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                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                             
          ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
     
   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής προσφοράς με α/α 238054 του οικονομικού φορέα DASK 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α ΕΣΗΔΗΣ 135900 και μετάθεση 
της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 
30076/12.07.2021 (ΑΔΑΜ 21PROC008994203), για την υπηρεσία με τίτλο: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας για προσέλκυση επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου 
Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αιγάλεω» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 811.648,82€ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%). 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
της αριθμ. 37/2021 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 

 
Αριθμ. Απόφασης: 199 

 
Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις ισχύουσες 
υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα Τετάρτη 15/09/2021, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 38483/10-09-2021 έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από το σύνολο των εννέα (9) 
τακτικών μελών βρέθηκαν οκτώ (8) τακτικά μέλη παρόντα, ήτοι: 

Παρόντες                 Απών αν και κλήθηκε νόμιμα          
1. Γκίκας Ιωάννης  (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)                                   1. Σαντζαρίδης Παναγιώτης (τακτικό μέλος)                                
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)     
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)                   
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)              
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)  
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος)    
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος) 
Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος   

                             

    Στο 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 

38288/09-09-2021 έγγραφο της Αντιδημάρχου, κ. Χ.Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου, το οποίο έχει ως εξής:    

Σας θέτω υπόψη : 

1 .Τη με αριθμ. 06/28400 /02.07.2021 μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού & Διαφάνειας της Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Διαφάνειας συνολικού προϋπολογισμού 811.648,82 € (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%) που αφορούν στην υπηρεσία με τίτλο «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 

ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας για προσέλκυση επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου 

Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αιγάλεω» 

2. Την αριθμ.160/13-07-2021 (ΑΔΑ:ΩΔΩ1Ω6Ν-ΑΥΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

αποφασίστηκε: α) Έγκριση της υπ αριθ. πρωτ. 06/ 28400 /02.07.2021 Μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού, 

Ανάπτυξης & Διαφάνειας που αφορά στη διενέργεια Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού με 

τίτλο: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας για 
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προσέλκυση επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αιγάλεω» β) Καθορισμός 

των όρων διακήρυξης του προαναφερόμενου Διεθνούς Δημόσιου, Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, γ) 

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανωτέρω διαγωνισμού. 

3.Την αριθμ. πρωτ. 32717/28-07-2021, (ΑΔΑΜ:21PROC008993818 και ΑΔΑ: 67Σ6Ω6Ν-ΥΣΞ) περίληψη διακήρυξης 

του εν λόγω Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών την 30-08-2021 και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών την 03-09-2021. 

4.Το από 30/08/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της εταιρείας DASK ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

που στάλθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ, στο οποίο γνωστοποιείται η αδυναμία υποβολής προσφοράς στην πλατφόρμα λόγω 

τεχνικής αδυναμίας του συστήματος. 

5. Το από 30/08/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Διαφάνειας του 

Δήμου Αιγάλεω που στάλθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ, στο οποίο γνωστοποιείται η αδυναμία υποβολής προσφοράς στο 

ΕΣΗΔΗΣ λόγω τεχνικής αδυναμίας του συστήματος. 

6. Το υπ.αριθμ.36721/02.09.2021 έγγραφο απάντηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με το οποίο διαπιστώθηκε η εκ παραδρομής 

προβληματική υποβολή της προσφοράς της παραπάνω εταιρείας σε συνέχεια τεχνικών αλλαγών που 

πραγματοποιήθησαν στο Σύστημα προκειμένου για την εναρμόνισή του με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του 

σχετικού θεσμικού πλαισίου (τεχνική αδυναμία λειτουργίας του Συστήματος) και ως εκ τούτου δεν οφείλεται σε 

μη ενδεδειγμένες ενέργειες της εταιρείας. 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε: 

1.Την έγκριση της οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής προσφοράς της εταιρείας DASK ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α ΕΣΗΔΗΣ 135900 που αφορά στην υπηρεσία με 

τίτλο: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας για 

προσέλκυση επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αιγάλεω».  Η οριστική 

υποβολή της ως άνω ηλεκτρονικής προσφοράς θα πραγματοποιηθεί 20/09/2021 από ώρα 09.00 π.μ. έως 15.00 

μ.μ. 

2.Την αποστολή της παρούσας απόφασης στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες , 

βάσει των αρμοδιοτήτων της, για την οριστική υποβολή της ως άνω ηλεκτρονικής προσφοράς της εταιρείας. 

3.Την μετάθεση της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών για την Παρασκευή 24 

Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.00 πμ 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ΄αριθμ . 06/28400 /02.07.2021 Διακήρυξης 

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως περιγράφονται 

στην παρ. 1.6 της παραπάνω διακήρυξης, ήτοι δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

εν συνεχεία, δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), 

στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 135900) και τέλος στην 

ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής. 
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   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού μελέτησε την εισήγηση και τα δικαιολογητικά του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει: 

1.Την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς της εταιρείας DASK ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α ΕΣΗΔΗΣ 135900 που αφορά στην υπηρεσία με 
τίτλο: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας για 
προσέλκυση επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αιγάλεω».  Η οριστική 
υποβολή της ως άνω ηλεκτρονικής προσφοράς θα πραγματοποιηθεί 20/09/2021 από ώρα 09.00 π.μ. έως               
15.00 μ.μ. 
2.Την αποστολή της παρούσας απόφασης στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες 
ενέργειες, βάσει των αρμοδιοτήτων της, για την οριστική υποβολή της ως άνω ηλεκτρονικής προσφοράς της 
εταιρείας. 
3.Την μετάθεση της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών για την Παρασκευή 24 
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.00 πμ 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ΄αριθμ. 06/28400 /02.07.2021 Διακήρυξης. 

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως περιγράφονται 
στην παρ. 1.6 της παραπάνω διακήρυξης, ήτοι δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και εν συνεχεία, δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ), στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 135900) και 
τέλος στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   
  
                                                                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ 

                     ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ   

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΤΑΣ 
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