδιωτικό 
συμφωνητικό σε περίπτωση συνεργασίας με πιστοποιημένο 
αναγνωρισμένο ιδιωτικό ή δηµόσιο εργαστήριο, για την Χηµική 
και Μικροβιολογική Ανάλυση του νερού.

• Πτυχίο του Διπλωματούχου Μηχανικού για την έκδοση των 
Αναλυτικών Δελτίου Εργασιών 

• 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  

• Σύστημα Διαχείρισης Εγκαταστάσεων ISO 41001:2018

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ’ αριθ. 58035/30-09-2022 Διακήρυξη του Δημάρχου 
2. την υποβληθείσα προσφορά
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. την υπ’ αριθ. 310/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 22REQ011260082, ΑΔΑ:Ψ1ΥΧΩΗ3-ΔΞΗ) που 
αφορά το ΤΜΗΜΑ 1 του διαγωνισμού με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου.» και την υπ. 
αρ. 311/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. (ΑΔΑΜ: 22REQ011260082, ΑΔΑ:Ψ1ΥΧΩΗ3-ΔΞΗ), που αφορά το 
ΤΜΗΜΑ 2 του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια χημικών υλικών για τις κολυμβητικές δεξαμενές του Δημοτικού 
Κολυμβητηρίου για τα έτη 2022-2024».
5. τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων για την ύπαρξη 
διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση 
στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων.

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

1. Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε ο κατωτέρω διαγωνιζόμενος, καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους 
της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν 
πρακτικό:

Α/Α- ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΕΕ 64363 - 27/10/2022 – 11:09

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ -

2. Η επιτροπή κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για το ΤΜΗΜΑ 2 με τίτλο «Προμήθεια χημικών υλικών για τις 
κολυμβητικές δεξαμενές του Δημοτικού Κολυμβητηρίου για τα έτη 2022-2024», συνολικής αξίας εξήντα τέσσερεις 
χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά (64.777,80€), πλέον ΦΠΑ 24%, δεκαπέντε χιλιάδες 
πεντακόσια σαράντα έξι ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (15.546,67€), λόγω μη υποβολής προσφοράς και γνωμοδοτεί 
για την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Παράσχου Αναστασία, Πρόεδρος
Λαζάρου Γιώργος, Μέλος
Νιτσόλα Χιονία, Μέλος

Και 

• Το υπ. αρ. 65679/03-11-2022 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του Διαγωνισμού με τίτλο 
«Συντήρηση Και Επισκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου και Προμήθεια Χημικού Υλικού για τα έτη 
2022-2024»: 

Στο Χαϊδάρι την 3η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη 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 276/2021 (ΑΔΑ: 913ΒΩΗ3-ΨΗ0) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση 
που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διενέργειας του Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Συντήρηση Και 
Επισκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου και Προμήθεια Χημικού Υλικού για τα έτη 2022-2024.» (Αριθμ. 
Διακήρυξης 58035/30-09-2022), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 173177 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, 
δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, 
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22PROC011339692.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Παράσχου Αναστασία, Πρόεδρος
Λαζάρου Γιώργος, Μέλος
Νιτσόλα Χιονία, Μέλος

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 17/10/2022 και 
η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 21/10/2022 και ώρα 14:00 μ.μ..

Με το υπ. αρ. 38837/29-09-2022 έγγραφο του, το Τμήμα Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας του 
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ανακοίνωσε την έναρξη εργασιών αναβάθμισης του προγράμματος και την διακοπή 
λειτουργίας του υποσυστήματος του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ– Προμήθειες και Υπηρεσίες, την Παρασκευή 
14/10/2022 και την επανεκκίνηση της παραγωγικής του λειτουργίας, την Πέμπτη 20/10/2022 και ώρα 
18:00 μ.μ.

Η αναθέτουσα Αρχή με την υπ. αρ. 180/2022 (ΑΔΑ: ΩΔΤΛΩΗ3-ΤΣΩ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και 
προκειμένου για την ομαλή συνέχιση της Διαδικασίας, ενέκρινε την παράταση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, για την Δευτέρα 24/10/2022 και ώρα 15:00 μ.μ. και την ημερομηνία 
αποσφράγισης αυτών την Παρασκευή 28/10/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

1. Την 28/10/2022 η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φάκελου 
«Δικαιολογητικά διαγωνισμού – Τεχνική προσφορά» και του φακέλου «Οικονομική προσφορά» των 
διαγωνιζομένων, στον έλεγχο κατάθεσης των απαιτούμενων εγγυήσεων συμμετοχής, στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τους. Στη συνέχεια 
καταχώρισε όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα από αυτούς δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών στο υπ΄ αριθ. 65209/01/11/2022 πρακτικό αποσφράγισης και 
αξιολόγησης τεχνικών προσφορών.

2. Την 02/11/2022, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά 
κρίθηκαν αποδεκτά.

3. Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, κατά σειρά 
μειοδοσίας, όπως ελήφθη από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ):
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Όλες οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κρίνονται αποδεκτές, καθώς είναι σύμφωνες με τους 
όρους της διακήρυξης. 

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, η κατάταξη των προσφορών με κριτήριο την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής είναι η εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ποσό οικονομικής προσφοράς
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 114.700,00

Συνεπώς, η χαμηλότερη οικονομική προσφορά είναι του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, η 
οποία ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα τέσσερεις χιλιάδες επτακόσια ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ’ αριθ. 58035/30-09-2022 Διακήρυξη του Δημάρχου 
2. την υποβληθείσα προσφορά
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. την υπ’ αριθ. 310/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 22REQ011260082, ΑΔΑ:Ψ1ΥΧΩΗ3-ΔΞΗ) που 
αφορά το ΤΜΗΜΑ 1 του διαγωνισμού με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου.» και την υπ. 
αρ. 311/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. (ΑΔΑΜ: 22REQ011260082, ΑΔΑ:Ψ1ΥΧΩΗ3-ΔΞΗ), που αφορά το 
ΤΜΗΜΑ 2 του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια χημικών υλικών για τις κολυμβητικές δεξαμενές του Δημοτικού 
Κολυμβητηρίου για τα έτη 2022-2024».
5. τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων για την ύπαρξη 
διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα 
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων.

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

Την ανάδειξη του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, ως προσωρινού αναδόχου της 
υπηρεσίας «Συντήρηση και Επισκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου.» γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, 
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη 
τιμή. 

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

Α/Α
ΤΜΗ
ΜΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ
Αριθμός 

Συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ

Ονοματεπώνυμο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ/ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 24%

1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗ

ΡΙΟΥ

173177 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

308546_24/10/2022, 
13:11:13 92.500,00€

2
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΧΗΜΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ

173177 ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - -

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 92.500,00€

Φ.Π.Α. 24% 22.200,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 114.700,00€

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=90881&tradingPartnerId=112424&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1808362280&oapc=16&oas=p3jZonpWUM7wcFA1XcEdxg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=90881&tradingPartnerId=112424&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1808362280&oapc=16&oas=p3jZonpWUM7wcFA1XcEdxg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=90881&tradingPartnerId=112424&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1808362280&oapc=16&oas=p3jZonpWUM7wcFA1XcEdxg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=90881&tradingPartnerId=112424&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1808362280&oapc=16&oas=p3jZonpWUM7wcFA1XcEdxg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=90881&tradingPartnerId=112424&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1808362280&oapc=16&oas=p3jZonpWUM7wcFA1XcEdxg..
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Παράσχου Αναστασία, Πρόεδρος
Λαζάρου Γιώργος, Μέλος
Νιτσόλα Χιονία, Μέλος

και παρακαλούμε για τις δικές  σας ενέργειες.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
Η  Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη, 68165/07-11-2022 εισήγηση της Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα 
Προμηθειών,  το υπ. αρ. 65209/01-11-2022 πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών,  το με αρ. πρωτ: 
65679/03-11-2022 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της αρμόδιας Επιτροπής  και τις διατάξεις του  
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε  από το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020, συζήτησε το θέμα.

Επί  παρευρισκομένων (5)  μελών σε σύνολο  (5) ψηφισάντων,  η Οικονομική Επιτροπή, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  Ομόφωνα 

- Εγκρίνει τα υπ΄αριθμ.:  68165/07-11-2022 & 65209/01-11-2022 Πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής 
Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων  Προμηθειών, για την Αποσφράγιση Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής – 
Έλεγχος  Περιεχομένου Δικαιολογητικών Τεχνικών Προδιαγραφών” και Αποσφράγιση Φακέλου Οικονομικών 
Προσφορών της υπ΄αριθμ. 58035/30-09-2022) διακήρυξης,, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 173177 αριθμό συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ. (δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, 
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22PROC011339692.) του Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη «Συντήρηση Και 
Επισκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου και Προμήθεια Χημικού Υλικού για τα έτη 2022-2024». όπως εμφανίζονται  
εξ ολοκλήρου  στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

-Αποδέχεται την προσφορά  που είναι σύμφωνη  με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της  
κάτωθι εταιρείας :

Α/Α- ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

1
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ ΕΕ
64363 - 27/10/2022 – 11:09

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ

ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ -

-Κηρύσσει τον διαγωνισμό ως άγονο για  το ΤΜΗΜΑ 2 με τίτλο «Προμήθεια χημικών υλικών για τις 
κολυμβητικές δεξαμενές του Δημοτικού Κολυμβητηρίου για τα έτη 2022-2024» [(συνολικής αξίας εξήντα 
τέσσερεις χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά (64.777,80€), πλέον ΦΠΑ 24%, δεκαπέντε 
χιλιάδες πεντακόσια σαράντα έξι ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (15.546,67€)] και  προσφεύγει στην διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής.

-την ανάδειξή της εταιρείας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, ως προσωρινού αναδόχου 
της υπηρεσίας «Συντήρηση και Επισκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου.» με πλήρη προσφορά, σύμφωνη με τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές με τη  χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. 

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

ΗΗ  απόφασηαπόφαση  αυτήαυτή  έλαβεέλαβε    αυξ.αυξ.    αριθ.αριθ.  215/2022215/2022

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=90881&tradingPartnerId=112424&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1808362280&oapc=16&oas=p3jZonpWUM7wcFA1XcEdxg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=90881&tradingPartnerId=112424&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1808362280&oapc=16&oas=p3jZonpWUM7wcFA1XcEdxg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=90881&tradingPartnerId=112424&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1808362280&oapc=16&oas=p3jZonpWUM7wcFA1XcEdxg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=90881&tradingPartnerId=112424&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1808362280&oapc=16&oas=p3jZonpWUM7wcFA1XcEdxg..
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• το υπ΄ αριθ.  75286/30-11.2022  έγγραφο του Τμήματος  Προμηθειών , με το οποίο αποστέλλεται συνημμένα το 
υπ. αρ. 73871/25-11-2022 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης, του Διαγωνισμού με τίτλο  
«Συντήρηση Και Επισκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου και Προμήθεια Χημικού Υλικού για τα έτη 2022-
2024» για τον ορισμό οριστικού αναδόχου,   προτείνοντας την έγκρισή του, όπως παρακάτω:

το υπ. αρ. 73871/25-11-2022 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης,

ΘΕΜΑ :  Πρακτικό για την Αξιολόγηση Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και ορισμού Οριστικού 
Αναδόχου για τον ανοικτό (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού με τίτλο «Συντήρηση Και Επισκευή Δημοτικού 
Κολυμβητηρίου και Προμήθεια Χημικού Υλικού για τα έτη 2022-2024» 

Στο Χαϊδάρι την 25η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή 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 276/2021 (ΑΔΑ: 913ΒΩΗ3-ΨΗ0) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
μετά την υπ. αρ. 72065/17-11-2022 πρόσκλησης και στο πλαίσιο διενέργειας του Ανοικτού Διαγωνισμού 
με τίτλο «Συντήρηση Και Επισκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου και Προμήθεια Χημικού Υλικού για τα έτη 
2022-2024.» (Αριθμ. Διακήρυξης 58035/30-09-2022), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 173177 αριθμό 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22PROC011339692.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

4) Παράσχου Αναστασία, Πρόεδρος
5) Βαϊσμένου Αναστασία, Μέλος
6) Νιτσόλα Χιονία, Μέλος

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 17/10/2022 και 
η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 21/10/2022 και ώρα 14:00 μ.μ..

Με το υπ. αρ. 38837/29-09-2022 έγγραφο του, το Τμήμα Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας του 
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ανακοίνωσε την έναρξη εργασιών αναβάθμισης του προγράμματος και την διακοπή 
λειτουργίας του υποσυστήματος του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ– Προμήθειες και Υπηρεσίες, την Παρασκευή 
14/10/2022 και την επανεκκίνηση της παραγωγικής του λειτουργίας, την Πέμπτη 20/10/2022 και ώρα 
18:00 μ.μ.

Η αναθέτουσα Αρχή με την υπ. αρ. 180/2022 (ΑΔΑ: ΩΔΤΛΩΗ3-ΤΣΩ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και 
προκειμένου για την ομαλή συνέχιση της Διαδικασίας, ενέκρινε την παράταση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, για την Δευτέρα 24/10/2022 και ώρα 15:00 μ.μ. και την ημερομηνία 
αποσφράγισης αυτών την Παρασκευή 28/10/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

1. Την 28/10/2022 η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φάκελου 
«Δικαιολογητικά διαγωνισμού – Τεχνική προσφορά» και του φακέλου «Οικονομική προσφορά» των 
διαγωνιζομένων, στον έλεγχο κατάθεσης των απαιτούμενων εγγυήσεων συμμετοχής, στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τους. Στη συνέχεια 
καταχώρισε όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα από αυτούς δικαιολογητικά και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών στο υπ΄ αριθ. 65209/01/11/2022 πρακτικό αποσφράγισης και 
αξιολόγησης τεχνικών προσφορών.

2. Την 02/11/2022, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά 
κρίθηκαν αποδεκτά. Με το υπ’ αριθ. 65679/03-11-2022 πρακτικό της, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την 
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ανάδειξη του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ως προσωρινού αναδόχου. Με την υπ΄αριθ. 
215/71501/15-11-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό της 
Επιτροπής.

3. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης (17/11/2022) σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 
και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. 
της εν λόγω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω 
παραγράφου αποστέλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με 
μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της διακήρυξης και εντός 
της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη 
ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
κλειστό φάκελο, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη 
μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως 
παραγράφου 2.4.2.5 της διακήρυξης.

Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή. 

4. Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ κοινοποιήθηκε στον προσωρινό 
ανάδοχο την 17/11/2022 Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά την 24/11/2022 τον 
ηλεκτρονικό φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και τον υπ.αρ.73854/25-11-2022 έντυπο φάκελο. 
Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εμπρόθεσμη. 

5. Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που υποβλήθηκαν 
ηλεκτρονικά μέσω της «Επικοινωνίας». Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα:

ΠΑΡΑΠΟ
ΜΠΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

2.2.9.2 
 Β.1. α)

Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου, από το 
οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του οικονομικού 
φορέα τελεσίδικη 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) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, το 
νόμιμο εκπρόσωπο.

Το υπ. αρ. 538796/25-11-2022 του Κωνσταντίνου 
Σπηλιωτόπουλου

Με το Αρ.πρωτ. 2002130.2957642 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

Β.1. β) 
(παρ. 

2.2.3.2 
της 

Διακήρυξ
ης)

i) Φορολογική Ενημερότητα: αποδεικτικό ενημερότητας 
εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. και για την περίπτωση 2.2.3.2 α) 
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση 
των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ii) Ασφαλιστική Ενημερότητα: πιστοποιητικό εκδιδόμενο από 
τον e-ΕΦΚΑ, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική 
ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για 
την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης Και 
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86, στην οποία 

Την με Αρ. Πρωτ.: 75707102/24-11-2022
Ημ. Λήξης: 24/12/2022 Φορολογική Ενημερότητα

Την υπ. αρ. 3156697/09-11-2022 Ασφαλιστική Ενημερότητα 
του Κωνσταντίνου Σπηλιωτόπουλου

Με Ημ. Λήξης: 06/01/2023

Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνονται οι Ασφαλιστικοί 
Φορείς - ΕΦΚΑ

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=90881&tradingPartnerId=112424&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1808362280&oapc=16&oas=p3jZonpWUM7wcFA1XcEdxg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=90881&tradingPartnerId=112424&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1808362280&oapc=16&oas=p3jZonpWUM7wcFA1XcEdxg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=90881&tradingPartnerId=112424&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1808362280&oapc=16&oas=p3jZonpWUM7wcFA1XcEdxg..
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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---

Β.1. γ)

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το 
αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν βρίσκεται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου 
ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το 
νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων. 
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ 
Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά 
εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη 
αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΕΛΑΣ, “ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΜΗΤΡΩΟΥ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ Η 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται έγγραφο ή πιστοποιητικό 
που να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις στην περίπτωση β της 
παραγράφου 2.2.3.4. τότε το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση. 

i) To υπ. αρ. 53663/2022 Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας (Κωδικάριθμος 

Επαλήθευσης: 8236 1947 2399 6490)
ii) Το με Αρ. Πρωτ.: 2002130.2957640/25-10-2022 

Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
iii) Το υπ.αρ. 2002130.2957643/25-10-2022 

Πιστοποιητικό από το Εμπορικό & 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Β.1.  δ), 
και ε)

δ) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται 
στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/20161, περί αρχών 
που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων,
ε) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ

1 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια 
της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016.
2 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016 
3 Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη 
διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την 
εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους
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περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου 
αποκλεισμού

Β.2.

1. 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.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό 
μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία 
υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται 
να διαθέτουν την ειδική Άδεια εμπορίας και διακίνησης 
πετρελαιοειδών, σύμφωνα με το ν. 3054/2002, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της 
απαίτησης του άρθρου 2.2.4 γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες 
διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Το με Αρ. Πρωτ.: 10999 - 21/10/2022 Πιστοποιητικό από το 
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Β.4.
ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΑ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ Η 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΑ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ Η 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

Β.5
 

ΤΑ ΕΝΛΟΓΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
«ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.».  
ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ

ΤΑ ΕΝΛΟΓΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

«ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.».  
ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ

Β.6

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, 
τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα νομιμοποιητικά 
έγγραφά τους, και συγκεκριμένα: 
▪ Προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του 2,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο 
χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς 
προσκομίζονται:
i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, προσκομίζει 
σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης3, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την υποβολή του.  
ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των 
μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό 
μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του.  
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης:
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 

Το Αρ.πρωτ. 2002130.2957644 αρ.ΓΕΜΗ 7639201000
την 26/11/2021 με ΚΑΚ 2717598

Το Αρ. Πρωτ. : 2002130.2957641/21-10-2022 Πιστοποιητικό 
Ιστορικότητας

1 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια 
της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016.
2 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016 
3  Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη 
διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την 
εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους
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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.
Τα παραπάνω  δικαιολογητικά συνοδεύονται  από υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 
προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, 
αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, 
υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία 
αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον 
έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 
την υποβολή των δικαιολογητικών.

Β.7

Στην περίπτωση που είναι εγγεγραμμένος ο φορέας σε 
επίσημους καταλόγους προσκομίζουν το πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή με συνημμένα 
τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή.

Β.8.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

6. Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον υπ’ αριθ. ……… αριθμό 
πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης, ο οποίος 
παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού 
φακέλου είναι εμπρόθεσμη.

Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση των φακέλων και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. 
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

7. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή 
είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης. 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ’ αριθ. 58035/30-09-2022 Διακήρυξη του Δημάρχου 
2. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3. την υπ’ αριθ. 215/71501/15-11-2022 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, με την οποία αναδείχτηκε ο 
προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.
4. την υπ .αρ.72065/17-11-2022 Προσκλήση προσκόμισης δικαιολογητικών
5. τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατέθεσαν από τον προσωρινό ανάδοχο

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

Να κατακυρωθεί η παροχή της υπηρεσίας για την Συντήρηση και Επισκευή του Δημοτικού Κολυμβητηρίου για τα 
έτη 2022-2024 στην εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ., γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης.

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=90881&tradingPartnerId=112424&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1808362280&oapc=16&oas=p3jZonpWUM7wcFA1XcEdxg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=90881&tradingPartnerId=112424&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1808362280&oapc=16&oas=p3jZonpWUM7wcFA1XcEdxg..
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ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΪΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΕΛΟΣ
ΝΙΤΣΟΛΑ ΧΙΟΝΙΑ, ΜΕΛΟΣ

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη  της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.  
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :
-την υπ΄ αριθ.  75286/30-11.2022  εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προμηθειών, 
-τις αρ. 170/2022, 180/2022 & 215/2022 προγενέστερες αποφάσεις της,
- το υπ. αρ. 73871/25-11-2022 πρακτικό για την Αξιολόγηση Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και ορισμού 
Οριστικού Αναδόχου για τον ανοικτό (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού με τίτλο «Συντήρηση Και Επισκευή Δημοτικού 
Κολυμβητηρίου και Προμήθεια Χημικού Υλικού για τα έτη 2022-2024» και 
 -τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε  από το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 όπως ως 
σήμερα  ισχύει, 
-τις τοποθετήσεις των μελών της Ο.Ε..

Επί  παρευρισκομένων (5)  μελών σε σύνολο  (5) ψηφισάντων, η Οικονομική Επιτροπή,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. πρωτ: 73871/25-11-2022 Πρακτικό για την Αξιολόγηση Φακέλου Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης και ορισμού Οριστικού Αναδόχου, της υπ΄ αριθ 58035/30-09-2022 διακήρυξης,  η οποία έλαβε τον υπ΄ 
αριθ. 173177 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22PROC011339692, του Ανοικτού (ηλεκτρονικού) Διαγωνισμού 
με τίτλο «Συντήρηση Και Επισκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου και Προμήθεια Χημικού Υλικού για τα έτη 2022-
2024», όπως αποτυπώνεται εξ΄ ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Κηρύσσει ως οριστικό ανάδοχο για την  παροχή της υπηρεσίας για την Συντήρηση και Επισκευή του Δημοτικού 
Κολυμβητηρίου για τα έτη 2022-2024 , την εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ., με 
πλήρη φάκελο των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί προδικαστική προσφυγή,  σύμφωνα με το άρθρο 360, του Ν. 4412/2016 (όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα)].

                                                                                                 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ

  Ακριβές Αντίγραφο                                                          (Υπογραφή)                     (Υπογραφές)
  Χαϊδάρι  07-12-2022
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=90881&tradingPartnerId=112424&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1808362280&oapc=16&oas=p3jZonpWUM7wcFA1XcEdxg..
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