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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      17η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 
ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 12.04.2022

      
Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 12η Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 

09:30 π.μ ύστερα από την υπ. αριθμ. 26495/08.04.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της 
Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής  
Επιτροπής στις 08.04.2022 και πραγματοποιήθηκε  με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 
4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 
του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019,  β) τις σχετικές 
Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ  75/30.03.2020 τεύχος A’, 
άρθρο 43 παρ. 1),  γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για 
την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την 
οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την  εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. 
(Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».
              Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                      Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ      Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Μέλος της Ο.Ε.
3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.            «      «
4. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                            Αν. Μέλος της Ο.Ε
5. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ.Σ.              «      «

ΑΠΟΝΤΕΣ   
1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                 Μέλος της Ο.Ε.
2. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.  «      «
3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.   «      «
4. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.  «      «
5. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.   «      «

        ΑΠΟΦΑΣΗ –123–
 Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και 
τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 26398/08.04.2022 σχετικό έγγραφο της 
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Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

• Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες «η 
Οικονομική Επιτροπή 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»,

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει,
• Τις διατάξεις του Ν.4555/2018, όπως ισχύει, 
• Τις διατάξεις του Ν.4605/2019, όπως ισχύει, 
• Τη με αριθμό 012/2022 Απόφασή Οικονομικής Επιτροπής, 
• Τους όρους της με αριθμ. πρωτ. 6690/31-01-2022 Διακήρυξης, 
• Το από 09/03/2022 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής 

και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού,
• Το από 09/03/2022 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού 

μειοδότη,
• Τη με αριθμό 078/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση των 

ανωτέρω πρακτικών και στην κήρυξη προσωρινού ανάδοχου του διαγωνισμού 
• Tην υπ’ αριθ. πρωτ. 19438/16-03-2022 Πρόσκληση προσκόμισης δικαιολογητικών,
• τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης,
• Τα στοιχεία του φακέλου,

σας στέλνουμε το από 07/04/2022 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από την εταιρεία 
με την επωνυμία «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ. Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο 
«ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.», για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση 
οργάνων παιδικών χαρών» - ΚΜ 201/21, και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOY ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» 
του Δήμου Ιλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Στο Ίλιον σήμερα την 07η Απριλίου 2022 ημέρα Πέμπτη συνεδρίασε η Επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης 
υπηρεσίας για τον διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση 
οργάνων παιδικών χαρών»  βάσει του Ν. 4412/16 και της με αριθμό 012/6360/28-01-2022 
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα 
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δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν στον υπ’ αρ. 154416 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό της με αρ. πρωτ. 6690/31-01-2022 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου με τίτλο 
«Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για 
την «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών», 
προϋπολογισμού 74.372,72€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»,  η οποία έλαβε τον υπ’ 
αριθμ. 154416 αριθμό συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας Α.Δ.Α.Μ.: 22PROC009978325 2022-01-31.  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής που είχε απαρτία, παρέστησαν τα εξής τακτικά μέλη:
1. Ιωάννα Μητρογιάννη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός (τακτικό μέλος επιτροπής)
2. Κωνσταντίνος Σκεντέρης, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός (τακτικό μέλος επιτροπής)
3. Κερανία Μακράκη, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (αναπληρωματικό μέλος επιτροπής)

και έχοντας υπόψη της:

1. την με κωδικό Π201/2021 μελέτη του Δήμου Ιλίου
2. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6690/31-01-2022 διακήρυξη, περίληψη της οποίας 

δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου 
www.ilion.gr

3. το γεγονός ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

4. Το από 09/03/2022 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης ελέγχου δικαιολογητικών 
συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής

5. Το από 09/03/2022 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών
6. Το με αριθμ. πρωτ. 19438/16-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης για την 
Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών» ΚΜ: 
201/2021, Προϋπολογισμού 74.372,72€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

7. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου
Η Επιτροπή εξετάζοντας τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου με 
επωνυμία: «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τα οποία αναρτήθηκαν στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την 16/03/2022 και κατατέθηκαν σε έντυπη μορφή με 
αριθμό πρωτοκόλλου 20240/18-03-2022, διαπίστωσε ότι αυτά είναι σύμφωνα με το άρθρο 16 
«Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών» της με αριθμό πρωτ. 6690/31-01-2022 διακήρυξης, και τα 
έκανε αποδεκτά.
Βάσει των ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει ως ανάδοχο για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και 
τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών», τον οικονομικό φορέα με επωνυμία: 

http://www.ilion.gr/
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«ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», του οποίου το ύψος της 
οικονομικής προσφοράς ανέρχεται στο ποσό των 72.810,32 € (συμπερ. Φ.Π.Α.).»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης
          Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  
            Αποφασίζει   Ομόφωνα

Α) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών και 
τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών στον οικονομικό φορέα «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ 
ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», του οποίου το ύψος της οικονομικής προσφοράς 
ανέρχεται στο ποσό των 72.810,32 € (συμπερ. Φ.Π.Α.).
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών

 Στην παρούσα επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, η υπ’ αριθμ. 078/2022
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα «Έγκριση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς – Κήρυξη προσωρινού αναδόχου».
Η παρούσα να κοινοποιηθεί αμέσως, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου 
και αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως, όσους 
αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72, με κάθε πρόσφορο τρόπο. (άρθρο 105 παρ. 
2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. β' της παρ. 13 του άρθρου 43 του Ν. 
4605/2019). 
Η παρούσα απόφαση καθίσταται οριστική εφόσον κοινοποιηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
Λόγω του ότι υποβλήθηκε μόνο μια (1) προσφορά και δεν υπάρχουν άλλοι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, 
σύμφωνα με το άρθρο 364 παρ. 2 του Ν. 4412/2016,  η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                      Τα Μέλη

                     Αλεβίζου Α., Τσιμόγιαννης Α.,    
Μαρκόπουλος Φ.,  Γαλούνης Δ.,

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                     Δρακόπουλος Ν.

Συνημμένα: Η υπ΄ αριθμ. ΑΟΕ 078/2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                         10η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 

https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-105-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-105-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/


Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 625536109723a332fc839c26 στις 12/04/22 14:22
5

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                               την 15.03.2022
        (Αριθμ. πρωτ. 19250/15.03.2022)

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 15η Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και          
ώρα 09:30 π.μ ύστερα από την υπ. αριθμ. 18358/11.03.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου 
της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής  
Επιτροπής στις 11.03.2022 και πραγματοποιήθηκε  με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 
4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 
του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019,  β) τις σχετικές 
Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ  75/30.03.2020 τεύχος A’, 
άρθρο 43 παρ. 1),  γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για 
την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την 
οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. 
(Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».
              Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                      Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ      Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Μέλος της Ο.Ε.
3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.            «      «
4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.   «      «
5. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.   «      «
6. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.   «      «

ΑΠΟΝΤΕΣ   
1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                    Μέλος της Ο.Ε.
2. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.   «      «

       ΑΠΟΦΑΣΗ –078–
 Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 
5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και 
τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 18308/11.03.2022 σχετικό έγγραφο της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

• Το άρθρο 72  και το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει,
• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, 
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• Τη με αριθμό 012/2022 Απόφασή Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές, καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης, o τρόπος εκτέλεσης και συγκρότησης 
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών,

• Τους όρους της με αριθμ. πρωτ. 6690/31-01-2022 Διακήρυξης, 
• Την προσφορά που υποβλήθηκε και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου,

Σας στέλνουμε το από 09/03/2022 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ελέγχου δικαιολογητικών 
συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς 
και το από 09/03/2022 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού 
μειοδότη, που αφορούν στη «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων 
παιδικών χαρών» - ΚΜ 201/21, και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σήμερα στις 23-02-2022 συνεδρίασε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 

υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για τον διαγωνισμό 

με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών» βάσει 

του Ν. 4412/16 και της με αριθμό 012/6360/28-01-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ιλίου, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ 

αρ. 154416 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της με αρ. πρωτ. 6690/31-01-2022 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου 

με τίτλο «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για 
την «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών», 
προϋπολογισμού 74.372,72€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» η οποία έλαβε τον υπ’ αριθμ. 

154416 αριθμό συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας Α.Δ.Α.Μ.: 22PROC009978325 2022-01-31.

 Στη συνεδρίαση της επιτροπής που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

1. Ιωάννα Μητρογιάννη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός (τακτικό μέλος επιτροπής)

2. Κωνσταντίνος Σκεντέρης, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός (τακτικό μέλος επιτροπής)

3. Κερανία Μακράκη, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (αναπληρωματικό μέλος επιτροπής)

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 

του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ήταν η 17/02/2022 και ώρα 15:00. 
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1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε 

στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 

επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 154416 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν 

χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα 

στο διαγωνισμό προσφορές.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 

περιεχόμενό των προσφορών. 

2. Στη συνέχεια τα δύο (2) από τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς 

για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα 

διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να 

αποσφραγισθούν οι προσφορές. 

3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα 

αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και «Οικονομικές 

προσφορές» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. 

4. Συγκεκριμένα στο διαγωνισμό υποβλήθηκαν οι κάτωθι προσφορές, όπως εμφανίζονται στο 

σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ:

και η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι η εν λόγω προσφορά είχε λάβει από το σύστημα, τον 

παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό αριθμό συστήματος: 

5. Σύμφωνα με το άρθρο 8 της διακήρυξης, έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών 

προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 

κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
Ημερομηνία και 

ώρα 
προσφοράς

1 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

16/02/2022 
16:19:11

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Α/Α 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 266974

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!HkOUFZDoo2Fch8EtkV1fxg%7D&bid_number=%7B!!8t3ouH9y4YGE2TjnWDN5yw%7D&_ti=1608342990&oapc=12&oas=_s2DwOgl8_RBKIxZJo0gog..
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Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία 

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. 

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 

δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, ο οικονομικός φορέας κατέθεσε στο πρωτόκολλο 

του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τον παρακάτω φάκελο, ο οποίος παραδόθηκε 

ενσφράγιστος στην Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά την έναρξη της διαδικασίας:

Συνεπώς, ο ενσφράγιστος φάκελος, υπεβλήθη εμπροθέσμως και νομοτύπως από τον συμμετέχοντα, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο, που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, 

μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, 

ανά φύλλο.

6. Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με 

την παράγραφο 1 του άρθρου 72 και διαπίστωσε ότι ο μοναδικός συμμετέχοντες υπέβαλε εγγύηση 

συμμετοχής σε έντυπη μορφή, προσκομίζοντας το πρωτότυπό της, μέχρι την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης του διαγωνισμού, κατά το άρθρο 8 της διακήρυξης.

7. Στη συνέχεια στις 03/03/2022, η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 15 της 

διακήρυξης του διαγωνισμού και του άρθρο 72, παρ. 13 του ν.4412/2016 το οποίο αναφέρει ότι «Η 

αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους», απέστειλε ηλεκτρονικά ως 

«Sourcing – Εσωτερικό στοιχείο» μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος, 

έγγραφο προς την Αναθέτουσα Αρχή για την διαπίστωση της εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής του μοναδικού υποψηφίου οικονομικού φορέα.

Η αναθέτουσα αρχή σε απάντησή της ηλεκτρονικά ως «Sourcing – Εσωτερικό στοιχείο» μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος στις 04/03/2022 (ID 3490706), δεν αποστέλλει στην 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Αρ. πρωτ. έντυπης 
προσφοράς

1 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 12867/21-02-2022
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Επιτροπή Διαγωνισμού το αποτέλεσμα της αλληλογραφίας με τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής 

(Τράπεζα Αττικής) σχετικά με τη διαπίστωση της εγκυρότητάς της, αλλά αποστέλλει ως 

επισυναπτόμενο στοιχείο, έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών το οποίο αναφέρει: 

«Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, έχετε την υποχρέωση για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του 

άρθρου 93 του 4412/16. Η αναθέτουσα αρχή είναι ο δήμος Ιλίου και μια διαγωνιστική διαδικασία 

απαρτίζεται από στάδια, τα οποία υλοποιούνται από αρμόδια για το κάθε στάδιο ξεχωριστά. Στα στάδια 

της διαγωνιστικής διαδικασίας, η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά 

και οικονομικές προσφορές για τα οποία καταρτίζονται πρακτικά, τα οποία αποστέλλονται στο τμήμα 

προμηθειών για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή………. ………….Παρακαλώ για την 

απρόσκοπτη διαδικασία του διαγωνισμού».

Κατόπιν των ανωτέρω αναφερόμενων, η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε η ίδια σε διαπίστωση 

της εγκυρότητας της εν λόγω εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, αποστέλλοντας μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον φορέα που φέρεται να την έχει εκδώσει (Τράπεζα Αττικής, 

Κατάστημα Εξυπηρέτησης Επιχειρηματικής Τραπεζικής Ομήρου (69), που κατέθεσε ο μοναδικός 

συμμετέχοντας και διαπίστωσε την εγκυρότητά της (αρ. LD 2204100411 (200508)).

8. Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

συμπεριλαμβανομένης και της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής που υπέβαλε ο συμμετέχοντας. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε τα εξής:

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δικαιολογητικά συμμετοχής
ΕΕΕΣ Κατατέθηκε

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής Κατατέθηκε

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής κρίθηκαν αποδεκτά και η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην 

αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς του παραπάνω οικονομικού φορέα και κατέγραψε τα εξής:

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η επιτροπή διαπίστωσε τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄ της με αριθμ. πρωτ. 6690/31-01-2022 Διακήρυξης.
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9. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

I. Την με αριθμ. πρωτ.6690/31-01-2022 Διακήρυξη

II. Την με αριθμ. 012/6360/28-01-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

III. Τις διατάξεις του ν. 4412/16, όπως ισχύει

IV. Την υποβληθείσα προσφορά

Προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή:
την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε ο υποψήφιος οικονομικός φορέας «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ 

ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της υπ΄ αριθμ. 6690/31-01-2022 διακήρυξης, όπως προκύπτει από τα αναφερόμενα 

στο παρόν πρακτικό.

Β. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σήμερα στις 09-03-2022 συνεδρίασε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων 

προσφορών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας για τον διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια 
ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών»  βάσει του Ν. 4412/16 και της με 

αριθμό 012/6360/28-01-2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, προκειμένου να προβεί 

στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στον υπ’ αρ. 154416 ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό της με αρ. πρωτ. 6690/31-01-2022 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου με τίτλο «Διακήρυξη ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική 
συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών», προϋπολογισμού 74.372,72€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.»,  η οποία έλαβε τον υπ’ αριθμ. 154416 αριθμό συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας Α.Δ.Α.Μ.: 22PROC009978325 
2022-01-31. Στη συνεδρίαση της επιτροπής που είχε απαρτία, παρέστησαν τα εξής μέλη:

1. Ιωάννα Μητρογιάννη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός (τακτικό μέλος επιτροπής)

2. Κωνσταντίνος Σκεντέρης, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός (τακτικό μέλος επιτροπής)

3. Κερανία Μακράκη, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (αναπληρωματικό μέλος επιτροπής)

1. Την 23/02/2022 η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φάκελου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και του φακέλου «Οικονομική προσφορά» των 

διαγωνιζομένων, στον έλεγχο κατάθεσης των απαιτούμενων εγγυήσεων συμμετοχής, στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τους.  Στη συνέχεια καταχώρισε 
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όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα από αυτούς δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του 

ελέγχου αυτών στο από 09/03/2022 πρακτικό Νο1 ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου 

δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών.

2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, 

των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά.  Οι οικονομικές 

προσφορές που εξετάστηκαν, κρίνονται αποδεκτές, καθώς είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης. 

3. Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, με κριτήριο την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με την κατάταξη να διαμορφώνεται ως εξής:

Συνεπώς, η χαμηλότερη οικονομική προσφορά είναι του Οικονομικού Φορέα  «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ 

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία ανέρχεται στο ποσό 58.718,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 

(14.092,32€ Φ.Π.Α. 24%) και σύνολο 72.810,32€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η επιτροπή διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη:

1. την με αριθμ. πρωτ. 6690/31-01-2022 Διακήρυξη 

2. την υποβληθείσα προσφορά

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

4. το από 09/03/2022 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών 

προσφορών 

προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή:

Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου τον οικονομικό φορέα ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  για την Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών 

χαρών, ο οποίος υπέβαλλε οικονομική προσφορά ύψους 72.810,32€ (συμπ. Φ.Π.Α.) η προσφορά του οποίου 

είναι εντός προϋπολογισμού, πλήρης και σύμφωνη με τους όρους και τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. 

πρωτ. 6690/31-01-2022 διακήρυξης του Δήμου Ιλίου.»
Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

           Η Οικονομική Επιτροπή

Α/Α 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ποσό οικονομικής
Προσφοράς 
συμπ. Φ.Π.Α. (€)

266974
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ 
ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

72.810,32

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!HkOUFZDoo2Fch8EtkV1fxg%7D&bid_number=%7B!!8t3ouH9y4YGE2TjnWDN5yw%7D&_ti=1608342990&oapc=12&oas=_s2DwOgl8_RBKIxZJo0gog..
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Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  
            Αποφασίζει   Ομόφωνα

Α) Την έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής των τεχνικών προσφορών 
και των οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την «Προμήθεια 
ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών»
Β)Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική 
συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών» την εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ 

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  η οποία υπέβαλλε οικονομική προσφορά ύψους 72.810,32€ 

(συμπ. Φ.Π.Α.) που είναι εντός προϋπολογισμού, πλήρης και σύμφωνη με τους όρους και τεχνικές 

προδιαγραφές της με αριθμ. πρωτ. 6690/31-01-2022 διακήρυξης του Δήμου Ιλίου.

Ο προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  που ορίζονται στην 
υπ΄αριθμ.6690/31-01-2022 διακήρυξη δημάρχου προκειμένου να ασκηθεί ο από το νόμο 
προβλεπόμενος έλεγχος.

Η παρούσα δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης 
(αρθ. 100 παρ. 2γ Ν. 4412/16, όπως τροποπ. με το αρθ. 40 Ν. 4782/21).

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                            Τα Μέλη

                      Αλεβίζου Α.,  Τσιμόγιαννης Α.,   
Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι.,                  
Μυγδάλη Σ., Φεγγερός Β.

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                     
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