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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 14.12.2020 

Αριθμ. πρωτ.: 12573 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7 

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

175/2020 
από το πρακτικό της 25ης/14.12.2020 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς  

 

 

Θέμα 14ο: Έγκριση των αποτελεσμάτων (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού  

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού 

παιδικής χαράς στη θέση “Πλατανιά” Βελίκας». 

 

 

Σήμερα Δευτέρα 14.12.2020, ώρα 10:30 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  12479/10.12.2020 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 10.12.2020) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

  Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, 

διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του 

Ν.4682/2020 (Α΄ 76). 

 

 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 14ο: Έγκριση των αποτελεσμάτων (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού  

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού 

παιδικής χαράς στη θέση “Πλατανιά” Βελίκας». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Βάσει της υπ’ αριθ. 140/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς για την έγκριση των 

τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 24/2018 μελέτης, καθώς και της εκτέλεσης της προμήθειας με 

δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια: 

«Προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικής χαράς στη θέση “Πλατανιά” Βελίκας», 

εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 10900/27-10-2020, η οποία 

δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «20PROC007544474 2020-10-27». 

 

Ο διαγωνισμός για την προμήθεια: «Προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικής χαράς στη 

θέση “Πλατανιά” Βελίκας», πραγματοποιήθηκε με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του συστήματος. 

 

Ο διαγωνισμός καταχωρήθηκε από τον αρμόδιο διαχειριστή του Δήμου στην πλατφόρμα του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στις 27/10/2020 και έλαβε Συστημικό 

Αύξοντα Αριθμό: 101574. 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 10900/27-10-2020 διακήρυξη του διαγωνισμού - οι όροι της οποίας 

καταρτίσθηκαν με την υπ’ αριθ. 140/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς - 

καθορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών η 27/10/2020, ημέρα Τρίτη, ήτοι η ημ/νία 

ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ και ως καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών η  19/11/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00. 

 

Οι προσφορές υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που όριζε η 

σχετική διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 36 του Ν.4412/2016 και στην με αριθμό 56902/215 (ΦΕΚ Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης: «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

Στη διαγωνιστική διαδικασία υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, 

τέσσερις (4) προσφορές, από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:  

 

Α/Α 

προσφοράς 

Διαγωνιζόμενος Οικονομικός Φορέας Ημ/νία και ώρα υποβολής 

προσφοράς 

197995 
ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΟΕ 
19/11/2020 14:42:15 

198910 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

16/11/2020 15:49:26 

196556 
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
19/11/2020 14:59:54 

199212 Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ 18/11/2020 12:07:52 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 

Παροχής Υπηρεσιών του Ν. 4412/2016, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την με αριθμό 05/2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, αποτελούμενη από τους:  

1. Μπαρτζώκα Αθανασία, Δημοτική Υπάλληλο, ως Πρόεδρο, 

2. Πολυμέρου Ιωάννα, Δημοτική Υπάλληλο, ως μέλος, 

3. Ευμορφία Ντουλούλη, Δημοτική Υπάλληλο, ως μέλος, 

για το στάδιο της Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου και Αξιολόγησης των (υπο)φακέλων: 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά») συνέταξε το υπ’ αριθ. 12281/4-12-2020 σχετικό 

Πρακτικό Ι. 

 

Σύμφωνα με το Πρακτικό Ι, η Επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της προσφοράς της εταιρίας 

«ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατά το στάδιο αξιολόγησης των (υπο)φακέλων: 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά», καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης 

και τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμό 24/2018 μελέτης και την απόρριψη των προσφορών των 

λοιπών συμμετεχόντων που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:   

 

Α/Α 

προσφοράς 

Διαγωνιζόμενος Οικονομικός Φορέας 

197995 ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

198910 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

199212 Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ 

καθώς παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις ρητές προϋποθέσεις που τίθενται στη διακήρυξη για την 

εγκυρότητα της συμμετοχής. Οι λόγοι απόρριψης των προσφορών περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό 

Πρακτικό Ι, όπου αποσαφηνίζεται ότι δεν υποβλήθηκαν:   

α) η εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 

της διακήρυξης και  

β) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 2.4.3 

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» της διακήρυξης.  

 

Εν συνεχεία, η Πρόεδρος της Επιτροπής εξέδωσε την υπ’ αριθ. 12282/4-12-2020 Ανακοίνωση, όπου 

καθορίστηκε ως ημερομηνία αποσφράγισης και αξιολόγησης των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων των 

οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στη διαγωνιστική διαδικασία, η 4η του μήνα Δεκεμβρίου 

2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1:00 μ.μ. 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού για το στάδιο της Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των 

(υπο)φακέλων: «Οικονομική Προσφορά» συνέταξε το υπ’ αριθ. 12487/10-12-2020 σχετικό Πρακτικό ΙΙ, 

σύμφωνα με το οποίο εισηγείται: 

Α. Την ανάδειξη της επιχείρησης: «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ως προσωρινού 

αναδόχου για τις ομάδες:  

i. ΟΜΑΔΑ 1: «ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» και 

ii. ΟΜΑΔΑ 2: «ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»,  

γιατί η προσφορά είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και 

προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 

Β.  Την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου, ως προς την ΟΜΑΔΑ 3: «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» 

της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ 

ΘΕΣΗ ″ΠΛΑΤΑΝΙΑ″ ΒΕΛΙΚΑΣ»,  διότι όλες οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν ως απαράδεκτες. 

 

Το υπ’ αριθ. 12281/4-12-2020  Πρακτικό Ι και το υπ’ αριθ. 12487/10-12-2020 Πρακτικό ΙΙ της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης, υποβάλλονται 

για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.1.2 της 

διακήρυξης του διαγωνισμού, όπου ορίζεται: «Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια 

απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25523&tradingPartnerId=37644&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1473862044&oapc=16&oas=XHSBpY9DveDEHUXXkpT3kg..
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αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ μαζί με 

αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω 

σταδίων», καθώς και τις διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 107, περ. 18 του Ν. 4497/2017 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του Ν. 

4605/2019. 

 

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. στ΄, εδάφιο i του Ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για: «i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη 

των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη 

συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, 

υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:  

1. την υπ’ αριθ. 10900/27-10-2020 (ΑΔΑΜ «20PROC007544474 2020-10-27) Διακήρυξη του 

Δημάρχου,  

2. τα στοιχεία των υποβληθεισών προσφορών, 

3. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

4. το υπ’ αριθ. 12281/4-12-2020 Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου και 

Αξιολόγησης των (υπο)φακέλων: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά»), 

5. το υπ’ αριθ. 12487/10-12-2020 Πρακτικό ΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των 

(υπο)φακέλων: «Οικονομική Προσφορά»), 

 

εισηγούμαστε με απόφασή σας  

 

Α. Να εγκρίνετε το υπ’ αριθ. 12281/4-12-2020 Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου και 

Αξιολόγησης των (υπο)φακέλων: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά») και το υπ’ αριθ. 

12487/10-12-2020 Πρακτικό ΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των (υπο)φακέλων: 

«Οικονομική Προσφορά») του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: 

«Προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικής χαράς στη θέση “Πλατανιά” Βελίκας». 

 

Β. Να απορρίψετε ως απαράδεκτες τις προσφορές των διαγωνιζόμενων που φαίνονται στον κάτωθι 

πίνακα, καθώς δεν υποβλήθηκαν με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στη διακήρυξη και 

παρουσιάζουν ατέλειες/ ελλείψεις ως προς τα ζητούμενα δικαιολογητικά, που συνιστούν παραβάσεις των 

ρητών όρων της διακήρυξης και ουσιώδεις αποκλίσεις από τις προϋποθέσεις που τίθενται για την 

εγκυρότητα της συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 2.4.6: 

«Λόγοι απόρριψης προσφορών» του άρθρου 2 της διακήρυξης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο σχετικό 

Πρακτικό Ι που συνέταξε η αρμόδια Ε.Δ.: 

Α/Α 

προσφοράς 

Διαγωνιζόμενος Οικονομικός Φορέας 

197995 ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

198910 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

199212 Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ 

 

Γ. Να εγκρίνετε την ανάδειξη της επιχείρησης: «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ως 

προσωρινού αναδόχου για τις ομάδες:  

i. ΟΜΑΔΑ 1: «ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» και 

ii. ΟΜΑΔΑ 2: «ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»  

της προμήθειας: «Προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικής χαράς στη θέση “Πλατανιά” 

Βελίκας», γιατί η προσφορά είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, όπως προκύπτει από τα σχετικά Πρακτικά Ι και ΙΙ που 

συνέταξε η αρμόδια Ε.Δ. 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25523&tradingPartnerId=37644&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1473862044&oapc=16&oas=XHSBpY9DveDEHUXXkpT3kg..
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Δ. Να κηρύξετε άγονο τον διαγωνισμό για την προμήθεια: «Προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού 

παιδικής χαράς στη θέση “Πλατανιά” Βελίκας», ως προς την ΟΜΑΔΑ 3: «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 

ΧΑΡΑΣ»,  διότι όλες  οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν ως απαράδεκτες. 

 

Ε. Κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής χωρεί Προδικαστική Προσφυγή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 3.4 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 10900/27-10-2020 Διακήρυξης.  

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 4 και 9 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114): «Δημοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. στ΄, εδάφιο i, του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

- την υπ’ αριθ. 8/2020 (ΑΔΑ: ΩΝ02Ω6Ι-2Φ5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Αποδοχή της υπ’ αριθ. 4947/23-12-2019 (ΑΔΑ: 6Ο6Π7ΛΡ-ΤΡΓ) Απόφασης Ένταξης του Περιφερειάρχη 

Θεσσαλίας για τη χρηματοδότηση της πράξης: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΒΕΛΙΚΑΣ” στο Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», 

- την υπ’ αριθμ. 22/2020 (ΑΔΑ: 69ΕΥΩ6Ι-ΜΣ0) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης (υποχρεωτικής) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και της 1ης  

τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2020», με την οποία εντάχθηκε η δαπάνη ποσού 

153.902,60 ευρώ στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2020, σε βάρος του Κωδικού Αριθμού Εξόδων 02. 

60.7135.04, 

- την υπ’ αριθμ. 140/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση τεχνικών 

προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΒΕΛΙΚΑΣ”», 

- την υπ’ αριθ. 680/2020 (ΑΔΑ: ΨΤΧ2Ω6Ι-Ω08) απόφαση του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς με την οποία 

δεσμεύθηκε πίστωση ποσού 153.902,60€ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 02.60.7135.04 του  

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & 

ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΒΕΛΙΚΑΣ», 

- την υπ’ αριθ. 24/2018 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς, 

- την με αριθμό πρωτ. 10900/27-10-2020 διακήρυξη (Περίληψη διακήρυξης ΑΔΑ: ΩΥΦΦΩ6Ι-ΛΟ4) του 

διαγωνισμού που δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «20PROC007544474 2020-10-27», 

- το υπ’ αριθμ. 12281/4-12-2020 Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου και Αξιολόγησης 

των (υπο)φακέλων: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά»), που συντάχθηκαν από την 

αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, 

- το υπ’ αριθμ. 12487/10-12-2020 Πρακτικό ΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των 

(υπο)φακέλων: «Οικονομική Προσφορά»), που συντάχθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε το υπ’ αριθμ. 12281/4-12-2020 Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου και 

Αξιολόγησης των (υπο) φακέλων: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά») και το υπ’ αριθμ. 

12487/10-12-2020 Πρακτικό ΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των (υπο)φακέλων: 

«Οικονομική Προσφορά») του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: 

«Προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικής χαράς στη θέση “Πλατανιά” Βελίκας», που 

συντάχθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 
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Β. Απορρίπτουμε ως απαράδεκτες τις προσφορές των διαγωνιζόμενων που φαίνονται στον κάτωθι 

πίνακα, καθώς δεν υποβλήθηκαν με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στη διακήρυξη και 

παρουσιάζουν ατέλειες/ ελλείψεις ως προς τα ζητούμενα δικαιολογητικά, που συνιστούν παραβάσεις των 

ρητών όρων της διακήρυξης και ουσιώδεις αποκλίσεις από τις προϋποθέσεις που τίθενται για την 

εγκυρότητα της συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 2.4.6: 

«Λόγοι απόρριψης προσφορών» του άρθρου 2 της διακήρυξης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο σχετικό 

Πρακτικό Ι που συνέταξε η αρμόδια Ε.Δ.: 

Α/Α 

προσφοράς 

Διαγωνιζόμενος Οικονομικός Φορέας 

197995 ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

198910 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

199212 Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ 

 

Γ. Αναδεικνύουμε προσωρινό  ανάδοχο της προμήθειας: «Προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού 

παιδικής χαράς στη θέση “Πλατανιά” Βελίκας», για τις ομάδες:  

i. ΟΜΑΔΑ 1: «ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» και 

ii. ΟΜΑΔΑ 2: «ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»  

την επιχείρηση: «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» γιατί η προσφορά είναι πλήρης, σύμφωνη 

με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, όπως 

προκύπτει από τα σχετικά Πρακτικά Ι και ΙΙ που συνέταξε η αρμόδια Ε.Δ.  

 

Δ. Κηρύσσουμε άγονο τον διαγωνισμό για την προμήθεια: «Προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού 

παιδικής χαράς στη θέση “Πλατανιά” Βελίκας», ως προς την ΟΜΑΔΑ 3: «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 

ΧΑΡΑΣ»,  διότι όλες  οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν ως απαράδεκτες. 

 

Ε. Κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής χωρεί Προδικαστική Προσφυγή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 3.4 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 10900/27-10-2020 Διακήρυξης.  

 

ΣΤ. Η δαπάνη εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΒΕΛΙΚΑΣ», θα βαρύνει τον Κ.Α. των εξόδων 

02.60.7135.04 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, σε βάρος του οποίου έχει διατεθεί 

η σχετική πίστωση ποσού 153.902,60€ με την υπ’ αριθ. 680/2020 (ΑΔΑ: ΨΤΧ2Ω6Ι-Ω08) Απόφαση του 

Διατάκτη του Δήμου Αγιάς. Η Προμήθεια χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΠΑΑ) 2014-2020, στο πλαίσιο της Υποδράσης 19.2.4.2 «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση 

τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: 

παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία)» του Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19, βάσει της υπ’ αριθ. 83448/2211-

2019 (ΑΔΑ:ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) Απόφασης ένταξης, με Κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011235644. 

 

Ζ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον 

ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 175/2020. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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ΑΔΑ: 6Μ2ΔΩ6Ι-1ΙΙ


		2020-12-23T09:47:17+0200
	Athens




