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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                          27η  Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 
ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 03.06.2022

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 3η Ιουνίου 2022 ημέρα Παρασκευή που 
πραγματοποιήθηκε «Διά Περιφοράς» και συγκεκριμένα μέσω τηλεφώνου, με ώρα έναρξης στις 11.00 
π.μ. και ώρα λήξης στις 12.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 41407/03.06.2022 πρόσκληση του 
Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα 
μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής στις 03.06.2022  σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020  
τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1), γ) την εγκύκλιο 
με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» 
και δ) την  εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση 
και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της 
πανδημίας» και ε) την εγκύκλιο με αριθμ. 63 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 19515/12.10.2021), 
Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                       Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ      Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ         Μέλος της Ο.Ε.
3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                        «      «
4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.   «      «
5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.   «      «
6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.   «      «
7. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.   «      «
8. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.   «      «

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ουδείς

         ΑΠΟΦΑΣΗ –200–
           Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το  1ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6 του Ν. 3852/2010 και όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 6 του Ν. 4555/2018, που αφορά την έγκριση πρακτικών της επιτροπής 
διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την 
βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, για τα «Θερινά προγράμματα έτους 2022» και  θεωρείται κατεπείγον 
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καθώς α) λόγω της άρσης των μέτρων του Covid-19 από την 1 Ιουνίου, με την ταυτόχρονα 
καθυστερημένη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για το πέρας του διδακτικού έτους, δημιουργήθηκε  
υπερβολικά ασφυκτικό πλαίσιο για την ολοκλήρωση του εν λόγω διαγωνισμού και στην συνέχεια 
υλοποίηση του και β) οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες υφίστανται ασφυκτική πίεση δημοτών με 
επαναλαμβανόμενα ερωτήματα.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 41366/03.06.2022 σχετικό έγγραφο της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
• Τις διατάξεις του άρθρου 72 και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν,
• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
• Το άρθρο 40 του Ν.4782/2021,
• Τις διατάξεις του Ν.4555/2018, όπως ισχύει, 
• Τις διατάξεις του Ν.4605/2019, όπως ισχύει, 
• Την υπ’ αριθ. 407/03-03-2022  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. 16325/04-03-2022,
• Τη με αριθμό 117/2022 Απόφασή Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές, καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης, o τρόπος εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών,

• Τους όρους της με αριθμ. πρωτ. 27559/13-04-2022  Διακήρυξης, 
• Την προσφορά που υποβλήθηκε με αριθμ. πρωτ. 30975/28-04-2022,
• Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 35766/17-05-2022 Πρόσκληση για αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής 

προσφοράς,
• Tην υπ’ αριθ. πρωτ. 36448/19-05-2022 Πρόσκληση προσκόμισης δικαιολογητικών,
• Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης,
• Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 41295/03-06-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας 

Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης,
• Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου,

Σας στέλνουμε το από 16/05/2022 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης, αξιολόγησης δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, το από 18/05/2022 
πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη, καθώς και το από 
02/06/2022 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από την επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΝΝΑ 
ΦΩΤΑΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ», με διακριτικό τίτλο «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΙΒΩΤΟΣ» για τα «Θερινά 
προγράμματα έτους 2022», και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τα 
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«θερινά προγράμματα έτους 2022», προϋπολογισμού 149.903,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Στο Ίλιον, σήμερα την 06/05/2022 ημέρα Παρασκευή, συνεδρίασε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού 

του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 117/2022 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

υπηρεσία «Θερινά προγράμματα έτους 2022» (Αριθμ. Διακήρυξης 27559/13-04-2022), η οποία έλαβε 

τον 158848 (ως προς την 1η ομάδα) και 158850 (ως προς την 2η ομάδα)  αριθμούς συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22PROC010384555

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) Μαριδάκης Στυλιανός, ΠΕ Φυσικής Αγωγής

2) Κωνσταντινίδης Γεώργιος, ΠΕ Φυσικής Αγωγής

3) Μπέλλου Αθανασία, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η  29/04/2022 και 

η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 06/05/2022.

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 

τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς 158848 και 158850 και διαπίστωσε αφενός ότι οι διαγωνισμοί ήταν 

χαρακτηρισμένοι από το σύστημα ως «κλειδωμένοι» 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 

περιεχόμενο 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 
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αποσφραγίσθηκε ο φάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» με αποτέλεσμα να είναι 

δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές 

Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν, καθώς σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα 

αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.

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 όλοι ο 

συμμετέχων υπέβαλε εγγύηση συμμετοχής προσκομίζοντας το πρωτότυπό της, με τον με αριθμό 

πρωτοκόλλου 30975/28-04-2022 φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου.

5. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινώνησε εγγράφως με την Τράπεζα Πειραιώς που είχε 

εκδώσει την εγγυητική επιστολή, που κατέθεσε ο συμμετέχων και διαπίστωσε την εγκυρότητά της.

6.  Συγκεκριμένα στο διαγωνισμό υποβλήθηκε η κάτωθι προσφορά, όπως εμφανίζεται στο σύστημα του 

ΕΣΗΔΗΣ:

Α/Α   Συστημικός 
αριθμός

Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία 
υποβολής 

προσφοράς

Ώρα
υποβολής 

προσφοράς
1 158848/ 1η 

ομάδα
ΦΩΤΑΚΗ ΑΝΝΑ 26.04.2022 10:02:22

2 158850/ 2η 
ομάδα

ΦΩΤΑΚΗ ΑΝΝΑ 26.04.2022 10:03:49

7. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές 

είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αριθμούς συστήματος:

Α/Α Συστημικός αριθμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός προσφοράς 
συστήματος

1 158848/ 1η ομάδα ΦΩΤΑΚΗ ΑΝΝΑ 276841

2 158850/ 2η ομάδα ΦΩΤΑΚΗ ΑΝΝΑ 276842

8. Σύμφωνα με το άρθρο 8 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 
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απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. 

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 Ονοματεπώνυμο Αριθμός πρωτοκόλλου
1 ΦΩΤΑΚΗ ΑΝΝΑ 30975/28-04-2022

Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως από τους 

συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

9. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχε υποβάλει ο μοναδικός συμμετέχων. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι η Φωτάκη Άννα υπέβαλε ορθώς ότι οριζόταν από την 

διακήρυξη

10. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε το φάκελο, που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, 

μονογράφησαν δε, από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι η Φωτάκη Άννα υπέβαλε ορθώς ότι οριζόταν από την 

διακήρυξη

11. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών.

Συγκεκριμένα:

1η ΟΜΑΔΑ: " Θερινά Προγράμματα Απασχόλησης Παιδιών"
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α/α Κριτήρια αξιολόγησης
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%)
Άννα Φωτάκη «ΚΙΒΩΤΟΣ»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ Περιγραφή Κριτηρίου Ποσοστό Βαθμολογία Αποτέλεσμα
Τεκμηρίωση

1

(Κ1) Υποδομή 
αναδόχου, 
Κατάσταση 
προσωπικού, 
Τίτλοι σπουδών 
και προσόντα 
αναδόχου και 
στελεχών.

20% 120 24

Αξιολογήθηκε κυρίως η 
εμπειρία σε ανάλογα 
προγράμματα, τα 
βιογραφικά των 
συνεργατών καθώς και 
η επάρκεια της 
διοικητικής δομής και 
οργάνωσης.
Kατατέθηκαν 
δικαιολογητικά, από τα 
οποία αποδεικνύεται, η 
επαγγελματική της 
εταιρείας αξιοπιστία και 
εμπειρία στο σχεδιασμό 
και την υλοποίηση 
αντίστοιχων 
Προγραμμάτων 
(προσκόμιση 
βιογραφικών 
συνεργατών διαφόρων 
ειδικοτήτων, 
απαραίτητων για την 
υλοποίηση του έργου), 
καθώς και οι τεχνικές 
τους δυνατότητες 
(εκτενής αναφορά 
εξοπλισμού για την 
υλοποίηση 
δραστηριοτήτων π.χ. 
αθλητικών, 
μουσικοκινητικής), 
καλύπτοντας με 
υπερεπάρκεια τα 
απαιτούμενα από την 
σχετική μελέτη. 

2

(Κ2) 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΚΑΛΗΣ 

40% 120 48

Η μεθοδολογία 
παρουσιάζεται 
αναλυτικότατα με 
σαφέστατη περιγραφή . 
Παρέχονται υπηρεσίες- 
δραστηριότητες, που 
έχοντας στο επίκεντρο 
τις σύγχρονες ανάγκες 
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ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ 
ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ)
(τρόπος 
υλοποίησης του 
Προγράμματος, 
τρόπος σύστασης 
και λειτουργίας 
των ομάδων των 
παιδιών, 
δραστηριότητες, 
είδη και 
περιγραφή 
αυτών).

των παιδιών, 
προσδίδουν  σημαντικά 
πρόσθετα 
πλεονεκτήματα, όπως: 
θεατρικό παιχνίδι, χορό, 
γυμναστική, 
αθλοπαιδιές, μουσική, 
εργαστήρια 
χειροτεχνίας και 
κατασκευών, 
επιτραπέζια παιχνίδια 
κ.λ.π. 

3

(Κ3) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
ΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 
Αναλυτικό 
πρόγραμμα 
ημερησίων 
δραστηριοτήτων 
και εκδρομών, 
ημερήσιο 
ωρολόγιο 
πρόγραμμα 
απασχόλησης 
παιδιών

40% 100 40

Η επιχείρηση Φωτάκη 
Άννα παρουσίασε  
αναλυτική  περιγραφή 
κάθε δραστηριότητας 
που αναφέρει στο 
ημερήσιο ωρολόγιο 
πρόγραμμα (είδος 
δραστηριότητας- μέσο 
υλοποίησης –σκοπός

ΣΥΝΟΛΑ 100% 112

2η ομάδα «Πρόγραμμα θερινής ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με 
αναπηρία»

α/α Κριτήρια αξιολόγησης
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%)
Άννα Φωτάκη «ΚΙΒΩΤΟΣ»
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ Περιγραφή Κριτηρίου Ποσοστό Βαθμολογία Αποτέλεσμα
Τεκμηρίωση

1

(Κ1) Υποδομή 
αναδόχου, 
Κατάσταση 
προσωπικού, Τίτλοι 
σπουδών και 
προσόντα αναδόχου 
και στελεχών.

20% 120 24

Αξιολογήθηκε κυρίως η 
εμπειρία σε ανάλογα 
προγράμματα, τα 
βιογραφικά των 
συνεργατών καθώς και 
η επάρκεια της 
διοικητικής δομής και 
οργάνωσης.
Kατατέθηκαν 
δικαιολογητικά, από τα 
οποία αποδεικνύεται, η 
επαγγελματική της 
εταιρείας αξιοπιστία και 
εμπειρία στο 
σχεδιασμό και την 
υλοποίηση αντίστοιχων 
Προγραμμάτων 
(προσκόμιση 
βιογραφικών 
συνεργατών διαφόρων 
ειδικοτήτων, 
απαραίτητων για την 
υλοποίηση του έργου), 
καθώς και οι τεχνικές 
τους δυνατότητες 
(εκτενής αναφορά 
εξοπλισμού για την 
υλοποίηση 
δραστηριοτήτων π.χ. 
αθλητικών, 
μουσικοκινητικής), 
καλύπτοντας με 
υπερεπάρκεια τα 
απαιτούμενα από την 
σχετική μελέτη. 

2

(Κ2) 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ – 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

40% 120 48

Η μεθοδολογία 
παρουσιάζεται 
αναλυτικότατα με 
σαφέστατη περιγραφή . 
Παρέχονται υπηρεσίες- 
δραστηριότητες, που 
έχοντας στο επίκεντρο 
τις σύγχρονες ανάγκες 
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ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ 
ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ)
(τρόπος υλοποίησης 
του Προγράμματος, 
τρόπος σύστασης και 
λειτουργίας των 
ομάδων των 
παιδιών, 
δραστηριότητες, είδη 
και περιγραφή 
αυτών).

των παιδιών, 
προσδίδουν  σημαντικά 
πρόσθετα 
πλεονεκτήματα, όπως: 
θεατρικό παιχνίδι, 
χορό, γυμναστική, 
αθλοπαιδιές, μουσική, 
εργαστήρια 
χειροτεχνίας και 
κατασκευών, 
επιτραπέζια παιχνίδια 
κ.λ.π. 

3

(Κ3) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 
Αναλυτικό 
πρόγραμμα 
ημερησίων 
δραστηριοτήτων και 
εκδρομών, ημερήσιο 
ωρολόγιο 
πρόγραμμα 
απασχόλησης 
παιδιών

40% 100 40

Η επιχείρηση Φωτάκη 
Άννα παρουσίασε  
αναλυτική  περιγραφή 
κάθε δραστηριότητας 
που αναφέρει στο 
ημερήσιο ωρολόγιο 
πρόγραμμα (είδος 
δραστηριότητας- μέσο 
υλοποίησης –σκοπός) 

ΣΥΝΟΛΑ 100% 112

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: 

Τ= σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν

Άρα στην περίπτωση της προσφοράς της επιχείρησης «Άννα Φωτάκη» έχουμε:

Τ=0,2*120 + 0,4*120 + 0,4*100= 112

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ’ αριθ. 27559/13-04-2022  Διακήρυξη του Δημάρχου 

2. την υποβληθείσα προσφορά

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016

4. την υπ’ αριθ. 16325/04-03-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
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προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε η κατωτέρω διαγωνιζόμενη, καθώς είναι σύμφωνη με τους 

όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν 

παραπάνω στο παρόν πρακτικό:

Α/Α Συστημικός αριθμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός 
προσφοράς 
συστήματος

Βαθμολογία

1 158848/ 1η ομάδα ΦΩΤΑΚΗ ΑΝΝΑ 276841 112

2 158850/ 2η ομάδα ΦΩΤΑΚΗ ΑΝΝΑ 276842 112

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

υπογράφεται.

Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τα 
«θερινά προγράμματα έτους 2022», προϋπολογισμού 149.903,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Στο Ίλιον, σήμερα την 17/05/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ., συνεδρίασε η επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 

117/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση 

και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Θερινά προγράμματα έτους 2022» (Αριθμ. Διακήρυξης 

27559/13-04-2022), η οποία έλαβε τον 158848 (ως προς την 1η ομάδα) και 158850 (ως προς την 2η 

ομάδα)  αριθμούς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22PROC010384555.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) Μαριδάκης Στυλιανός, ΠΕ Φυσικής Αγωγής

2) Κωνσταντινίδης Γεώργιος, ΠΕ Φυσικής Αγωγής

3) Μπέλλου Αθανασία, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
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1. Την  6η Μάϊου 2022 η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φάκελου 

«Δικαιολογητικά διαγωνισμού – Τεχνική 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, την 

αξιολόγηση και την βαθμολόγηση αυτών στο από 17/05/2022 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης 

τεχνικών προσφορών.

2. Με το υπ’ αριθ 35766/17-05-2022 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, ορίστηκε ότι η αποσφράγιση 

των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 17/05/2022  και ώρα 12:30 μ.μ. Συνεπώς, 

σήμερα, η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς 

του προσφέροντος.

3. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο 

ΕΣΗΔΗΣ, επέλεξε τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς 158848 και 158850 προκειμένου να 

αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές, οι οποίες ήταν μέχρι τώρα «κλειδωμένες», καταχωρώντας 

διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό 

κωδικό πρόσβασης).

4.  Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν με 

αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους όπως αποτυπώνονται στον 

επόμενο πίνακα:

Α/Α 
  

Συστημικός 
αριθμός

Επωνυμία Αριθμός 
προσφοράς 
συστήματος

Ποσό μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

€

Ποσό με ΦΠΑ
€

1 158848/ 1η 
ομάδα

ΦΩΤΑΚΗ 
ΑΝΝΑ

276841 106.778,00 132.404,72

2 158850/ 2η 
ομάδα

ΦΩΤΑΚΗ 
ΑΝΝΑ

276842 12.974,00 16.087,76

Συγκεκριμένα, για την τελική βαθμολογία λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 

της προσφερθείσας τιμής  προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (ήτοι αυτή στην οποία 

το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί:

Λ = Προσφερθείσα τιμή
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Συνολική βαθμολογία τεχνικής 
προσφοράς

Ήτοι                  

1η ομάδα: Λ = 106.778,00 / 112 = 953,37

2η ομάδα: Λ =   12.974,00 / 112 = 115,84

Α/Α   Συστημικός 
αριθμός

Ονοματεπώνυμο Αριθμός 
προσφοράς 
συστήματος

Συνολική 
Βαθμολογία

1 158848/ 1η 
ομάδα

ΦΩΤΑΚΗ ΑΝΝΑ 276841 953,37

2 158850/ 2η 
ομάδα

ΦΩΤΑΚΗ ΑΝΝΑ 276842 115,84

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ’ αριθ. 27559/13-04-2022  Διακήρυξη του Δημάρχου 

2. την υποβληθείσα προσφορά

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016

4. την υπ’ αριθ. 16325/04-03-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

5. το από 17/05/2022 πρακτικό

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

Την ανάδειξη της Φωτάκη Άννας ως προσωρινού αναδόχου για τα «Θερινά προγράμματα έτους 
2022» στο σύνολο του διαγωνισμού με ποσό 148.492,48€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. γιατί ήταν 

σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

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

υπογράφεται.

Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τα 
«θερινά προγράμματα έτους 2022», προϋπολογισμού 149.903,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Στο Ίλιον, σήμερα την 27/05/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., συνεδρίασε η επιτροπή 
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διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 
αριθμόν 117/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης στο πλαίσιο διενέργειας του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Θερινά προγράμματα έτους 2022» (Αριθμ. 
Διακήρυξης 27559/13-04-2022), η οποία έλαβε τον 158848 (ως προς την 1η ομάδα) και 158850 (ως 
προς την 2η ομάδα)  αριθμούς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22PROC010384555.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) Μαριδάκης Στυλιανός, ΠΕ Φυσικής Αγωγής
2) Κωνσταντινίδης Γεώργιος, ΠΕ Φυσικής Αγωγής
3) Μπέλλου Αθανασία, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

1. Με το από 17/05/2022 πρακτικό της, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της Φωτάκη Άννας 
ως προσωρινού αναδόχου στους διαγωνισμούς με α.α. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, 276841 (1η ομάδα) και 
158850 (2η ομάδα).

2. Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 36448/19-05-2022 πρόσκληση η Αναθέτουσα Αρχή ζήτησε από τον 
προσωρινό ανάδοχο την κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, βάσει της με αριθμό 27559/2022 
διακήρυξης και του άρθρου 80 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μέσω των δύο 
προαναφερόμενων συστημικών διαγωνισμών.

3. Στη συνέχεια η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχετική πρόσκληση κοινοποιήθηκε την 19/05/2022 και τα δικαιολογητικά 
κατατέθηκαν μέσω της «Επικοινωνίας» στο ΕΣΗΔΗΣ την 25/05/2022.

4.  Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που υποβλήθηκαν 
ηλεκτρονικά καθώς και για τη γνησιότητα αυτών. Τα δικαιολογητικά βρέθηκαν πλήρη, ορθά και βάσει των 
όσων απαιτούνται από την με αριθμό 27559/2022 διακήρυξη και το άρθρο 80 του ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ’ αριθ. 27559/13-04-2022  Διακήρυξη του Δημάρχου 
2. την υποβληθείσα προσφορά
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. την υπ’ αριθ. 16325/04-03-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
5. τα από 16/05/2022 και 18/05/2022 πρακτικά
6.την με αριθμό πρωτοκόλλου 36448/19-05-2022 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 
36448/19-05-2022
7. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο

προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή:
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1. Να  κατακυρωθεί η υπηρεσία «Θερινά προγράμματα έτους 2022» στη Φωτάκη Άννα γιατί 
κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, με ποσό 148.492,48€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

2. Ως προς την εγγυητική συμμετοχής, λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 72 του ν 4412/2016 και ειδικά η 
παράγραφος 3.«Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης» και το άρθρο 221 του ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν.

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

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης
         

                                                    Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  
            Αποφασίζει   Ομόφωνα

1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6,του Ν. 
3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 6 του Ν. 4555/2018

2. Την έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών, 
των οικονομικών προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του  
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την βέλτιστη σχέση 
ποιότητας - τιμής, για τα «Θερινά προγράμματα έτους 2022» 

3. Κατακυρώνει τον διαγωνισμό για την παραπάνω υπηρεσία στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: 
Φωτάκη Άννα γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, με ποσό 
148.492,48€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού

Ως προς την εγγυητική συμμετοχής, λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 72 του ν 4412/2016 και ειδικά η 
παράγραφος 3.«Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης» και το άρθρο 221 του ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 6 του ν. 4412/2016, κατά παρέκκλιση της παρ. 5, στην περίπτωση που ως 
κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης έχει επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η 
οποία δεν προσδιορίζεται μόνο βάσει τιμής, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα 
όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης της παρ. 5 επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης 
του άρθρου 105 της αναθέτουσας αρχής που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της 
διαδικασίας. 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105


ΑΔΑ: ΩΥΚΤΩΕΒ-ΣΦΑ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6299c82c2b1cceec6fb3ab4c στις 03/06/22 11:57
15

Η παρούσα να κοινοποιηθεί αμέσως, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως, όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72, με κάθε πρόσφορο τρόπο. (άρθρο 105 παρ. 2 του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. β' της παρ. 13 του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019). 

Η παρούσα απόφαση καθίσταται οριστική εφόσον κοινοποιηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. Λόγω του ότι 
υποβλήθηκε μόνο μια (1) προσφορά και δεν υπάρχουν άλλοι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, σύμφωνα με το 
άρθρο 364 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη

                 Αλεβίζου Α.,  Τσιμόγιαννης Α.,      
Κουκουβίνος Δ., Μαρκόπουλος Φ., 

                                                                                       Βέργος Ι., Φεγγερός Β., Μυγδάλη Σ., 
   ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                                      Ρήγας Π.
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