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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 19/24-07-2020 
Αριθ.Αποφ. 168/2020    

ΘΕΜΑ: Έγκριση σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 

«Οικονομική  Προσφορά», διαδικασίας ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση προκήρυξης,  για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας και 

τοποθέτησης εξοπλισμού και περιφράξεων παιδικών χαρών, προϋπολογισμού 

89.999,20 ευρώ. 

     Στους Μολάους, σήμερα την  24-07-2020  ημέρα Παρασκευή και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων 

των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 7663/20-07-2020, πρόσκληση  που 

στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με  :  

       Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 και της 

ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του». 

  Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί 

«Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων 

Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του 

κορωνοϊου>. 

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  ε πτά  (7) 

μελών συμμετείχαν έξι (6) τακτικά  μέλη  και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος , δηλαδή:

  

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                               

3) Σουρλάς Ιωάννης      

4) Καλογερίνης Ηλίας 

5) Παπαδάκης Πιερρής 

6) Παναρίτης Ηλίας  

7) Μαστορόπουλος Νεκτάριος  (Αναπ. Μέλος) 
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    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 1ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα    

εξής: 

 Την αριθ. 110/26-05-2020   απόφαση της Ο.Ε. με την οποία καθορίστηκαν οι όροι 

ανοικτής διαδικασίας  για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού και 

περιφράξεων παιδικών χαρών.   

 την αριθ. 5404/02-06-2020 διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων  για την 

προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού και περιφράξεων παιδικών χαρών, 

προϋπολογισμού 89.999,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 Την αριθ. 151/01-07-2020 (6ΡΡΦΩΚ9-Φ09) Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 23-6-2020 πρακτικό της Επιτροπής 

διαγωνισμού από το οποίο προκύπτει ότι καμία προσφορά δεν κατατέθηκε στο 

διαγωνισμό και αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του 

άρθρ. 32 του Ν. 4412/16 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

 Την αριθ. 6812/2-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη 

διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και 

χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης για την ανάδειξη 

προμηθευτή/αναδόχου για την προμήθεια και  τοποθέτηση εξοπλισμού και 

περιφράξεων παιδικών χαρών, προϋπολογισμού 89.999,20€ με ΦΠΑ. 

        Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 283/11-12-

2019 ΑΟΕ , την Παρασκευή   10-07-2020 προέβει στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

ηλεκτρονικών υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά», κατά όπως 

ορίζεται στην παρ. 3.1.1 της διακήρυξης του διαγωνισμού , κατά σειρά όπως παρακάτω:   

    

   Από την πρώτη εξέταση των προσφορών και αφού η επιτροπή έλαβε υπόψην της όλα 

τα στοιχεία του διαγωνισμού, διαπιστώνεται ότι: 

 

 

α/α Επωνυμία προσφέροντος οικονομικού φορέα Ημερομηνία κατάθεσης 

 
1 

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Πελοποννήσου 128, Κορυδαλλός – Τ.Κ 18121 

Α.Φ.Μ 046543988 

 
04/07/2020 09:26:49 

 
2 

ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε 

Εφέδρων Αξιωματικών 3, Παλλήνη - Τ.Κ 153 51 

Α.Φ.Μ 999402370 

 
07/07/2020 20:32:32 
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 Στοιχεία επιχείρησης  Παρατηρήσεις 

 
 

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Πελοποννήσου 128, 
Κορυδαλλός – Τ.Κ 18121 

 Η προσφορά είναι πλήρης και περιέχει τα οριζόμενα από τη διακήρυξη 
δικαιολογητικά συμμετοχής και στοιχεία τεχνικής προσφοράς. 

 Ο προσφέρων υπέβαλε εμπρόθεσμα στην υπηρεσία πρωτοκόλλου 
του Δήμου φάκελο με τα δικαιολογητικά, κατά τα οριζόμενα στην αριθ. 
56902/215/2.6.2017 (ΦΕΚ 1924/Β): Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων» 

και στην παρ. 2.4.2.5 της διακήρυξης. 

 
 

ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε 

Εφέδρων Αξιωματικών 3, 

Παλλήνη - Τ.Κ 153 51 

 Η προσφορά είναι πλήρης και περιέχει τα οριζόμενα από τη διακήρυξη 
δικαιολογητικά συμμετοχής και στοιχεία τεχνικής προσφοράς. 

 Ο προσφέρων υπέβαλε εμπρόθεσμα στην υπηρεσία πρωτοκόλλου 
του Δήμου φάκελο με τα δικαιολογητικά, κατά τα οριζόμενα στην αριθ. 
56902/215/2.6.2017 (ΦΕΚ 1924/Β): Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» και στην 

παρ. 2.4.2.5 της διακήρυξης. 

 

     Ακολούθως η Επιτροπή προέβη στην καταγραφή και αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφερόντων οικονομικών φορέων που δεν 

αποκλείονται λόγω ελλειπούς προσφοράς, όπως αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Πελοποννήσου 128, Κορυδαλλός 

Τ.Κ 18121 

ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε 

Εφέδρων Αξιωματικών 3, Παλλήνη 

Τ.Κ 153 51 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης 

δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) 

Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 

(Τ.Ε.Υ.Δ) 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

 
    Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι τα έγγραφα που κατέθεσαν οι συμμετέχοντες είναι 

πλήρη και σύμφωνα με τη διακήρυξη, προέβη στην καταγραφή και αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς, όπως αποτυπώνεται στους ακόλουθους 

πίνακες: 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Πελοποννήσου 128, Κορυδαλλός 

Τ.Κ 18121 

ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε 

Εφέδρων Αξιωματικών 3, Παλλήνη Τ.Κ 

153 51 
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      Ακολούθως η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι τα έγγραφα που κατέθεσαν οι 

συμμετέχοντες είναι πλήρη και σύμφωνα με τη διακήρυξη, κάνει δεκτές στο διαγωνισμό 

τις προσφορές των ανωτέρω επιχειρήσεων/οικονομικών φορέων κρίνοντας ότι αυτές 

πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές των τευχών 

του διαγωνισμού (αριθ. 74/7.5.2020). 

     Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων«Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» η Επιτροπή προέβη στη 

διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Οικονομικών 

Προσφορών», κατά όπως ορίζεται στην παρ. 3.1.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού κατά σειρά, 

από την οποία προέκυψαν τα στοιχεία προσφορών όπως αναφέρονται στους πάρα κάτω 

πίνακες: 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΖΑΒΑΡΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΡΙΟΔΟΣ 
Α.Ε 

Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ Ποσ Δαπάνη Δαπάνη Δαπάνη 

1 
Παιδική χαρά στην Κοινότητα 

Νεάπολης (Ερείπιο) 
Κατ΄αποκοπ
ή 

1 717,00 710,00 
 

661,00 

2 
Παιδική χαρά στην Κοινότητα 

Νεάπολης (2) 
Κατ΄αποκοπ
ή 

1 2.417,00 2.410,00 
 

2.225,00 

3 
Παιδική χαρά στην Κοινότητα 

Μονεμβασίας 
Κατ΄αποκοπ
ή 

1 690,00 690,00 
 

636,00 

4 
Παιδική χαρά στην Κοινότητα 

Μεταμόρφωσης 
Κατ΄αποκοπ
ή 

1 1.647,00 1.645,00 
 

1.521,00 

5 
Παιδική χαρά στην Κοινότητα 

Τάλαντα 
Κατ΄αποκοπ
ή 

1 1.757,00 1.755,00 
 

1.616,00 

6 Παιδική χαρά στη Κοινότητα Συκέας Κατ΄αποκοπ
ή 

1 3.859,00 3.855,00 
 

3.575,00 

7 
Παιδική Χαρά στην Κοινότητα Αγ. 
Αποστόλων 

Κατ΄αποκοπ
ή 

1 2.902,00 2.900,00 
 

2.672,00 

8 
Παιδική Χαρά στην 

Κοινότητα 
Μολάων 

Κατ΄αποκοπ
ή 

1 298,00 295,00 
 

276,00 

9 
Παιδική Χαρά στην 

Κοινότητα 
Κατ΄αποκοπ 1 3.017,00 3.015,00 

 
2.779,00 

To φύλλο συμμόρφωσης To φύλλο συμμόρφωσης 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου 

 
Υπεύθυνες Δηλώσεις 

Υπεύθυνες Δηλώσεις 

Τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά, τεχνικές 

περιγραφές και εγγυήσεις 
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Αγγελώνας ή 

10 Παιδική χαρά Κάμπου Κατ΄αποκοπ
ή 

1 4.537,00 
4.535,00  

4.163,00 

11 Παιδική χαρά στην Κοινότητα Χαρακα Κατ΄αποκοπ
ή 

1 1.926,00 1.925,00 
 

1.762,00 

12 
Παιδική χαρά στην κοινότητα 

Κυπαρισσίου 
Κατ΄αποκοπ
ή 

1 12.990,00 12.980,00 
 

11.914,00 

13 Παιδική χαρά στην κοινότητα Πλύτρας Κατ΄αποκοπ
ή 

1 25.234,00 25.230,00 
 

23.132,00 

14 Παιδική χαρά στην Κοινότητα Ελίκας Κατ΄αποκοπ
ή 

1 3.219,00 3.215,00 
 

2.952,00 

15 Παιδική χαρά στην Κοινότητα 
Ασωπού 

Κατ΄αποκοπ
ή 

1 3.163,00 3.160,00 
 

2.935,00 

16 Παιδική χαρά στην Κοινότητα Ελαίας Κατ΄αποκοπ
ή 

1 4.207,00 4.200,00 
 

3.882,00 

Μερικό 
σύνολο 

72.580,00 72.520,00 66.701,00 

ΦΠΑ 24% 17.419,20 17.404,80 16.008,24 

Σύνολο 89.999,20 89.924,80 82.709,24 

 

     Από την ανάλυση των προσφορών που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι αυτές πληρούν 

τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές των τευχών του 

διαγωνισμού (αριθ. 74/7.5.2020), καλύπτουν το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων των 

ειδών και γίνονται αποδεκτές. 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η επιτροπή ομόφωνα προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να 

κατακυρωθεί η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού και περιφράξεων παιδικών 

χαρών, κατά είδος, ποσότητες και τιμές, στην επιχείρηση ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε, Εφέδρων 

Αξιωματικών 3, Παλλήνη - Τ.Κ 153 51 με Α.Φ.Μ 999402370, σύμφωνα με τους όρους 

της ανωτέρω μελέτης και την οικονομική της προσφορά, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

 ‘     Στην συνέχεια ο κ. πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της ΟΕ να αποφασίσουν για την έγκριση 

ή μη των σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική  

Προσφορά», της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση 

προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης για την ανάδειξη 

προμηθευτή/αναδόχου για την προμήθεια και  τοποθέτηση εξοπλισμού και περιφράξεων 

παιδικών χαρών, προϋπολογισμού 89.999,20€ με ΦΠΑ.  

         Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. την  αριθ.110/2020 απόφαση της ΟΕ 

2.  τις διατάξεις του Ν.4412/2016  

3. τις διατάξεις του ν. 4623/2019 
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4. το από 10-07-2020 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

 

         Επικυρώνει το από 10-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού το οποίο 

περιλαμβάνει το στάδιο  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και το στάδιο  

«Οικονομική  Προσφορά», της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς 

δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης για την 

ανάδειξη προμηθευτή/αναδόχου για την προμήθεια και  τοποθέτηση εξοπλισμού και 

περιφράξεων παιδικών χαρών, προϋπολογισμού 89.999,20€ με ΦΠΑ, του Δήμου 

Μονεμβασίας.  

 

     Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

          
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      4)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ 

                                                                      5) ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      6) ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
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