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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 

   ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

          ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ  
 

Απόσπασμα από το 01
ο
 πρακτικό της από 25-01-2019 συνεδρίασης 

 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου. 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Αποδοχή του με Α.Π:125/15-01-2019 Πρακτικού με το οποίο διενεργήθηκε η αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, έπειτα από τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού 

μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο <Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για 

την αναβάθμιση πέντε (5) παιδικών χαρών Δήμου Λέρου>» 

 
 Σήμερα στις 25 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Λέρου, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθ. 

πρωτ. 200/21-01-2019  πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο, και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα 

μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».     

  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των επτά (7) μελών ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. Κόλιας Μιχαήλ (Πρόεδρος) 1. Κοντραφούρης Μιχαήλ-Αντιπρόεδρος 

2. Μπίλλης Νεκτάριος -(Μέλος Πλειοψηφίας) 2. Μαυρουδής Αντώνιος- Μιχαήλ-(Μέλος Μειοψηφίας) 

3. Μπαλαμπάνης Ευάγγελος-(Μέλος Πλειοψηφίας) 3. Μεραμπελιώτης Βασίλειος-( Μέλος Πλειοψηφίας) 

4. Ασβεστάς Ευάγγελος-(Μέλος Πλειοψηφίας) 4.  

5.  Οι  οποίοι κλήθηκαν και δεν προσήλθαν 

6.   

7.   

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε, υπάλληλος του Δήμου Λέρου, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως 

άρχισε η συζήτηση των θεμάτων. 

 

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 05 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο σώμα το 4
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αποδοχή ή μη του με 

Α.Π:125/15-01-2019 Πρακτικού με το οποίο διενεργήθηκε η αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών, έπειτα από τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με 

τίτλο <Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση πέντε (5) παιδικών χαρών Δήμου Λέρου>», 

ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας ότι με την υπ’ αριθ. 172/2018 με ΑΔΑ:ΩΦ4ΥΩΛΓ-ΓΛΩ απόφαση της η 

Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τα εξής: 

α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών & ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού 207.090,00€ με Φ.Π.Α. 

για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση πέντε (5) παιδικών 

χαρών του Δήμου Λέρου ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010» που αναφέρονται στην αριθ. 35/2018 μελέτη όπως αυτή 

συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ.Λέρου και  

β) την κατάρτιση των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με σφραγισμένες 

προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08,08,2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής 

(χαμηλότερη προσφορά) για το σύνολο της προμήθειας. 

Με την υπ’ αρ. απόφαση 34573/02-07-2018 του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία εγκρίνεται η ένταξη 

της πράξης «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 5 παιδικών του Δήμου Λέρου» στο 
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Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για 

την αναβάθμιση των δήμων της χώρας» η οποία έχει ισχύ έως 31 Δεκεμβρίου 2019.  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων επτά χιλιάδων και 

ενενήντα ευρώ (207.090,00€) με Φ.Π.Α., το οποίο έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου οικ. 

έτους 2018, ενώ στην περίπτωση που η προμήθεια θα γίνει στο επόμενο έτος, θα γίνει και η ανάλογη πρόβλεψη 

στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2019. Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως: 

 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ σε  € 

ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 207.090,00€ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ 0,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 207.090,00€ 

 

Στη συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. ε του Ν.3852/2010: «…δ) με 

την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και 

κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών 

και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους 

υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες…» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την πορεία του διαγωνισμού η οποία έχει ως εξής : 

 

 Με την με Α.Π.: 5253/16-11-2018 με ΑΔΑΜ:18PROC004019638 2018-11-16 διακήρυξη του 

Δημάρχου Λέρου, προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια- 

τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση πέντε (5) παιδικών χαρών του Δήμου Λέρου ΣΑΕ 

0552017ΣΕ05500010, περίληψη της οποίας  με Α.Π:5254/16-11-2018 και ΑΔΑ:ΩΦ7ΚΩΛΓ-Ψ52, 

δημοσιεύθηκε στις  εφημερίδες : α) ‘’Η ΡΟΔΙΑΚΗ’’, β)‘’ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ’’, γ) 

‘’ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ‘’, δ) ‘’ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ’’,  ε) ‘’ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 

ΡΟΔΟΥ’’. Τέλος ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με 

αύξοντα αριθμό συστήματος 67141, με ημερομηνία δημοσίευσης την 16
η
 Νοεμβρίου 2018 και 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 10
η
 Δεκεμβρίου 2018. 

 Με το με Α.Π.:5920/14-12-2018 Πρακτικό Αξιολόγησης για την προμήθεια του ανωτέρω είδους, 

όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 243/2017 

με ΑΔΑ:70Ο3ΩΛΓ-9Χ6 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, διαπιστώθηκε ότι κατέθεσαν προσφορά 

έξι (6) ενδιαφερόμενοι προμηθευτές και ειδικότερα οι: α)  3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αριθμό προσφοράς 120110, β) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με αριθμό 

προσφοράς  120348 , γ) ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ με αριθμό προσφοράς 119862, δ) ΠΑΝΕΛΛΑ 

ΖΗΝΟΒΙΑ με αριθμό προσφοράς  120347, ε) ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με αριθμό προσφοράς  118027 και στ) 

ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με αριθμό προσφοράς  120647. 

 Με την υπ’ αριθ. 204/2018 με ΑΔΑ:ΩΨΤΥΩΛΓ-4Φ7 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή, έκανε 

αποδεκτό το με Α.Π.:5920/14-12-2018 Πρακτικό δικαιολογητικών συμμετοχής της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Προσφορών και Α) αποδέχθηκε τις προσφορές που υπέβαλαν: α) η εταιρεία 

«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και β) η «ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ»,    καθώς  

αυτές είναι σύμφωνες με τους όρους της με Α.Π.: 5253/16-11-2018 με ΑΔΑΜ:18PROC004019638 

2018-11-16 διακήρυξης του Δημάρχου Λέρου και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 35/2018 

μελέτης και Β) απέρριψε τις προσφορές που υπέβαλλαν οι: α) ο  ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 

β) η εταιρεία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», γ) ο ΤΟΛΙΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και δ) η εταιρεία «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ» για τους λόγους που αναφέρονται 

αναλυτικά στο με Α.Π.:5920/14-12-2018 πρακτικό. 

 Στη συνέχεια διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή το με Α.Π.: 125/15-01-2019  Πρακτικό 

αποσφράγισης και αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, της Επιτροπής το οποίο επισυνάπτεται στην 

παρούσα απόφαση και έχει ως εξής: 
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«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Λέρος  15-01-2019  
  ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  Α.Π.  125 
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  

ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ» 
 

Στη Λέρο σήμερα, την 15/1/2019, ημέρα  Τρίτη και ώρα 10.00’’ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο 
Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του 
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 243/19-12-2017 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που 
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του   ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  ΔΗΜΟΥ 
ΛΕΡΟΥ» (Αριθμ. Διακήρυξης 5253/16-11-2018), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 67141 αριθμό συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, 
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 18PROC004019638 2018-11-16. 

 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 

1) Γιαννακού Καλλιόπη, Πρόεδρος 
2) Γαρυφαλλής Νικόλαος, Μέλος 
3) Παγώνης Παναγιώτης, Μέλος  
 

1. Την  14/12/2018, με το Α.Π. 5920/14-12-2018 πρακτικό της, η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών όσων υπέβαλαν προσφορά στα 
πλαίσια του διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΕΝΤΕ (5) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ». Σύμφωνα με το πρακτικό αυτό κατατέθηκαν έξι (6) 
προσφορές, εκ των οποίων έγιναν αποδεκτές δύο (2), ήτοι: α) της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και β) της ΠΑΝΕΛΛΑΣ ΖΗΝΟΒΙΑΣ και απορρίφθηκαν: α) της εταιρείας «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.», β) του ΚΟΥΝΑΤΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, γ) της εταιρείας «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και δ) του 

ΤΟΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για τους λόγους που σε αυτό αναφέρονται. 
 
2. Με την αριθμ. 204/21-12-2018 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή έκανε αποδεκτό το Α.Π. 5920/14-12-
2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και ως εκ τούτου και τις δύο (2) προσφορές που πληρούσαν τους 
όρους της διακήρυξης, ήτοι: α) της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και β) της 
ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑΣ.  

 

3. Σήμερα, σύμφωνα με την Α.Π. 87/10-1-2019  ειδική πρόσκληση προς τους προσφέροντες, η Επιτροπή θα 
προχωρήσει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, των οποίων 
οι προσφορές έγιναν δεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο. 
 
Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα 
διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) και επέλεξε τον ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό  67141. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στο περιεχόμενό των οικονομικών προσφορών. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία 
(καταχώρησης στο σύστημα των διαπιστευτηρίων από κάθε μέλος της επιτροπής), οι προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «οικονομική προσφορά». 
 
6. Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές παρουσιάζονται στον πίνακα του υποφακέλου (Οικονομική 
προσφορά), όπως ελήφθη από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ), ως ακολούθως: 
 
 Προσφορά της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  
(άνευ ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΟΛΟ                  

(άνευ ΦΠΑ) 

  ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ         

1 
Προμήθεια και τοποθέτηση σύνθετου 
οργάνου κάστρο 

τεμ.      8.540,00 €  1 8.540,00 € 

2 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
πολυσύνθετου με τσουλήθρα  

τεμ.   11.775,00 €  1 11.775,00 € 
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3 
Προμήθεια και τοποθέτηση σύνθετου 
οργάνου με τσουλήθρα 

τεμ.   12.160,00 €  1 12.160,00 € 

4 
Προμήθεια και τοποθέτηση σύνθετου 

οργάνου με διπλή τσουλήθρα 
τεμ.   13.700,00 €  1 13.700,00 € 

5 
Προμήθεια και τοποθέτηση σύνθετου 
μεγάλου οργάνου με στύλο 

πυροσβέστη  

τεμ.   13.170,00 €  1 13.170,00 € 

6 
Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης 
κούνιας νηπίων  

τεμ.      1.310,00 €  1 1.310,00 € 

7 
Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης 
κούνιας παίδων  

τεμ.      1.215,00 €  1 1.215,00 € 

8 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
μεταλλικής κούνιας νηπίων 

τεμ.         840,00 €  5 4.200,00 € 

9 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
μεταλλικής κούνιας παίδων 

τεμ.         750,00 €  6 4.500,00 € 

10 
Προμήθεια και τοποθέτηση 

μεταλλικής τραμπάλας 
τεμ.         490,00 €  2 980,00 € 

11 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
τραμπάλας ελατηρίου αλογάκι 

τεμ.         570,00 €  1 570,00 € 

12 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
τραμπάλας ελατηρίου ιππόκαμπος 

τεμ.         570,00 €  2 1.140,00 € 

13 
Προμήθεια και τοποθέτηση μιας 
τραμπάλας ελατηρίου σκυλάκι 

τεμ.         570,00 €  4 2.280,00 € 

14 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
τραμπάλας ελατηρίου πούμα 

τεμ.         570,00 €  1 570,00 € 

15 
Αυτόνομο φωτιστικο με 
φωτοβολταικό πάνελ 

τεμ.         570,00 €  8 4.560,00 € 

  ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ        

16 

Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου 

ασφαλείας κατάλληλου για ύψος 
πτώσης έως 130εκ. 

m2           61,00 €  1161 70.821,00 € 

17 
Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου 
ασφαλείας κατάλληλου για ύψος 

πτώσης έως 160εκ. 

m2           75,00 €  65 4.875,00 € 

18 

Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου 

ασφαλείας κατάλληλου για ύψος 
πτώσης έως 210εκ. 

m2           82,00 €  176 14.432,00 € 

       
ΣΥΝΟΛΟ 

(άνευ 

ΦΠΑ)  

 170.798,00 € 

 
 Προσφορά της  «ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑΣ» 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(ανευ ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΟΛΟ                  

(άνευ ΦΠΑ) 

  ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ         

1 
Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετου 
οργάνου κάστρο 

τεμ.      8.800,00 €  1 8.800,00 € 

2 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
πολυσύνθετου με τσουλήθρα  

τεμ.   12.000,00 €  1 12.000,00 € 

3 
Προμήθεια και τοποθέτηση σύνθετου 

οργάνου με τσουλήθρα 
τεμ.   12.500,00 €  1 12.500,00 € 

ΑΔΑ: 7ΝΥΩΩΛΓ-Κ8Ε
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4 
Προμήθεια και τοποθέτηση σύνθετου 
οργάνου με διπλή τσουλήθρα 

τεμ.   14.000,00 €  1 14.000,00 € 

5 

Προμήθεια και τοποθέτηση σύνθετου 

μεγάλου οργάνου με στύλο 
πυροσβέστη  

τεμ.   13.400,00 €  1 13.400,00 € 

6 
Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης 
κούνιας νηπίων  

τεμ.      1.350,00 €  1 1.350,00 € 

7 
Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης 
κούνιας παίδων  

τεμ.      1.250,00 €  1 1.250,00 € 

8 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
μεταλλικής κούνιας νηπίων 

τεμ.         850,00 €  5 4.250,00 € 

9 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
μεταλλικής κούνιας παίδων 

τεμ.         770,00 €  6 4.620,00 € 

10 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
μεταλλικής τραμπάλας 

τεμ.         500,00 €  2 1.000,00 € 

11 
Προμήθεια και τοποθέτηση 

τραμπάλας ελατηρίου αλογάκι 
τεμ.         580,00 €  1 580,00 € 

12 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
τραμπάλας ελατηρίου ιππόκαμπος 

τεμ.         580,00 €  2 1.160,00 € 

13 
Προμήθεια και τοποθέτηση μιας 
τραμπάλας ελατηρίου σκυλάκι 

τεμ.         580,00 €  4 2.320,00 € 

14 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
τραμπάλας ελατηρίου πούμα 

τεμ.         580,00 €  1 580,00 € 

15 
Αυτόνομο φωτιστικο με 
φωτοβολταικό πάνελ 

τεμ.         590,00 €  8 4.720,00 € 

  ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ        

16 
Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου 
ασφαλείας κατάλληλου για ύψος 
πτώσης έως 130εκ. 

m2           62,00 €  1161 71.982,00 € 

17 
Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου 
ασφαλείας κατάλληλου για ύψος 
πτώσης έως 160εκ. 

m2           77,00 €  65 5.005,00 € 

18 
Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου 
ασφαλείας κατάλληλου για ύψος 

πτώσης έως 210εκ. 

m2           84,00 €  176 14.784,00 € 

       
ΣΥΝΟΛΟ 

(άνευ 
ΦΠΑ)  

174.301,00 € 

 
Από την εξέταση των προαναφερόμενων οικονομικών προσφορών προκύπτουν τα εξής:  
 

 Και  οι  δύο (2) υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κρίνονται αποδεκτές, καθώς είναι σύμφωνες με 
τους όρους της διακήρυξης.  

 Χαμηλότερη οικονομική προσφορά είναι αυτή της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ε.Ε.» για όλα τα υπό προμήθεια είδη, η οποία ανέρχεται συνολικά στο ποσό  170.798,00  €  

(άνευ ΦΠΑ). 
 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
 
1. την υπ’ αριθ.  5253/16-11-2018 Διακήρυξη του Δημάρχου  

2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. το υπ΄αριθ.  5920/14-12-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών  
5. την αριθμ. 204/21/12/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
6. την υπ’ αριθ.  347/28-9-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

ΑΔΑ: 7ΝΥΩΩΛΓ-Κ8Ε
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7. τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης, 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 της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 379 

 

προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή: 

 
Την ανάδειξη της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου 
για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ» γιατί η προσφορά της 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….» 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, αφού έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω πρότεινε στα μέλη:  

Α) Να γίνει αποδεκτό το με Α.Π.:125/15-01-2019 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού 

για την αξιολόγηση οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στο δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό 

διαγωνισμό για την «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση πέντε (5) παιδικών χαρών 

Δήμου Λέρου», και  

 

Β) Την ανάδειξη της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με Α.Φ.Μ. 

999999249 ΔΟΥ: Αγ. Δημητρίου, ως προσωρινού αναδόχου για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ» γιατί η 

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

προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, η οποία ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων 

επτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ (170.798,00 €) άνευ Φ.Π.Α.. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και 

έχοντας υπόψη:  

1. Την εισήγηση του Προέδρου 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) 

4. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

5. Το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

6. το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

7. το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

8. το άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)  

9. το άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

10. το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

11. το ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 

12. το ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 

στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  

μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 

13.  Την υπ’ αριθ. 35/2018 με ΑΔΑ:7ΝΛΧΩΛΓ-Ξ0Λ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου 

υπεβλήθη πρόταση, στο πλαίσιο της 7244/13.03.2018 πρόσκλησης ΙΙΙ του Τμήματος Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων & Διαχείρισης Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

στον άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», 

για τη υλοποίηση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ» 

14. Το με Α.Π:1705/17-04-2018 αίτημα ένταξης του Δήμου Λέρου 

15. Την υπ’ αρ. 34573/02-07-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία εγκρίνεται η ένταξη 

της πράξης «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 5 παιδικών του Δήμου Λέρου» 

ΑΔΑ: 7ΝΥΩΩΛΓ-Κ8Ε
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στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – τοποθέτηση 

εξοπλισμού για την αναβάθμιση των δήμων της χώρας» η οποία έχει ισχύ έως 31 Δεκεμβρίου 2019. 

16. Την 7
η
 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018, η οποία εγκρίθηκε με την 

υπ’ αρ. 120/2018 (ΑΔΑ: Ω0ΓΨΩΛΓ-ΧΒΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέρου, 

έγινε εγγραφή του κωδικού Κ.Α. 60.7135.0002 «Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την 

αναβάθμιση πέντε (5) παιδικών χαρών του Δήμου Λέρου ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010». Η εν λόγω 

αναμόρφωση επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 51668/04-09-2018 με ΑΔΑ:ΨΛΞΛΟΡ1Ι-1Μ9 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

17. Το πρωτογενές αίτημα με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ: 18REQ003754696 2018-09-27 

18. Την αριθμ. 347/28-09-2018 με ΑΔΑ:6Π2ΑΩΛΓ-Ν30  απόφαση του Δημάρχου Λέρου, διατέθηκε η 

απαραίτητη πίστωση και έγινε η ανάληψη υποχρέωσης στον προϋπολογισμού του δήμου Λέρου οικ. 

έτους 2018, η οποία αποτελεί και εγκεκριμένο αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ 18REQ003763523 2018-10-01  

19.  Την υπ’ αριθ. 35/2018 μελέτη συνολικού προϋπολογισμού 207.090,00€,  για την «Προμήθεια- 

τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση πέντε (5) παιδικών χαρών του Δήμου Λέρου ΣΑΕ 

0552017ΣΕ05500010» 

20. Την υπ’ αριθ. 172/2018 με ΑΔΑ:ΩΦ4ΥΩΛΓ-ΓΛΩ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

21. Την με Α.Π.: 5253/16-11-2018 με ΑΔΑΜ:18PROC004019638 2018-11-16 διακήρυξη του Δημάρχου 

Λέρου καθώς και την με Α.Π: 5254/16-11-2018 και ΑΔΑ:ΩΦ7ΚΩΛΓ-Ψ52 περίληψη αυτής 

22. Την υπ’ αριθ. 243/2017 με ΑΔΑ: 70Ο3ΩΛΓ-9Χ6 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

23. Το με Α.Π.:5920/14-12-2018 Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών 

Προσφορών 

24. Την υπ’ αριθ. 204/2018 με ΑΔΑ:ΩΨΤΥΩΛΓ-4Φ7 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

25. Την υπ’ αριθ. 243/2017 με ΑΔΑ: 70Ο3ΩΛΓ-9Χ6 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

26. Το με Α.Π.:125/15-01-2019 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού για την αξιολόγηση 

οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στο δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την 

«Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση πέντε (5) παιδικών χαρών Δήμου Λέρου» 

27. Τη συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Αποδέχεται το με  Α.Π.:125/15-01-2019 Πρακτικό με το οποίο διενεργήθηκε η αποσφράγιση και η 

αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στο δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό 

για την «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση πέντε (5) παιδικών χαρών Δήμου Λέρου 

ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010», όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την 

υπ’ αριθ. 243/2017 με ΑΔΑ: 70Ο3ΩΛΓ-9Χ6 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  

 

Β Αναδεικνύει την εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με Α.Φ.Μ. 999999249 

ΔΟΥ: Αγ. Δημητρίου,  προσωρινό ανάδοχο για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ» γιατί η προσφορά της είναι 

πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη 

τιμή προσφοράς, η οποία ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ 

(170.798,00 €) άνευ Φ.Π.Α.. 

………………..…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

                 

                                           α) Μπίλλης Νεκτάριος (υπ/φή)                                                               

           ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ                                         β) Μπαλαμπάνης Ευάγγελος (υπ/φή) 

           γ) Ασβεστάς Ευάγγελος (υπ/φή)  

            

ΑΔΑ: 7ΝΥΩΩΛΓ-Κ8Ε
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