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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 

   ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

          ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ  
 

Απόσπασμα από το 02
ο
 πρακτικό της από 05-02-2019 συνεδρίασης 

 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Αποδοχή του με Α.Π.:38/09-01-2019 Πρακτικού με το οποίο διενεργήθηκε ο έλεγχος των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξη οριστικού αναδόχου, έπειτα από τη διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο <Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου 

με συνοδευτικό εξοπλισμό του Δήμου Λέρου ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010>» 

 
 Σήμερα στις 05 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του 

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

πρωτ. 576/05-02-2019  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.Κοντραφούρης Αντώνιος -( 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.: 12 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο σώμα το 3
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αποδοχή ή μη του με 

Α.Π.:38/09-01-2019 Πρακτικού με το οποίο διενεργήθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

ανάδειξη οριστικού αναδόχου, έπειτα από τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για 

την προμήθεια με τίτλο <Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με συνοδευτικό εξοπλισμό του Δήμου Λέρου 

ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010>», ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας ότι με την υπ’ αριθ. 163/2018 με ΑΔΑ:ΨΤΙΒΩΛΓ-

Λ8Ε απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τα εξής: 

α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών & ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού 127.647,00€  με Φ.Π.Α. 

για την «Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με συνοδευτικό εξοπλισμό του Δήμου Λέρου ΣΑΕ 055 

2017ΣΕ05500010» που αναφέρονται στην αριθ. 24/2018 μελέτη όπως αυτή συντάχθηκε από την ΤΥΔΛ 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 βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Η εν λόγω προμήθεια έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι 

με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού», με την με Α.Π.: 

26808/08-06-2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Ο φορέας υλοποίησης της Πράξης είναι ο Δήμος 

Λέρου και η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως: 

 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ σε  € 

ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 120.000,00€ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ 7.647,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 127.647,00€ 
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Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 63.7131.0001 «Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με συνοδευτικό 

εξοπλισμό του Δήμου Λέρου ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010». Στον του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 

2018, προστέθηκε με την 6
η
 αναμόρφωση αυτού, η οποία ψηφίσθηκε με την 108/2018 με ΑΔΑ:Ψ1ΘΞΩΛΓ-ΙΔ8 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την με Α.Π.:46040/06-08-2018 με ΑΔΑ:697ΧΟΡ1Ι-

ΖΓΡ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.  Η έγκριση του πρωτογενούς 

αιτήματος με ΑΔΑΜ:18REQ003574142 2018-08-17 και η διάθεση της πίστωσης έγινε με την υπ’ αριθ. 

321/2018 με ΑΔΑ:ΨΧΚ9ΩΛΓ-2ΡΞ απόφαση του Δημάρχου Λέρου με την οποία έγινε και η απαιτούμενη 

ανάληψη υποχρέωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018. 

Με την υπ’ αριθ. 281/31-12-2019 με ΑΔΑ:Ψ6Β6ΩΛΓ-ΨΩΠ απόφαση του Δημάρχου Λέρου έγινε η 

ανάκληση της υπ’ αριθ. 321/2018 με ΑΔΑ:ΨΧΚ9ΩΛΓ-2ΡΞ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης οικ. έτους 2018 

λόγω λήξης του οικ. έτους. 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου οικονομικού έτους 2019 έγινε η εγγραφή του Κ.Α. 63.7131.0001 

«Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με συνοδευτικό εξοπλισμό του Δήμου Λέρου ΣΑΕ 055 

2017ΣΕ05500010» η δέσμευση και η διάθεση πίστωσης του οποίου έγινε με την υπ’ αριθ. 147/30-01-2019 με 

ΑΔΑ:ΩΑΓΗΩΛΓ-ΦΛΟ απόφαση του Δημάρχου Λέρου.   

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.: 5116/09-11-2018 με ΑΔΑΜ:18PROC003978909 2018-11-09 διακήρυξη του Δημάρχου 

Λέρου, προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με 

συνοδευτικό εξοπλισμό, περίληψη της οποίας  με Α.Π: 5117/09-11-2018 και ΑΔΑ:69ΚΓΩΛΓ-ΙΡΔ, 

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 66477, με ημερομηνία δημοσίευσης την 9
η
 Νοεμβρίου 2018 και καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών την 3
η
 Δεκεμβρίου 2018. 

 Με το με Α.Π.: 5775/07-12-2018 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 κατέθεσε προσφορά ένας (1) 

ενδιαφερόμενος προμηθευτής και ειδικότερα η εταιρεία «ΠΑΥΛΟΣ Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό προσφοράς 118153.  

 Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής της συμμετέχουσας 

εταιρείας, όπου διαπιστώθηκε ότι η προσφορά της περιείχε όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνταν από την 

διακήρυξη και συνεπώς η προσφορά της προχωρά στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.  

 Με την υπ’ αριθ. 199/2018 με ΑΔΑ:7ΤΚΙΩΛΓ-ΞΛΘ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το με 

Α.Π.:5775/07-12-2018 Πρακτικό με το οποίο διενεργήθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής από 

την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών και προκρίνει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού την 

προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας «ΠΑΥΛΟΣ Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό προσφοράς 118153, η οποία συμμετείχε στον ηλεκτρονικό 

ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός πολυμηχανήματος έργου με συνοδευτικό εξοπλισμό. 

 Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 202/2018 με ΑΔΑ:ΨΑ8ΛΩΛΓ-112 απόφασή της αποδέχθηκε το 

με Α.Π.: 5955/17-12-2018  Πρακτικό αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών, της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Προσφορών και ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο για την προμήθεια ενός πολυμηχανήματος 

έργου με συνοδευτικό εξοπλισμό, την εταιρεία «ΠΑΥΛΟΣ Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό προσφοράς 118153, με τιμή προσφοράς 109.100,00€ πλέον 

Φ.Π.Α. 17% με λόγο προσφοράς =911,75. 

 Με την με Α.Π.:6107/27-12-2018 πρόσκληση, ο Δήμος Λέρου καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να 

προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα από την με Α.Π.:5116/09-11-2019 διακήρυξη του Δημάρχου Λέρου, 

δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 Στη συνέχεια διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή το με Α.Π.: 38/09-01-2019  Πρακτικό ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης-ανάδειξης οριστικού αναδόχου της εν λόγω προμήθειας, το οποίο 

επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και έχει ως εξής: 
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 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λέρος 9/01/2019 
   ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Π. 38 
   ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» 
 
Στη Λέρο σήμερα 9/01/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00’’ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο, 
στον Πλάτανο Λέρου, 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 προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» με αριθμ. Διακήρυξης 5116/9-11-2018, 
η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 66477 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 18PROC003978909 2018-11-09. 
 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
 
1. Κωνσταντίνα Νταλόγλου, ΔΕ Διοικητικών -  Πρόεδρος 

2. Μάρκος Σπανός, ΔΕ Χειριστών Η/Υ - Τακτικό μέλος 

3. Καλλιόπη Παραπονιάρη, ΔΕ Διοικητικών – Τακτικό μέλος 

 
1. Με το υπ’ αριθ. 5955/17-12-2018 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και 
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω προμήθεια, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της 
εταιρείας «ΠΑΥΛΟΣ Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - με αριθμό 

Προσφοράς: 118153 ως προσωρινού αναδόχου. Με την υπ΄αριθ. 202/21-12-2018 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 
 
2. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στην εταιρεία «ΠΑΥΛΟΣ Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση (Αρ. Πρωτ. 
6107/27-12-2018) 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 2.2.7.2 

περίπτωση Β1 ως Β5 της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού των παραγράφων  2.2.4 -2.2.6 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 Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 

4/01/2019 τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
Στις 7/01/2019 παρελήφθη και πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Λέρου ο φυσικός φάκελος με τα δικαιολογητικά 
του προσωρινού αναδόχου, λαμβάνοντας αριθμό Πρωτ. 18/07-01-2019, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος 
στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι 

εμπρόθεσμη. 
  
4. Η Επιτροπή προχώρησε αρχικά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν καταχωρημένα είναι τα ακόλουθα: 
 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 

Ποινικά Μητρώα κας Κοντέλλη με Α.Π. 288579/6.11.2018, κ. Αντωνακόπουλου με Α.Π 
37237/09.11.2018, κ. Μιχελή με Α.Π 27647/07.12.2018 & Α.Π 19736/14.09.2018, κας 

Παπαχριστοπούλου με Α.Π 391614/06.11.2018, κ. Πρινιωτάκη με Α.Π 
11419/06.11.2018, κας Σταυριδάκη με Α.Π 11420/06.11.2018, κας Χρυσανθάκη με Α.Π 
391593/06.11.2018  

2 Φορολογική ενημερότητα (Α.Π. 65771496/31-10-2018 & Α.Π. 65910636/29-11-2018) 

3 

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ Εταιρείας(Α.Π.486247/11.10.2018) 
Βεβαίωση εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ  
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ Τ.ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦ. 
ΝΟΜΙΚΩΝ(Α.Π.121565/16.10.2018 ΚΑΙ 1515837/19.12.2018 με ισχύ ως30/06/2019) 

Βεβαίωση εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών κας Οικονομάκου Γιαννούλας Τ.ΕΤΑΑ-

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!B.T7lns0wA3-eo5LQow9mQ%7D&bid_number=%7B!!rBqv0z08Pi43-8oOLvMHog%7D&_ti=581086719&oapc=8&oas=-22WBcgK_wEgIr1LAGSFhw..
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ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Π.1411273/29.11.2018 & 1531190/21.12.2018 με 
ισχύ ως28/02/2019) 
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας κας Κοντέλλη (Α.Π.757285/13.06.2018 & 

1477539/11.12.2018 με ισχύ ως 11/06/2019) 

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ κας Σταυριδάκη (Α.Π.590/24.10.2018 με 
ισχύ ως 23/10/2019) 
Έγγραφο Σ.ΕΠ.Ε (Α.Π. ΕΞ -429770/23.11.2018) 
Ένορκη βεβαίωση με αρ.1961 και ημερ.11/10/2018 

4 Υπεύθυνη δήλωση 

5 

Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμ. Πρωτ. 28667/2018, 60377/2018, 
60376/2018, 60379/2018, 60380/2018, 60378/2018, 60381/2018 & 1148/2018 
Πιστοποιητικό Ειρηνοδικείου Αθηνών/Τμήμα Εκούσιας με αριθμ. 1102/2018  
Βεβαίωση Εφετείου Αθηνών  με αρ. 943/2018 

6 

Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η με Α.Π. 696438.998110/14.11.2018 

Πιστοποιητικό Ε.Β.Ε.Α με αριθμ. Πρωτ.7717/25.10.2018 
Πιστοποιητικό Ε.Β.Ε.Α με αριθμ. Πρωτ.24/2.01.2019 

7 
Αντίγραφα τιμολογίων πώλησης (ετών 2017,2018) 
Τεύχος για την Τεχνική Υποδομή της εταιρείας 
Κατάσταση Προσωπικού 

8 
ISO 9001, 14001, OHSAS18001 της «ΠΑΥΛΟΣ Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
ISO 9001 της CNH Industrial Italia S.p.a με μετάφραση 

9 

Πρακτικό 1454 της εταιρείας «ΠΑΥΛΟΣ Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», περί εκπροσώπησης 

Καταχώρηση του ανωτέρω Πρακτικού στο Γ.Ε.Μ.Η.  
(Α.Π. 1142083/22.02.2018) 
Καταστατικό εταιρείας και ανακοίνωση καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η (Α.Π 48018/17-05-
2016) 
Καταστατικό εταιρείας και ανακοίνωση καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η (Α.Π 781876/31-03-
2017) 
Καταστατικό εταιρείας και ανακοίνωση καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η (Α.Π 1420809/07-11-

2018) 
ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας 

10 Ισολογισμοί εταιρείας 2015,2016,2017  

 

Η Επιτροπή προχώρησε εν συνεχεία σε αποσφράγιση του φυσικού φακέλου με αριθμό Πρωτ. 18/07-01-2019 
που της παραδόθηκε 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 κας Κοντέλλη με Α.Π. 288579/6.11.2018, κ. 
Αντωνακόπουλου με Α.Π 37237/09.11.2018, κ. Μιχελή με Α.Π 
27647/07.12.2018 & Α.Π 19736/14.09.2018, κας Παπαχριστοπούλου 
με Α.Π 391614/06.11.2018, κ. Πρινιωτάκη με Α.Π 
11419/06.11.2018, κας Σταυριδάκη με Α.Π 11420/06.11.2018, κας 

Χρυσανθάκη με Α.Π 391593/06.11.2018  

2.2.7.2 Β.1.α 

2 
Φορολογική ενημερότητα (Α.Π. 65771496/31-10-2018 & Α.Π. 
65910636/29-11-2018) 

2.2.7.2 Β.1.β 

3 

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ 

Εταιρείας(Α.Π.486247/11.10.2018) 

Βεβαίωση εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ τέως ΕΤΑΑ-
ΤΣΜΕΔΕ  
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ Τ.ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦ. 
ΝΟΜΙΚΩΝ(Α.Π.121565/16.10.2018 ΚΑΙ 1515837/19.12.2018 με ισχύ 
ως30/06/2019) 
Βεβαίωση εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών κας Οικονομάκου 

Γιαννούλας Τ.ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
(Α.Π.1411273/29.11.2018 & 1531190/21.12.2018 με ισχύ 
ως28/02/2019) 
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας κας Κοντέλλη 
(Α.Π.757285/13.06.2018 & 1477539/11.12.2018 με ισχύ ως 
11/06/2019) 
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ κας Σταυριδάκη 

(Α.Π.590/24.10.2018 με ισχύ ως 23/10/2019) 
Έγγραφο Σ.ΕΠ.Ε (Α.Π. ΕΞ -429770/23.11.2018) 

Ένορκη βεβαίωση με αρ.1961 και ημερ.11/10/2018 

2.2.7.2 Β.1.β 
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4 Υπεύθυνη δήλωση 2.2.7.2 Β.1.β 

5 

Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμ. Πρωτ. 28667/2018, 
60377/2018, 60376/2018, 60379/2018, 60380/2018, 60378/2018, 

60381/2018 & 1148/2018 
Πιστοποιητικό Ειρηνοδικείου Αθηνών/Τμήμα Εκούσιας με αριθμ. 
1102/2018  
Βεβαίωση Εφετείου Αθηνών  με αρ. 943/2018 

2.2.7.2 Β.1.β 

6 

Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η με Α.Π. 696438.998110/14.11.2018 

Πιστοποιητικό Ε.Β.Ε.Α με αριθμ. Πρωτ.7717/25.10.2018 
Πιστοποιητικό Ε.Β.Ε.Α με αριθμ. Πρωτ.24/2.01.2019 

2.2.7.2 Β.2 

7 
Αντίγραφα τιμολογίων πώλησης (ετών 2017,2018) 
Τεύχος για την Τεχνική Υποδομή της εταιρείας 
Κατάσταση Προσωπικού 

2.2.7.2 Β.3 

8 
ISO 9001, 14001, OHSAS18001 της «ΠΑΥΛΟΣ Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
ISO 9001 της CNH Industrial Italia S.p.a με μετάφραση 

2.2.7.2 Β.4 

9 

Πρακτικό 1454 της εταιρείας «ΠΑΥΛΟΣ Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», περί εκπροσώπησης 

Καταχώρηση του ανωτέρω Πρακτικού στο Γ.Ε.Μ.Η.  

(Α.Π. 1142083/22.02.2018) 
Καταστατικό εταιρείας και ανακοίνωση καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η 
(Α.Π 48018/17-05-2016) 
Καταστατικό εταιρείας και ανακοίνωση καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η 
(Α.Π 781876/31-03-2017) 
Καταστατικό εταιρείας και ανακοίνωση καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η 

(Α.Π 1420809/07-11-2018) 
ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας 

2.2.7.2 Β.5 

10 Ισολογισμοί εταιρείας 2015,2016,2017   

 

6.  Ως εκ τούτου, σήμερα 9/01/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00’’, η Επιτροπή Διαγωνισμού,  μετά και από 
τον οριστικό έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και των δικαιολογητικών που ήδη διαθέτει ο Δήμος 
και είναι σε ισχύ (άρθρο 2.2.7.2 Α της διακήρυξης) όπως: κατάλογος σχετικών συμβάσεων προμηθειών, 
διαπιστώνει ότι τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου είναι πλήρη και σε ισχύ και  
 

προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή 

 

να  κατακυρωθεί η προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» στην εταιρεία «ΠΑΥΛΟΣ Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης που προβλέπονταν στη 
διαγωνιστική διαδικασία. 
 
Για διαπίστωση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται….» 

 
Στη συνέχεια πρότεινε στα μέλη να γίνει αποδεκτό το με Α.Π.:38/09-01-2019  Πρακτικό ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης-ανάδειξης οριστικού αναδόχου, έπειτα από τη διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με συνοδευτικό 

εξοπλισμό του Δήμου Λέρου ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010», σύμφωνα με το οποίο αναδεικνύεται οριστικός 

ανάδοχος της εν λόγω προμήθειας η εταιρεία «ΠΑΥΛΟΣ Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Φ.Μ.:094007885 ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, με τιμή προσφοράς 

109.100,00€ πλέον Φ.Π.Α. 17% με λόγο προσφοράς =911,75, διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης που προβλέπονταν στη διαγωνιστική διαδικασία  και κάλεσε τα μέλη να 

ψηφίσουν σχετικά.  

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων και αφού έλαβε 

υπόψη της: 

1. Την εισήγηση του προέδρου 

2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 

4. 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) 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 

- Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις 
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για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 

ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 

διατάξεις. » 

6. Tην αριθ. 169/2017 με ΑΔΑ: ΩΕΡΩΩΛΓ-4ΡΡ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

7. Tην αριθ. 3206/17-01-2018 με ΑΔΑ:Ψ2ΩΒΟΡ1Ι-Η16 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

8. Την με Α.Π.: 26808/08-06-2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εντάχθηκε η εν 

λόγω Πράξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι με τίτλο «Προμήθεια 

μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» 

9. Την υπ’ αριθ. 108/2018 με ΑΔΑ:Ψ1ΘΞΩΛΓ-ΙΔ8 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την με 

Α.Π.:46040/06-08-2018 με ΑΔΑ:697ΧΟΡ1Ι-ΖΓΡ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

10. Την υπ’ αριθ. 126/2018 με ΑΔΑ:6ΕΝΚΩΛΓ-6ΣΗ απόφαση  Δ.Σ. 

11. Το με ΑΔΑΜ: 18REQ003574142 2018-08-17 πρωτογενές αίτημα 

12. Την υπ’ αριθ. 321/2018 με ΑΔΑ:ΨΧΚ9ΩΛΓ-2ΡΞ απόφαση του Δημάρχου Λέρου με την οποία 

εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα διατέθηκε η πίστωση και έγινε η απαιτούμενη ανάληψη υποχρέωσης 

στον προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018 

13. Την υπ’ αριθ. 24/2018 μελέτη για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με 

συνοδευτικό εξοπλισμό του Δήμου Λέρου ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010» 

14. Την υπ’ αριθ. 163/2018 με ΑΔΑ:ΨΤΙΒΩΛΓ-Λ8Ε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

15. Την με Α.Π.:5116/09-11-2018 με ΑΔΑΜ:18PROC003978909 2018-11-09 διακήρυξη του Δημάρχου 

Λέρου καθώς και την με Α.Π:5117/09-11-2018 και ΑΔΑ:69ΚΓΩΛΓ-ΙΡΔ περίληψη αυτής 

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

17. Το με Α.Π.:5775/07-12-2018 Πρακτικό με το οποίο διενεργήθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και τεχνικών προσφορών 

18. Την υπ’ αριθ. 199/2018 με ΑΔΑ: 7ΤΚΙΩΛΓ-ΞΛΘ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

19. Το με Α.Π.:5955/17-12-2018 Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών 

20. Την υπ’ αριθ. 202/2018 με ΑΔΑ:ΨΑ8ΛΩΛΓ-112 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

21. Την με Α.Π.:6107/27-12-2018 πρόσκληση του Δήμου Λέρου  

22. Την υπ’ αριθ. 281/31-12-2018 με ΑΔΑ:Ψ6Β6ΩΛΓ-ΨΩΠ απόφαση ανάκλησης υποχρέωσης του 

Δημάρχου Λέρου 

23. Το με Α.Π.:38/09-01-2019 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης-ανάδειξης οριστικού 

αναδόχου, έπειτα από τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 

«Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με συνοδευτικό εξοπλισμό του Δήμου Λέρου ΣΑΕ 055 

2017ΣΕ05500010» 

24. Την υπ’ αριθ. 147/30-01-2019 με ΑΔΑ:ΩΑΓΗΩΛΓ-ΦΛΟ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 

Δημάρχου Λέρου, στον προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου οικ. 2019 

25. Την συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α. Αποδέχεται το με  Α.Π.:38/09-01-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών 

με το οποίο διενεργήθηκε ο ελέγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης-ανάδειξης οριστικού αναδόχου, για την 

προμήθεια ενός πολυμηχανήματος έργου με συνοδευτικό εξοπλισμό, 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 οριστικό ανάδοχο για την προμήθεια ενός πολυμηχανήματος έργου με συνοδευτικό 

εξοπλισμό, την εταιρεία «ΠΑΥΛΟΣ Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Φ.Μ.:094007885 ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, με αριθμό προσφοράς 118153 και τιμή 

προσφοράς 109.100,00€ πλέον Φ.Π.Α. 17%, με λόγο προσφοράς =911,75 . 

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

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) Κοντραφούρης Αντώνιος (υπ/φή) 



ΑΔΑ: ΩΡΜ6ΩΛΓ-6ΔΣ


		2019-02-11T13:24:43+0200
	Athens




