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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 

   ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

          ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ  
 

Απόσπασμα από το 04
ο
 πρακτικό της από 05-03-2019 συνεδρίασης 

 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου. 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Αποδοχή του με Α.Π:1319/04-03-2019 Πρακτικού με το οποίο διενεργήθηκε ο έλεγχος των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και η ανάδειξη οριστικού αναδόχου, 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 5 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

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

1248/01-03-2019 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. Μπίλλης Νεκτάριος - (Μέλος Πλειοψηφίας) 1. Κόλιας Μιχαήλ (Πρόεδρος) 

2. Μεραμπελιώτης Βασίλειος- (Μέλος Πλειοψηφίας) 2. Κοντραφούρης Μιχαήλ-Αντιπρόεδρος 

3. Μπαλαμπάνης Ευάγγελος- (Μέλος Πλειοψηφίας) 3.  

4. Μαυρουδής Αντώνιος- Μιχαήλ-(Μέλος Μειοψηφίας) 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. 

Στην παρούσα συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κόλιας Μιχαήλ και για 

το λόγο αυτό προεδρεύει ο κ. Μπίλλης Νεκτάριος ως μέλος της πλειοψηφίας το οποίο έχει εκλεγεί με τις 

περισσότερες ψήφους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) στην οποία ορίζεται: 
«2. Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου το μέλος της πλειοψηφίας το οποίο έχει εκλεγεί με τις περισσότερες 
ψήφους. Αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής 
τους.» 

Ο Προεδρεύων κ. Μπίλλης Νεκτάριος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και αμέσως άρχισε η συζήτηση των θεμάτων. 

 

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 19 

 

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, o Προεδρεύων κ. Μπίλλης Νεκτάριος ενημέρωσε 

τα μέλη λέγοντας ότι μετά την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο 

θεωρείται κατά την κρίση του κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα. Ειδικότερα αφορά τη 

λήψη απόφασης για αποδοχή του με Α.Π:1319/04-03-2019 Πρακτικού με το οποίο διενεργήθηκε ο έλεγχος των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και η ανάδειξη οριστικού αναδόχου, 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».  

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά  

Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της  

  την εισήγηση του προέδρου,  

  την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  
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  το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να 

συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την συζήτηση του θέματος που αφορά τη λήψη απόφασης για αποδοχή του με Α.Π:1319/04-03-2019 

Πρακτικού με το οποίο διενεργήθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης και η ανάδειξη οριστικού 

αναδόχου, 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».  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:  

Από τη στιγμή που η Οικονομική Επιτροπή με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών 

της αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα 

αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών του. 

Στη συνέχεια 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 

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 
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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. 

 Με την υπ’ αριθ. 05/2019 μεΑΔΑ:7ΝΥΩΩΛΓ-Κ8Ε απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή αποδέχθηκε 

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» και ανέδειξε 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». 

 Στη συνέχεια απεστάλη στην εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που 

περιγράφονται στην με Α.Π.: 5253/16-11-2018 με ΑΔΑΜ:18PROC004019638 2018-11-16 διακήρυξη 

του Δημάρχου Λέρου, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου  2.2.3 της διακήρυξης 

  Στη συνέχεια διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή το με Α.Π.: 1319/04-03-2019  Πρακτικό 

ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης-ανάδειξης οριστικού αναδόχου για την «Προμήθεια – 

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

0552017ΣΕ05500010», της Επιτροπής το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και έχει ως 

εξής: 

 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λέρος 4/3/2019 

  ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Π. 1319 
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 
 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ» 

 

 
Στη Λέρο  την   26/2/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00’’ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο 
(Αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ.) 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 στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης 
στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ» με 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 
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1. Με το υπ’ αριθ. 125/15-1-2019 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και 
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω προμήθεια, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της 
εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου. Με την υπ΄αριθ. 5/25-

1-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους 
συμμετέχοντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

 
2. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στην εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε.», μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που 
περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2 περίπτωση Β1 και Β2 της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για 
τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου  2.2.3 της διακήρυξης. 

 
Σύμφωνα με το άρθρο  3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα 
(«προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
 

Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας 

των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν.  
 
3. Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο 
την 11/2/2019. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά την 14/2/2019 το φάκελο δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εμπρόθεσμη.  
 

4. Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα: 
 
 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 Ποινικά Μητρώα (Γεωργακόπουλος-Μεξης-Τάτσης)  

2 Αποδεικτικά ΑΑΔΕ (ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ)  

3 
Ασφαλιστικές Ενημερότητες (της «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και της 
«ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ») 

4 
Πιστοποιητικά Πρωτοδικείων (της «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και της 

«ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ») 

5 Ένορκη βεβαίωση («ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ») 

6 
Πιστοποιητικά ΓΕΜΗ (της «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και της «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ 
ΕΠΕ») 

7 
Υ.Δ. Ασφαλιστικών Φορέων (της «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και της 
«ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ») 

8 Υ.Δ. μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού («ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ») 

9 
Φορολογικές ενημερότητες (της «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και της 
«ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ») 

10 
Υ.Δ. μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και άρθρου 74 (της «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.») 

11 
Πιστοποιητικά ΣΕΠΕ και ένορκες βεβαιώσεις (της «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και 
της «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ») 

12 Υ.Δ. άρθρου 74 («ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ») 

13 
Πιστοποιητικά Επιμελητηρίων (της «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και της 

«ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ») 

14 ΜΕΕΠ (της «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.») 

15 Ε3 2015-2016-2017 (της «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.») 

16 Πιστοληπτική ικανότητα (της «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.») 

17 Υ.Δ. Κύκλου Εργασιών (της «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.») 

18 Βεβαιώσεις – πρωτόκολλα παραλαβής τρίτων φορέων  

19 Υ.Δ. εμπειρίας («ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ») 

20 Πιστοποιητικά συμμόρφωσης (ΕΛΟΤ) – ISO – Εκθέσεις δοκιμών δαπέδων  

21 Καταστατικά (της «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και της «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ») 

22 ΦΕΚ («ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ») 

23 Προσύμφωνο στήριξης  

24 Πιστοποιητικά εκπαίδευσης προσωπικού 

25 Πίνακας  προσωπικού 

26 Υ.Δ. εξειδικευμένου προσωπικού  

 

 
 



ΑΔΑ: ΨΗ4ΓΩΛΓ-ΩΣΘ



 5 

5. Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον υπ’ αριθ. 977/18-
2-2019 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στο παραπάνω 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 του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα: 
  
 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΘΡΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1 Ποινικά Μητρώα (Γεωργακόπουλος-Μεξης-Τάτσης)  2.2.9.2 Β.1.α 

2 
Αποδεικτικά ΑΑΔΕ (ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – 
ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ)  

2.2.9.2.Β.1.β 

3 
Ασφαλιστικές Ενημερότητες (της «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.» και της «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ») 

2.2.9.2.Β.1.β 

4 
Πιστοποιητικά Πρωτοδικείων (της «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.» και της «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ») 

2.2.9.2.Β.1.β 

5 Ένορκη βεβαίωση («ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ») 2.2.9.2.Β.1.β 

6 
Πιστοποιητικά ΓΕΜΗ (της «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 
και της «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ») 

2.2.9.2.Β.1.β 

7 
Υ.Δ. Ασφαλιστικών Φορέων (της «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.» και της «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ») 

2.2.9.2.Β.1.β 

8 Υ.Δ. μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού («ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ») 2.2.9.2.Β.1.β 

9 
Φορολογικές ενημερότητες (της «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.» και της «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ») 

2.2.9.2.Β.1.β 

10 
Υ.Δ. μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και άρθρου 74 (της 
«ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.») 

2.2.9.2.Β.1.ε 

11 
Πιστοποιητικά ΣΕΠΕ και ένορκες βεβαιώσεις (της 
«ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και της «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ 
ΕΠΕ») 

2.2.9.2.Β.1.γ 

12 Υ.Δ. άρθρου 74 («ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ») 2.2.9.2.Β.1.ε 

13 
Πιστοποιητικά Επιμελητηρίων (της «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΠΟΥΛΟΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.» και της «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ») 

2.2.9.2.Β.2 

14 ΜΕΕΠ (της «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.») 2.2.9.2.Β.2 

15 Ε3 2015-2016-2017 (της «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.») 2.2.9.2.Β.3 

16 
Πιστοληπτική ικανότητα (της «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.») 

2.2.9.2.Β.3 

17 
Υ.Δ. Κύκλου Εργασιών (της «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.») 

2.2.9.2.Β.3 

18 Βεβαιώσεις – πρωτόκολλα παραλαβής τρίτων φορέων  2.2.9.2.Β.4.α 

19 Υ.Δ. εμπειρίας («ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ») 2.2.9.2.Β.4.α 

20 
Πιστοποιητικά συμμόρφωσης (ΕΛΟΤ) – ISO – Εκθέσεις δοκιμών 
δαπέδων  

2.2.9.2.Β.4.β 

21 
Καταστατικά (της «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και της 
«ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ») 

2.2.9.2.Β.6 

22 ΦΕΚ («ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ») 2.2.9.2.Β.6 

23 Προσύμφωνο στήριξης  2.2.9.2.Β.9 

24 Πιστοποιητικά εκπαίδευσης προσωπικού 2.4.3.2.στ΄ 

25 Πίνακας  προσωπικού 2.4.3.2.στ΄ 

26 Υ.Δ. εξειδικευμένου προσωπικού  2.4.3.2.στ΄ 

 
6. Από τα αρχικό έλεγχο που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι  κάποια από τα δικαιολογητικά (ασφαλιστική 
ενημερότητα τ.ΕΤΑΑ της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και του Αδαμόπουλου 

Διονυσίου καθώς και η βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας), που είχαν εμπρόθεσμα κατατεθεί, έληξαν  (ενώ 
ίσχυαν κατά την υποβολή τους) ή λήγουν σύντομα.  Ως εκ τούτου πρέπει να κατατεθούν εκ νέου, μαζί με 
επικαιροποιημένα πιστοποιητικά πρωτοδικείων και επικαιροποιημένες ένορκες βεβαιώσεις του άρθρου 73 
παρ.2γ του Ν. 4412/2016 καθώς και φορολογική ενημερότητα της εταιρείας «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ», η οποία 
λήγει 28/2/2019. 
 
7.   Σε συνέχεια της με Α.Π. 1153/26-2-2019,  πρόσκλησης η εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ε.Ε.» απέστειλε με φάκελο, ο οποίος έλαβε Α.Π. 1265/4-3-2019, τα ζητούμενα  δικαιολογητικά, τα οποία 
κοινοποίησε και μέσω  της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος την 1/3/2018. 
 
9. Ως εκ τούτου, σήμερα 4/3/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00’’, η Επιτροπή Διαγωνισμού,  μετά και από 

τον οριστικό έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών  
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προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή 

 

να  κατακυρωθεί η προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΕΝΤΕ (5) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ» στην εταιρεία  «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
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.:1319/04-03-2019 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού 

για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης-ανάδειξης οριστικού αναδόχου για την «Προμήθεια – 

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

0552017ΣΕ05500010» και  

 

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

999999249 ΔΟΥ: Αγ. Δημητρίου, ως οριστικού 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» 

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, 
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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. Την υπ’ αριθ. 05/2019 μεΑΔΑ:7ΝΥΩΩΛΓ-Κ8Ε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

28. Το με Α.Π.: 1319/04-03-2019  Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης-ανάδειξης 

οριστικού αναδόχου για την «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση πέντε (5) 

παιδικών χαρών Δήμου Λέρου ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010» 

29. Τη συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Αποδέχεται το με  Α.Π.:1319/04-03-2019 Πρακτικό με το οποίο διενεργήθηκε ο έλεγχος των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης-ανάδειξης οριστικού αναδόχου 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,  οριστικό 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   ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

                 

                                          α) Μεραμπελιώτης Βασίλειος (υπ/φή)                                                               

           Μπίλλης Νεκτάριος                                          β  Μπαλαμπάνης Ευάγγελος (υπ/φή) 

           γ) Μαυρουδής Αντώνιος-Μιχαήλ (υπ/φή)  
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