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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 21/18-08-2020 
 

Αριθ.Αποφ. 195/2020    

 

ΘΕΜΑ:    Κατακύρωση πρακτικών διαδικασίας ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης 

χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας και 

τοποθέτησης εξοπλισμού και περιφράξεων παιδικών χαρών, προϋπολογισμού 

89.999,20€. 

  

    Στους Μολάους, σήμερα την  18-08-2020  ημέρα Τρίτη  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: 9066/12-08-2020, 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                                              Παπαδάκης Πιερρής  

3) Σουρλάς Ιωάννης                                                  

4) Καλογερίνης Ηλίας 

5) Παναρίτης Ηλίας 
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6) Μαστορόπουλος Νεκτάριος  (Αναπλ. Μέλος) 

 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο. 

    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 10ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της τα    εξής: 

1.  Την αριθ. 110/26.5.2020 (ΩΝΠΒΩΚ9-1ΟΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 

καθορισμού όρων διαγωνισμού, 

2. την αριθ. 5404/2.6.2020 (20PROC006805119_2020-06-02) διακήρυξη διαγωνισμού 

ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων,  

3. Το από 23.6.2020  πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού από το οποίο προκύπτει  ότι 

καμία προσφορά δεν κατατέθηκε στο διαγωνισμό, 

4.  Την αριθ. 151/1.7.2020 (6ΡΡΦΩΚ9-Φ09)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την  

οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και αποφασίστηκε η προσφυγή 

στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρ. 32 του Ν. 4412/16 χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, 

5. Την αριθ. 6812/2.7.2020 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 ευρώ με ΦΠΑ, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 

Δήμου και ως ακολούθως: 

 

 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

20PROC006962275/2020 -07-02  

 

 στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

9ΕΒ7ΩΚ9-ΘΚΖ 

6. το από 10.7.2020 1ο πρακτικό συνεδρίασης στο οποίο αποτυπώθηκε η διαδικασία 

αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών από το οποίο προκύπτει ότι οι προσφορές 

που έγιναν αποδεκτές, βρίσκονται εντός των  όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της 

διακήρυξης. 

7. Την αριθ. 168/24.7.2020 (66ΩΥΩΚ9-5ΣΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία εγκρίθηκε το στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης των (υπό)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», του 

διαγωνισμού. 

8. Την αριθ. 8787/6.8.2020 πρόσκληση του Δήμου προς τον «προσωρινό ανάδοχο», που 

υποβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρ. 103 του Ν. 4412/2016 με ηλεκτρονικό τρόπο, 

με την οποία ζητήθηκε η κατάθεση μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, των 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 

9. Τα ισχύοντα των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για την απόδειξη των 

προϋποθέσεων ανάληψης δημόσιας σύμβασης. 
 
Συνδέθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στο Εθνικό Σύστημα  
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και προέβη στην αποσφράγιση των 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατέγραψε τα υποχρεωτικά κατά τη διακήρυξη 
στοιχεία, ως εξής: 
 

Στοιχεία επιχείρησης 
(προσωρινός ανάδοχος) 

Δικαιολογητικά 

ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε, Εφέδρων 
Αξιωματικών 3 Παλλήνη    

Τ.Κ 153 51  

Καταστατικό ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε και ανάλογα ΦΕΚ ίδρυσης, 
σύστασης, τροποποίησης 
Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (Τμήμα Μητρώου – 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Α.Φ.Μ 999402370 Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ)  
Γενικό Πιστοποιητικό από ΕΒΕΑ (Τμήμα Μητρώου – Υπηρεσία 
Γ.Ε.ΜΗ.)  
Τμήμα Εταιρειών / Σωματείων – Περί μεταβολών της εταιρείας.  
Υπεύθυνη Δήλωση Νομιμοποιητικών Εγγράφων 

Αποσπάσματα ποινικών μητρώων εκπροσώπων (3) 

Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  (2) 
Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητα      (2) 
Υπεύθυνη Δήλωση Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, παρ. 
2.2.9.2 Βγ   (1) 

Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης – Μη αναστολής 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (2) 

Υπεύθυνη Δήλωση ΣΕΠΕ παρ. 2.2.9.2 Βε   (1) 

Υπεύθυνη Δήλωση λόγων αποκλεισμού άρθρ 74 του ν. 
4412/2016 παρ. 2.2.9.2 Βζ   (1) 

Υπεύθυνη Δήλωση παρ. 2.2.9.2 Ββ   (1) 

 

   Ακολούθως η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου της   ανωτέρω επιχείρησης και διαπίστωσε ότι αυτά υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, είναι 

πλήρη, είναι σε ισχύ, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης του διαγωνισμού και άρα 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανάληψης δημόσιας σύμβασης κατά τα ισχύοντα των άρθρων 

73 και 74 του Ν. 4412/2016, από τους εν λόγω οικονομικούς φορείς. 

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

κατακυρωθεί η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού και περιφράξεων παιδικών 

χαρών κατά προμηθευτή, είδος, ποσότητες και τελική τιμή , σύμφωνα με το πρακτικό της. 

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

κατακύρωση  ή μη του από 11-08-2020 πρακτικού   διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού και περιφράξεων 

παιδικών χαρών του Δήμου Μονεμβασίας.  

         Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 Τα στοιχεία του φακέλου της προμήθειας 

 Τις διατάξεις των άρθρ. 32 παρ. 2α και 106 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): 

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 Τις διατάξεις του άρθρ. 3 παρ.1 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α/09.08.2019) 

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 

       Κατακυρώνει το από 11-08-2020 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την 

προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού και περιφράξεων παιδικών χαρών,  αποτέλεσμα 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/4623/
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της διαδικασίας διαπραγμάτευσης μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.ΗΣ  του άρθρ. 32 του Ν. 4412/16 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, και αναθέτει την  προμήθεια και τοποθέτηση 

εξοπλισμού και περιφράξεων παιδικών χαρών κατά προμηθευτή, είδος, ποσότητες και 

τελική τιμή, στην επιχείρηση-οικονομικό φορέα όπως περιγράφεται παρακάτω: 

 

 

  

ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε, Εφέδρων Αξιωματικών 3 Παλλήνη    
Τ.Κ 153 51  

Α.Φ.Μ 999402370 

Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ Ποσ Δαπάνη 

1 Παιδική χαρά στην Κοινότητα Νεάπολης (Ερείπιο) Κατ΄αποκοπή 1 
 

661,00 

2 Παιδική χαρά στην Κοινότητα Νεάπολης (2) Κατ΄αποκοπή 1 
 

2.225,00 

3 Παιδική χαρά στην Κοινότητα Μονεμβασίας Κατ΄αποκοπή 1 
 

636,00 

4 Παιδική χαρά στην Κοινότητα Μεταμόρφωσης Κατ΄αποκοπή 1 
 

1.521,00 

5 Παιδική χαρά στην Κοινότητα Τάλαντα Κατ΄αποκοπή 1 
 

1.616,00 

6 Παιδική χαρά στη Κοινότητα Συκέας Κατ΄αποκοπή 1 
 

3.575,00 

7 Παιδική Χαρά στην Κοινότητα Αγ. Αποστόλων Κατ΄αποκοπή 1 
 

2.672,00 

8 Παιδική Χαρά στην Κοινότητα Μολάων Κατ΄αποκοπή 1 
 

276,00 

9 Παιδική Χαρά στην Κοινότητα Αγγελώνας Κατ΄αποκοπή 1 
 

2.779,00 

10 Παιδική χαρά  Κάμπου Κατ΄αποκοπή 1 
 

4.163,00 

11 Παιδική χαρά στην Κοινότητα Χαρακα Κατ΄αποκοπή 1 
 

1.762,00 

12 Παιδική χαρά στην κοινότητα Κυπαρισσίου Κατ΄αποκοπή 1 
 

11.914,00 

13 Παιδική χαρά στην κοινότητα Πλύτρας Κατ΄αποκοπή 1 
 

23.132,00 

14 Παιδική χαρά στην Κοινότητα Ελίκας Κατ΄αποκοπή 1 
 

2.952,00 

15 Παιδική χαρά στην Κοινότητα Ασωπού Κατ΄αποκοπή 1 
 

2.935,00 

16 Παιδική χαρά στην Κοινότητα Ελαίας Κατ΄αποκοπή 1 
 

3.882,00 

Μερικό σύνολο 66.701,00 
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ΦΠΑ 24% 16.008,24 

Σύνολο 82.709,24 

  

 

 

     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)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      5) ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

                                               


