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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2ης/22.01.2019
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Σήμερα, ημέρα Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Κέας στην Ιουλίδα, ύστερα
από την αριθμ.πρωτ. 207/18-01-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω 5
μέλη :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ιωάννης Ευαγγέλου
2. Δημήτριος Καβαλιέρος
3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
4. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
5. Ελευθέριος Τζουβάρας

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη
2. Αντώνιος Παούρης
(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση των πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών, αξιολόγησης
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου του συνοπτικού
διαγωνισμού για “Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου Κέας”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα
εξής :
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, 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. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την
αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους
υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες»
Βάσει της υπ΄αριθμ. 291/2018 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την
“Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου Κέας”, εκδόθηκε από το
Δήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 18PROC0044110669)
Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό τρεις (3) συμμετέχοντες:
Α/Α
1
2
3

Στοιχεία Υποψήφιου
Β.ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
“ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ” ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ-ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ ΟΕ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΡΙΧΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ ΟΕ

ΑΡ.ΠΡΩΤ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
4635/12.12.2018
4636/12.12.2018
4676/17.12.2018

Την 17η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στον Δήμο
Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 5/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνέταξε το με αριθμ.
4685 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά ως
παρακάτω:
“
Κέα, 17/12/2018
Αρ.πρωτ.:4685

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
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“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”
Στην Ιουλίδα Κέας την 17η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στον Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 5/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο
πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων της
Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου Κέας” (Αριθμ. Διακήρυξης 4471/2018), δημοσιεύθηκε νομίμως και
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
18PROC004110669.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1)Αθηνά Μορφωνιού, ΤΕ Εφοριακών,
2)Σωτηρία Μυκωνιάτη, ΔΕ1 Διοικητικός,ως αναπληρωτής του Νικόλαου Κορασίδη, ΔΕ 29 Οδηγός,
3)Ιωάννης Πορίχης, ΔΕ 28 Χειριστής Μηχανημάτων Έργου
Η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της (αρ.291) την 30/11/2018 ενέκρινε τεχνικές προδιαγραφές της
προμήθειας: «Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Κέας»,
προϋπολογισμού 29.566,56€ (με το ΦΠΑ), όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 4411/2018 μελέτη
του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την εκτέλεση της προμήθειας με τη διαδικασία
συνοπτικού διαγωνισμού και καθόρισε τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια:
«Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Κέας», σύμφωνα με την
αναλυτική διακήρυξη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέας.
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 10:00 την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεταν οι
ενδιαφερόμενοι, καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ώρα 10:30, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν
μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.
Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των
τεχνικών προσφορών να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση.
2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισμένος φάκελος
κ.λ.π). Όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν σε σφραγισμένο φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε
η διακήρυξη στο άρθρο 2.4.2. Δηλ.:
“2.4.2 Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5,
είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, Ιουλίδα Κέας 84002
είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Ιουλίδα Κέας 84002
είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Ιουλίδα Κέας 84002
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Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5
της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
του ………
για την: «Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Υ Δ Ρ Α Υ Λ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ»
με αναθέτουσα αρχή τον ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 17/12/2018
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η
οποία αναγράφει:


το διαγωνισμό στον οποίο αφορά,



τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή
ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου),



απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά»,
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να
καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
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Συγκεκριμένα, προσφορές υπέβαλαν οι εξής :
Α/Α
1
2
3

Στοιχεία Υποψήφιου
Β.ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
“ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ” ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ-ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ ΟΕ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΡΙΧΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ ΟΕ

ΑΡ.ΠΡΩΤ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
4635/12.12.2018
4636/12.12.2018
4676/17.12.2018

3. Ακολούθως, τα μέλη της Επιτροπής αποσφράγισαν τους κυρίως φακέλους προσφοράς (στον καθένα
υπήρχε αίτηση του ενδιαφερόμενου υποβολής προσφοράς για τον Διαγωνισμό) και τους φακέλους των
δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο.
Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

1

Β.ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Δικαιολογητικά






2

“ΣΥΓΧΡΟΝΟ
ΣΠΙΤΙ”
ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ ΟΕ

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ-

3

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΡΙΧΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ ΟΕ







ΤΕΥΔ *
Τεχνικό
φυλλάδιο
&
Πιστοποιητικά
Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου
εταιρίας για συμμετοχή στη
διαγωνιστική διαδικασία & την
ανάδειξη
εκπροσώπου
της
εταιρίας.
Έγγραφο περί χρόνου-τόπου
παράδοσης
Έγγραφο περί ισχύος προσφορών.
ΤΕΥΔ *
Τεχνικό
φυλλάδιο
&
Πιστοποιητικά
ΤΕΥΔ *
Τεχνικό
φυλλάδιο
&
Πιστοποιητικά

*Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι o υποψήφιος είχε υποβάλλει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλ. το Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως
προβλέπεται στην παρ.4 του άρθρου 79 του ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οδηγίες της
Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).
4. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, με τους όρους που απαιτούσε η
διακήρυξη στο άρθρο των Τεχνικών Προδιαγραφών.
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Τα μέλη της Επιτροπής συμπεραίνουν σχετικά:




Η προσφορά της εταιρείας Β.ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή
Η προσφορά της εταιρείας “ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ” ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ-ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε. είναι
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή
Η προσφορά της εταιρείας ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΡΙΧΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ Ο.Ε. είναι σύμφωνη με τους
όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.

Αφού η Επιτροπή αξιολόγησε και τις τεχνικές προσφορές θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των
οικονομικών προσφορών σε επόμενο πρακτικό.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθηνά Μορφωνιού
ΤΕ Εφοριακών

Σωτηρία Μυκωνιάτη,
ΔΕ1 Διοικητικός

Ιωάννης Πορίχης
ΔΕ 28 Χειριστής
Μηχανημάτων Εργου”

Στη συνέχεια η ως άνω Επιτροπή συνέταξε το με αριθ. 4686-17/12/2018 πρακτικό αποσφράγισης
οικονομικών προσφορών ως κατωτέρω:
“Κέα, 17/12/2018
Αρ.πρωτ.:4686

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥτου Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”
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Στην Ιουλίδα Κέας την 17η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στον Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 5/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο
πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων της
Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου Κέας” (Αριθμ. Διακήρυξης 4471/2018), δημοσιεύθηκε νομίμως και
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
18PROC004110669.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Αθηνά Μορφωνιού, ΤΕ Εφοριακών,
2) Σωτηρία Μυκωνιάτη, ΔΕ1 Διοικητικός,ως αναπληρωτής του Νικόλαου Κορασίδη, ΔΕ 29 Οδηγός,
3) Ιωάννης Πορίχης, ΔΕ 28 Χειριστής Μηχανημάτων Έργου
Μετά αφού η Επιτροπή αξιολόγησε τα δικαιολογητικά συμμετοχής (Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης
δήλωσης (ΤΕΥΔ) και τις τεχνικές προσφορές, τα οποία και έκανε δεκτά, έμελε να προχωρήσει στην
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.
Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, των προσφερόντων που έγιναν δεκτοί κατά
τα παραπάνω.
Προσφορές
Α/Α

1

Στοιχεία Υποψήφιου

Β.ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
ΡΕ 100 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ90 ΡΝ12.5
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
ΡΕ 100 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ90 ΡΝ16
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ90 ΡΝ16

2

3

ΚΡΟΥΝΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Φ80
ΡΝ16
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
ΡΕ 100 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ90 ΡΝ12.5
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
“ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ” ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ- ΡΕ 100 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ90 ΡΝ16
ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ ΟΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ90 ΡΝ16

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΡΙΧΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΟΥΛΗΣ ΟΕ

ΚΡΟΥΝΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Φ80
ΡΝ16
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
ΡΕ 100 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ90 ΡΝ12.5

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
3%
8%
ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ
ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ
Δεν φαίνεται η έκπτωση μόνο
μερικό σύνολο
Δεν φαίνεται η έκπτωση μόνο
μερικό σύνολο
Δεν φαίνεται η έκπτωση μόνο
μερικό σύνολο
Δεν φαίνεται η έκπτωση μόνο
μερικό σύνολο
3%
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ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
ΡΕ 100 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ90 ΡΝ16
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ90 ΡΝ16
ΚΡΟΥΝΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Φ80
ΡΝ16

3%
5%
5%

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω προσφορές βρέθηκε σε σύγχυση λόγω της ασάφειας της
οικονομικής προσφοράς του 2ου Προσφέροντα, ο οποίος δεν έγραφε ευκρινώς της έκπτωση αλλά μόνο
τα ποσά που προέκυπταν από αυτή. Η παρούσα Επιτροπή θέλοντας να μεταχειριστεί ίσα τους
Οικονομικούς φορείς θα ζητήσει έγγραφη διευκρίνηση, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016 στο
οποίο αναφέρονται τα κάτωθι:
“….4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε
εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που
έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα
τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η
διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν
πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις
λοιπές. ….”.
Η Επιτροπή θα συντάξει πρόσκληση προς τον 2ο Οικονομικό φορέα και θα επανέλθει κατά το πέρας της
χορηγούμενης από την Πρόσκληση προθεσμίας ή εφόσον λάβει νωρίτερα την απάντηση του υποψηφίου.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αθηνά Μορφωνιού
ΤΕ Εφοριακών

Σωτηρία Μυκωνιάτη
ΔΕ1 Διοικητικός

Ιωάννης Πορίχης
ΔΕ 28 Χειριστής Μηχανημάτων
Εργου”
Στη συνέχεια η ως άνω Επιτροπή συνέταξε το με αριθμ. 4741-19/12/2018 έγγραφο προς την εταιρία
Φανουράκης-Επταμηνάκη Ο.Ε “Σύγχρονο σπίτι”, ως κατωτέρω:
“

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

Ιουλίδα Κέας 19/12/2018
Αριθμ. Πρωτ. : 4741
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Ταχ. Διεύθυνση: Ιουλίδα, Κέας
Ταχ. Κώδικας : 84002
Προς :
Πληροφορίες : κα Αθανασοπούλου Ιωάννα
1. Φανουράκης-Επταμηνάκη Ο.Ε
κα Μωδέα Βασιλική
“Σύγχρονο σπίτι”, fax: 2810321063
τηλέφωνα : 22883 60023-60015
Email:i.athanasopoulou@kea.gr & promithies@kea.gr
εστάλη με fax
Θέμα : Πρόσκληση για συμπλήρωση-αποσαφήνιση πληροφοριών του συνοπτικού διαγωνισμού για
την προμήθεια “Υδραυλικών εξαρτημάτων της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου Κέας”.
Στην Ιουλίδα Κέας την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ στα γραφεία του Δήμου Κέας,
συνήλθε η αρμόδια επιτροπή διεξαγωγής (Ε.Δ.) Συνοπτικού διαγωνισμού (5/2018 απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής) και προέβη σε έλεγχο και καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής που περιέχονταν
στους φακέλους των υποψηφίων και άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Κατά τον έλεγχο της
Οικονομικής Προσφοράς σας, διαπιστώθηκαν ασάφειες που επιδέχονται συμπλήρωση,σύμφωνα με το
άρθρο 102 του Ν.4412/2016. Συγκεκριμένα θα έπρεπε να φαίνεται ευκρινώς εκτός από το τελικό ποσό
που προκύπτει μετά από έκπτωση και το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό.
Ως εκ τούτου καλείστε να προσθέσετε στο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σας μια στήλη όπου θα
φαίνεται ευκρινώς η έκπτωση που προσφέρετε ανά είδος (ακολουθώντας το Υπόδειγμα Οικονομικής
Προσφοράς που βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της Διακήρυξης), χωρίς να τροποποιήσετε κανένα
στοιχείο της Οικονομικής Προσφοράς σας. Η Επιτροπή σας χορηγεί προθεσμία εννέα (9) ημερών από
την ημερομηνία κοινοποίησης σε εσάς της παρούσας πρόσκλησης ήτοι έως την Παρασκευή 28/12/2018.
Ως μέλος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
Αθηνά Μορφωνιού”
Στη συνέχεια η ως άνω Επιτροπή συνέταξε το με αριθ. 27-07/01/2019 πρακτικό αποσφράγισης
οικονομικών προσφορών ως κατωτέρω:
“Κέα, 07/01/2019
Αρ.πρωτ.:27

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-
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του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”
Στην Ιουλίδα Κέας την 07η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στον Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 5/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο
πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων της
Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου Κέας” (Αριθμ. Διακήρυξης 4471/2018), δημοσιεύθηκε νομίμως και
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
18PROC004110669.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Αθηνά Μορφωνιού, ΤΕ Εφοριακών,
2) Σωτηρία Μυκωνιάτη, ΔΕ1 Διοικητικός,ως αναπληρωτής του Νικόλαος Κορασίδης ΔΕ 29 Οδηγός,
3) Ιωάννης Πορίχης, ΔΕ 28 Χειριστής Μηχανημάτων Έργου
Στις 17 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στον Δήμο Κέας
η παρούσα επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις προσφορές βρέθηκε σε σύγχυση λόγω της ασάφειας της
οικονομικής προσφοράς του 2ου Προσφέροντα, ο οποίος δεν έγραφε ευκρινώς της έκπτωση αλλά μόνο
τα ποσά που προέκυπταν από αυτή. Η παρούσα Επιτροπή θέλοντας να μεταχειριστεί ίσα τους
Οικονομικούς φορείς ζήτησε έγγραφη διευκρίνηση, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016.
Η Επιτροπή απέστειλε την με αρίθμ.πρωτ. 4741-19/12/2018 πρόσκληση προς τον 2ο Οικονομικό φορέα
και ο φορέας απάντησε με το υπ’αριθμ.πρωτ. 4831/24.12.2018 έγγραφό του.
Ως εκ τούτου ο Πίνακας επικαιροποιήθηκε ως εξής:
Προσφορές
Α/Α

1

Στοιχεία Υποψήφιου

Β.ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
ΡΕ 100 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ90 ΡΝ12.5
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
ΡΕ 100 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ90 ΡΝ16

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
3%
8%

ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ90 ΡΝ16

ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ

ΚΡΟΥΝΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Φ80
ΡΝ16

ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ
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ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
ΡΕ 100 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ90 ΡΝ12.5
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
“ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ” ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣΡΕ 100 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ90 ΡΝ16
ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ ΟΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ90 ΡΝ16
ΚΡΟΥΝΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Φ80
ΡΝ16
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
ΡΕ 100 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ90 ΡΝ12.5
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΡΙΧΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ
ΡΕ 100 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ90 ΡΝ16
ΠΟΥΛΗΣ ΟΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ90 ΡΝ16
ΚΡΟΥΝΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Φ80
ΡΝ16

3,12%
3,92%
17,80%
6,8%
3%
3%
5%
5%

Η Επιτροπή αφού έλεγξε τα στοιχεία της κάθε προσφοράς και έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
β) Τους όρους της με αριθμ. 4471/03.12.2018 Διακήρυξης για την Προμήθεια Υδραυλικών Εξαρτημάτων
γ) Τις προσφορές των ενδιαφερομένων εταιριών
γνωμοδοτεί:
1. Υπέρ της ανάθεσης της προμήθειας:

α/α
1

Περιγραφή
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΡΕ 100 3ης
ΓΕΝΙΑΣ Φ90 ΡΝ12.5

2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ90 ΡΝ16
3 ΚΡΟΥΝΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Φ80 ΡΝ16

Οικονομικότερος
ανάδοχος
“ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ”
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ ΟΕ
“ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ”
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ ΟΕ
“ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ”
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ ΟΕ

Έκπτωση

Ποσό συμπ.
ΦΠΑ

3,12%

16.415,34 €

17,80%

221,94 €

6,8%

1.034,52 €

Σύνολο

17.671,80 €

στην εταιρεία “ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ” ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ-ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ ΟΕ και ανάδειξή της ως
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ της προμήθειας των τριών (3) εκ των τεσσάρων (4) κατηγοριών
υδραυλικών εξαρτημάτων για συνολικό ποσό 17.671,80 € η προσφορά της οποίας καλύπτει πλήρως
τους όρους της με αριθμ. 4471/2018 Διακήρυξης και με τις ως άνω προσφερόμενες τιμές και:
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Περιγραφή

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΡΕ 100 3ης
ΓΕΝΙΑΣ Φ90 ΡΝ16

Οικονομικότερος
ανάδοχος
Β.ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ
Α.Β.Ε.Ε.

Έκπτωση

Ποσό συμπ.
ΦΠΑ

8%

5.078,4 €

στην εταιρεία Β.ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και ανάδειξή της ως ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ της προμήθειας
του ενός (1) εκ των τεσσάρων (4) κατηγοριών υδραυλικών εξαρτημάτων για συνολικό ποσό 5.078,4 € η
προσφορά της οποίας καλύπτει πλήρως τους όρους της με αριθμ. 4471/2018 Διακήρυξης και με τις ως
άνω προσφερόμενες τιμές.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται. Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αθηνά Μορφωνιού
ΤΕ Εφοριακών

Σωτηρία Μυκωνιάτη
ΔΕ1 Διοικητικός

Ιωάννης Πορίχης
ΔΕ 28 Χειριστής Μηχανημάτων
Εργου”

Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά και να αναδείξει τους
προσωρινούς μειοδότες.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
τις διατάξεις του Ν.4412/2016
τους όρους της υπ΄αριθ. 4471/2018: ΑΔΑΜ 18PROC004110669 Διακήρυξης
την υπ'αριθμ. 663 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,
τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή
πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 9.
5. το υπ’ αριθμ. 4685/17.12.2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών
της επιτροπής διαγωνισμού
6. τα υπ’ αριθμ. 4686/17.12.2018 & 27/07.01.2019 πρακτικά αποσφράγισης οικονομικών
προσφορών και ανάδειξης των προσωρινών μειοδοτών της επιτροπής διαγωνισμού
7. τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου
1.
2.
3.
4.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 4685/17.12.2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών
προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού.
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2. Την έγκριση των υπ’ αριθμ. 4686/17.12.2018 & 27/07.01.2019 πρακτικών αποσφράγισης οικονομικών
προσφορών και ανάδειξης των προσωρινών μειοδοτών της επιτροπής διαγωνισμού.
3. Την ανάδειξη:

α/α



“ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ” ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ-ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ ΟΕ ως προσωρινού αναδόχου μερικής
προμήθειας (ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΡΕ 100 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ90 ΡΝ12.5, ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ
Φ90 ΡΝ16 & ΚΡΟΥΝΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Φ80 ΡΝ16) με προσφερόμενη τιμή 17.671,80 € γιατί η
προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές,



Β.ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ως προσωρινού αναδόχου μερικής προμήθειας (ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΡΕ 100 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ90 ΡΝ16) με προσφερόμενη τιμή 5.078,4 € γιατί η
προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές.
Περιγραφή

1

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΡΕ 100 3ης
ΓΕΝΙΑΣ Φ90 ΡΝ12.5 (4.800 μέτρα)

2

ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ90 ΡΝ16 (30 τεμάχια)

3

ΚΡΟΥΝΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Φ80 ΡΝ16 (3
τεμάχια)

α/α
1

Περιγραφή
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΡΕ 100 3ης
ΓΕΝΙΑΣ Φ90 ΡΝ16 (1.200 μέτρα)

Οικονομικότερος
ανάδοχος
“ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ”
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ ΟΕ
“ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ”
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ ΟΕ
“ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ”
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ ΟΕ

Έκπτωση

Ποσό συμπ.
ΦΠΑ

3,12%

16.415,34 €

17,80%

221,94 €

6,8%

1.034,52 €

Σύνολο

17.671,80 €

Οικονομικότερος
ανάδοχος

Έκπτωση

Ποσό συμπ.
ΦΠΑ

Β.ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

8%

5.078,4 €

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της διακήρυξης.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 4/2019
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση του πρακτικού κατακύρωσης αποτελεσμάτων, της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών
Προμηθειών, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών και κατακύρωση του συνοπτικού
διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν ( Μ Ε ΤΑ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ Κ Α Ι
Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ ) Τ Ω Ν Ο Χ Η Μ ΑΤ Ω Ν - Μ Η Χ Α Ν Η Μ ΑΤ Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ Κ Ε Α Σ ”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα
εξής :
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, 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. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την
αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους
υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες».
Βάσει της υπ΄αριθμ. 277/2018 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 18PROC004020765)
Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό τρεις (3) συμμετέχοντες:
Στοιχεία Υποψήφιου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΣΩΤΗΡΧΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΣΗ Ο.Ε.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 5/2018 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, γνωμοδότησε με το υπ’ αριθμόν 4475/03-12-2018 πρακτικό αποσφράγισης
οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου προς την οικονομική επιτροπή για:


Την ανάδειξη της εταιρείας ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΣΗ Ο.Ε ως προσωρινού αναδόχου της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ με προσφερόμενη συνολική τιμή 65.286,84 € (συμπλ.ΦΠΑ)
γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές
προδιαγραφές και είναι η οικονομικότερη.

Με την υπ΄αριθμ. 295/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. Σε
συνέχεια της απόφασης αυτής ο Δήμαρχος Κέας, με την υπ΄αριθμ. 4742/19.12.18 Πρόσκληση,
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προσκάλεσε την εταιρεία να υποβάλει, εντός δεκατριών (13) ημερών από την κοινοποίηση της
παρούσας, 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 παράγραφο 2.2.5.2 “Αποδεικτικά
μέσα” της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
της παραγράφου 2.2.2 “Λόγοι αποκλεισμού” της διακήρυξης.
Η κοινοποίηση της ανωτέρω πρόσκλησης πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα, στις 24/12/2018 και
ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε εμπρόθεσμα εντός δεκατριών (13) ημερολογιακών ημερών από την
ημερομηνία κοινοποίησης της Πρόσκλησης-Αριθμ.πρωτ. 33/07.01.2019)
Η Επιτροπή διαγωνισμού συνεδρίασε την 8η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 και
προχώρησε σε αποσφράγιση του φυσικού φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχο τους
ως παρακάτω:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

Αριθ.πρωτ:54/08.01.2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
του Συνοπτικού Διαγωνισμού
για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν ( Μ Ε Τ Α Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ Κ Α Ι
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
Στην Ιουλίδα την 8η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
Δημαρχείο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 5/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί
στην κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ
Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν - Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ Κ Ε Α Σ ” και με τους όρους της με Αριθμ.
Διακήρυξης 4246/2018-ΑΔΑΜ: 18PROC004020765.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1 Αθηνά Μορφωνιού

ΤΕ Εφοριακών

2 Νικόλαος Κορασίδης

ΔΕ29 Οδηγός

3 Ιωάννης Πορίχης

ΔΕ28 Χειριστής
Μηχανημάτων Έργου
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1.Με το υπ’ αριθ. 4475/03-12-2018 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης
προσωρινού αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Κ Ε Α Σ , αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΣΗ Ο.Ε. με προσφερόμενη
συνολική τιμή 65.286,84 € (συμπ.ΦΠΑ) γιατί η προσφορά της ήταν πλήρης, σύμφωνη με τους όρους
της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και ήταν η οικονομικότερη.
Το ανωτέρω πρακτικό εγκρίθηκε με την με αριθ. 295/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Με την υπ΄αριθ. 4742/19.12.18 Πρόσκληση ο Δήμαρχος Κέας, προσκάλεσε την εταιρεία να υποβάλει,
εντός δεκατριών (13) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, 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 παράγραφο 2.2.5.2 “Αποδεικτικά μέσα” της παρούσας διακήρυξης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 “Λόγοι
αποκλεισμού” της διακήρυξης.
Συγκεκριμένα:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
Αριθ. Πρωτ: 4742/19.12.18
ΠΡΟΣ: ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΣΗ Ο.Ε.
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 58 παρ.1 β του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3. Την υπ’ αριθ. 4246/16.11.2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ.
4. Το υπ’ αριθμ. 4053/05.11.2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνική προσφορά της Επιτροπής διαγωνισμού,
5. Το υπ’ αριθμ. 4060/05.11.2018 πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της Επιτροπής
διαγωνισμού,
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6. Την υπ’ αριθμ. 295/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα ανωτέρω
πρακτικά και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος προμήθειας του διαγωνισμού η εταιρεία ΑΦΟΙ
ΜΠΟΥΤΣΗ Ο.Ε.,
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Την εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΣΗ Ο.Ε., προσωρινό ανάδοχο προμήθειας του ανωτέρω συνοπτικού
διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)
ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ να υποβάλει, εντός δεκατριών (13) ημερών από
την κοινοποίηση της παρούσας, 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 παράγραφο
2.2.5.2 “Αποδεικτικά μέσα” της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή
των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 “Λόγοι αποκλεισμού” της διακήρυξης,
Συγκεκριμένα, ο
δικαιολογητικά:

προσωρινός

ανάδοχος

καλείται

να

υποβάλει/προσκομίσει

τα

παρακάτω

πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου,
πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι
ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας),
πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι
ενήμεροι προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους,
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο
πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο“ 2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού ” της διακήρυξης
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε
βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει:
-για τα νομικά πρόσωπα:
ότι δεν τελούν
 υπό πτώχευση,
 εκκαθάριση,
 αναγκαστική διαχείριση,
 πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
 Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
 εκκαθάριση,
 αναγκαστική εκκαθάριση
 ή αναγκαστική διαχείριση
 ή πτωχευτικό συμβιβασμό
 ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία.
Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό
αντικείμενο των εργασιών τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών
θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.
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Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στην περίπτωση που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα
σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης.
Η αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου των δικαιολογητικών θα γίνει την 8η Ιανουαρίου 2019 στο
Δημοτικό κατάστημα, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ 5/2018
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
3. Η κοινοποίηση της ανωτέρω πρόσκλησης πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα, στις 24/12/2018
και ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε εμπρόθεσμα ( εντός δεκατριών (13) ημερολογιακών ημερών από
την ημερομηνία κοινοποίησης της Πρόσκλησης-Αρ.πρωτ. 33/07.01.2019) τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο προκύπτει πως η
εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΣΗ ΟΕ είναι ενήμερη προς τις υποχρεώσεις της που αφορούν
εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας-ΙΚΑ) με ισχύ έως 19/06/2019
πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο προκύπτει πως ο
ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ είναι ενήμερος προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν εισφορές
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με ισχύ έως 31/05/2019
πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο προκύπτει πως ο
ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ είναι ενήμερος προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν
εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με ισχύ έως 31/05/2019
πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο προκύπτει πως η
εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΣΗ ΟΕ είναι ενήμερη προς τις φορολογικές υποχρεώσεις της, με
ισχύ έως 20/01/2019
Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου (Βιοτεχνικό) όπου φαίνεται η εγγραφή της
εταιρείας σε αυτό, το ειδικό αντικείμενο των εργασιών της και το Ιδιωτικό συμφωνητικό
τροποποίησης και κωδικοποίησης ομόρρυθμης εταιρείας με ημ/νια 2/01/2018.
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ο.Ε-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ)
Αντίγραφο άδειας λειτουργίας συνεργείου
Εκτύπωση Στοιχείων Μητρώου/Επιχείρησης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Απάντηση ΣΕΠΕ σε αίτημα του ενδιαφερόμενου για χορήγηση Πιστοποιητικού της παρ.2Γ
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016* (Αντικατάσταση Πιστοποιητικού με Ενορκη Βεβαίωση)
Ένορκη Βεβαίωση με ημ/νια 21/12/2018 (για κάθε Νόμιμη χρήση)**
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος
του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 και ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο“ 2.2.2 Λόγοι
αποκλεισμού ” της διακήρυξης
Μηδενικό πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για ΜΠΟΥΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ , έκδοσης
31.12.2018
Μηδενικό πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για ΜΠΟΥΤΣΗ ΗΛΙΑ, έκδοσης 27.12.2018
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* παρ.2Γ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016:
ΔΕΝ έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3)
πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο
(2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ.
**Ένορκη Βεβαίωση:
Οι δηλώσεις του αντικαθιστούν την υποχρέωση προσκόμισης Πιστοποιητικού αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει :
ότι η επιχείρηση δεν τελεί:
 υπό πτώχευση,
 εκκαθάριση,
 αναγκαστική διαχείριση,
 πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
 Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
 εκκαθάριση,
 αναγκαστική εκκαθάριση
 ή αναγκαστική διαχείριση
 ή πτωχευτικό συμβιβασμό
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από την εταιρία ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΣΗ
Ο.Ε είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να:
ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν ( Μ Ε ΤΑ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ Κ Α Ι
Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ ) Τ Ω Ν Ο Χ Η Μ ΑΤ Ω Ν - Μ Η Χ Α Ν Η Μ ΑΤ Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ Κ Ε Α Σ στην εταιρεία
ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΣΗ Ο.Ε με συνολικό ποσό 65.286,84€ (συμπ.ΦΠΑ) γιατί η προσφορά της ήταν πλήρης,
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές, ήταν η οικονομικότερη και
κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αθηνά Μορφωνιού,

Νικόλαος Κορασίδης

ΤΕ εφοριακών

ΔΕ 29 Οδηγός

Ιωάννης Πορίχης,

ΔΕ 28 Χειριστής
Μηχανημάτων Έργου
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να
εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.
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Παρατηρήσεις της μειοψηφίας
Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου και κ.Ελ.Τζουβάρας ψηφίζουν ΠΑΡΟΝ αναφέροντας τα
εξής :
Δεν θεωρούμε συμφερότερη προς το Δήμο τη συγκεκριμένη προσφορά εφόσον βάση της μελέτης ο
Δήμος υποχρεούται να επιβαρυνθεί χρηματικά με τη μεταφορά των προς επισκευή οχημάτων, άρα η
χρέωση προς το Δήμο καταλήγει πολύ μεγαλύτερη.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :
1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
2) Τους όρους της υπ΄αριθ. 4246/2018-ΑΔΑΜ: 18PROC004020765 διακήρυξης,
3) Τα πρακτικά αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών και οικονομικών
προσφορών,
4) Το πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης,
5) τις υπ'αριθμ. 623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633 και 634 Αποφάσεις Ανάληψης
Υποχρέωσης,
6) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης)
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α
του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης
πίστωσης με α/α 2,3,1, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1/2018
7) Τα στοιχεία του φακέλου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου και κ.Ελ.Τζουβάρας ψηφίζουν ΠΑΡΟΝ
για τον ανωτέρω λόγο)
α. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 54/08.01.2019 Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της
επιτροπής διαγωνισμού και
β. Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν ( Μ Ε ΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΚΑΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)

Τ Ω Ν Ο Χ Η Μ ΑΤ Ω Ν - Μ Η Χ Α Ν Η Μ ΑΤ Ω Ν
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ΔΗΜΟΥ

Κ Ε Α Σ ”, στην εταιρεία Α Φ Ο Ι

ΜΠΟΥΤΣΗ

Ο.Ε.

με

συνολικό

ποσό

65.286,84 € (συμπ.ΦΠΑ) γιατί η προσφορά της ήταν πλήρης, σύμφωνη με
τους

όρους

της

οικονομικότερη

διακήρυξης,
και

κα τέθ εσε

τις
όλα

κατακύρωσης.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 5/2019

τεχνικές
τα

προδιαγραφές,

απαιτούμενα

ήταν

η

δικαιολογητικά
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Θέμα 3ο : Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2019-2020”.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 4ο : Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, αξιολόγησης προσφορών
και γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2019.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα
εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική
Επιτροπή 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.
Παράλληλα κατά πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πράξ. Κλ. Προλ. Ελ. VII Τμ. 138/2014, 191,
75/2013 κ.α.) η Οικονομική Επιτροπή σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υποκαθιστά ένα ανεξάρτητο
διοικητικό όργανο, όπως είναι η Επιτροπή Διαγωνισμού, ασκώντας η ίδια τις αρμοδιότητες της
τελευταίας, διότι, κατ΄ αυτό τον τρόπο, το ίδιο όργανο, ήτοι η Οικονομική Επιτροπή, θα ασκούσε
ταυτόχρονα τόσο γνωμοδοτική όσο και αποφασιστική αρμοδιότητα στο πλαίσιο της ίδιας διαγωνιστικής
διαδικασίας.
Μετά την έκδοση και έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), απαιτείται η
συγκρότηση επιτροπών (γνωμοδοτικών οργάνων) για το έτος 2016 βάσει των οριζομένων στο άρθρο 221
αυτού.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων» ορίζεται ότι:
Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα
αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή
σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη
των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη
ματαίωση της διαδικασίας,
στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής
συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια
βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση
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δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα
όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν
έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο».
Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με την απόφαση της παραγράφου 3
εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων
(επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω»
Παράλληλα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Για τη συγκρότηση και τη
λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές
διατάξεις του ως άνω νόμου»
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι «Για
την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές
μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A' 226)»
Συνεπώς, πλέον δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η διαδικασία ανάδειξης των μελών μετά από
κλήρωση.
Καθώς με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 δεν καθορίζεται ο αριθμός των μελών της επιτροπής ούτε οι
ιδιότητες αυτών, θα τύχει εφαρμογής ο Ν. 2690/99 (παρ. 2, άρθρο 13), οπότε η επιτροπή θα πρέπει να
είναι τουλάχιστον τριμελής.
Για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων
προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2019 κρίνεται σκόπιμη η
τριμελής σύνθεση αυτής, ήτοι αποτελούμενη από υπαλλήλους.
Για την επιλογή των μελών του εν λόγω οργάνου, με στόχο τη διατύπωση εμπεριστατωμένης, τεχνικά
άρτιας και αμερόληπτης κρίσης καθώς και τη εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, λήφθηκε υπ’
όψιν το γεγονός ότι διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που πιστοποιούν απαραίτητες γνώσεις,
καθώς και τη σχετική εμπειρία για να διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους ανατεθεί στο πλαίσιο της
λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού οργάνου.
Η Υπηρεσία Οικονομικού-Διοικητικού ανακοίνωσε την πραγματοποίηση κλήρωσης με το με αριθμ.πρωτ.
44/08.01.2019 έγγραφό της, το οποίο τοιχοκολλήθηκε στο Δημαρχείο Κέας και διενήργησε την με
αριθμ.πρωτ. 88/10.01.2019, κλήρωση για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών),
που θα συγκροτήσουν την “Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, αξιολόγησης προσφορών
και γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/2016”. Τα ονόματα των
υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο με αριθ.πρωτ. 88/10.01.2019 Πρακτικό Κληρώσεως, το
οποίο θέτω υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, όπως και η με αριθ.πρωτ.
46/08.01.2019 “Λίστα Υπάλληλων”.
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Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν σύμφωνα με το με αριθ.πρωτ. 88/10.01.2019 πρακτικό
είναι :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα
Όνομα
Επώνυμο
Ιδιότητα
Πρόεδρος
Λεωνίδας
Περδικάρης
ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός
Μέλος
Μέλος

Μαρία
Μαριάννα

Αρμοδιότητα
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Όνομα
Δήμητρα
Φανή Άννα
Βασιλική

Φιλιππούση
Μωραΐτη

ΠΕ Διοικητικών - Οικονομολόγων
ΠΕ Γεωπόνων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Επώνυμο
Δεμένεγα
Μπαλατσού
Πετρή

Ιδιότητα
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
ΔΕ1 Διοικητικός
ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμεθα τη συγκρότηση τριμελούς “Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμών
Προμηθειών, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2019 βάσει του
Ν. 4412/2016”, αποτελούμενη από τους:
Αρμοδιότητα
Πρόεδρος

Όνομα
Λεωνίδας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Επώνυμο
Περδικάρης

Μέλος
Μέλος

Μαρία
Μαριάννα

Φιλιππούση
Μωραΐτη

Αρμοδιότητα
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Όνομα
Δήμητρα
Φανή Άννα
Βασιλική

Ιδιότητα
ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός
ΠΕ Διοικητικών - Οικονομολόγων
ΠΕ Γεωπόνων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Επώνυμο
Δεμένεγα
Μπαλατσού
Πετρή

Ιδιότητα
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
ΔΕ1 Διοικητικός
ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:








Διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών,
Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης,
Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών,
Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή
σύμπραξης καινοτομίας θα διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
Εισήγηση για τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
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Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση καθώς και







Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα αυτές του άρθρου 221
Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 και ειδικότερα αυτές της παρ. 2 του άρθρου 13
Την με αριθμ.πρωτ. 44/08.01.2019 τοιχοκολληθείσα σχετική ανακοίνωση κλήρωσης
Την με αριθμ. πρωτ. 40/08.01.2019 λίστα των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
Το με αριθ.πρωτ. 88/10.01.2019 Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται από τους τρεις
υπαλλήλους της Υπηρεσίας Οικονομικού Διοικητικού, που διενήργησαν την κλήρωση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί τριμελή “Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, αξιολόγησης προσφορών και
γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/2016”, αποτελούμενη από τους :

Αρμοδιότητα
Πρόεδρος

Όνομα
Λεωνίδας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Επώνυμο
Περδικάρης

Μέλος
Μέλος

Μαρία
Μαριάννα

Φιλιππούση
Μωραΐτη

Αρμοδιότητα
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Όνομα
Επώνυμο
Δήμητρα
Δεμένεγα
Φανή Άννα
Μπαλατσού
Βασιλική
Πετρή

Ιδιότητα
ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός
ΠΕ Διοικητικών - Οικονομολόγων
ΠΕ Γεωπόνων

Ιδιότητα
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
ΔΕ1 Διοικητικός
ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ.Λεωνίδας Περδικάρης, ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός
Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:






Διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών,
Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης,
Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών,
Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή
σύμπραξης καινοτομίας θα διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
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Εισήγηση για τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,

Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια. Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του
οργάνου.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 6/2019
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ΘΕΜΑ 5ο : Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, αξιολόγησης προσφορών και
γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2019.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα
εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική
Επιτροπή 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.
Παράλληλα κατά πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πράξ. Κλ. Προλ. Ελ. VII Τμ. 138/2014, 191,
75/2013 κ.α.) η Οικονομική Επιτροπή σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υποκαθιστά ένα ανεξάρτητο
διοικητικό όργανο, όπως είναι η Επιτροπή Διαγωνισμού, ασκώντας η ίδια τις αρμοδιότητες της
τελευταίας, διότι, κατ΄ αυτό τον τρόπο, το ίδιο όργανο, ήτοι η Οικονομική Επιτροπή, θα ασκούσε
ταυτόχρονα τόσο γνωμοδοτική όσο και αποφασιστική αρμοδιότητα στο πλαίσιο της ίδιας διαγωνιστικής
διαδικασίας
Μετά την έκδοση και έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), απαιτείται η
εκ νέου συγκρότηση επιτροπών (γνωμοδοτικών οργάνων) για το υπόλοιπο του έτους 2016 βάσει των
οριζομένων στο άρθρο 221 αυτού.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων» ορίζεται ότι:
Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα
αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή
σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη
των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη
ματαίωση της διαδικασίας,
στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής
συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια
βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση
δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα
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όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν
έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο.»
Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με την απόφαση της παραγράφου 3
εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων
(επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.»
Παράλληλα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Για τη συγκρότηση και τη
λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές
διατάξεις του ως άνω νόμου.»
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι «Για
την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές
μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A' 226)»
Συνεπώς, πλέον δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η διαδικασία ανάδειξης των μελών μετά από
κλήρωση.
Καθώς με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 δεν καθορίζεται ο αριθμός των μελών της επιτροπής ούτε οι
ιδιότητες αυτών, θα τύχει εφαρμογής ο Ν. 2690/99 (παρ. 2, άρθρο 13), οπότε η επιτροπή θα πρέπει να
είναι τουλάχιστον τριμελής.
Για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων
προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2019 κρίνεται
σκόπιμη η τριμελής σύνθεση αυτής, ήτοι αποτελούμενη από υπαλλήλους.
Για την επιλογή των μελών του εν λόγω οργάνου, με στόχο τη διατύπωση εμπεριστατωμένης, τεχνικά
άρτιας και αμερόληπτης κρίσης καθώς και τη εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, λήφθηκε υπ’
όψιν το γεγονός ότι διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που πιστοποιούν απαραίτητες γνώσεις,
καθώς και τη σχετική εμπειρία για να διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους ανατεθεί στο πλαίσιο της
λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού οργάνου.
Η Υπηρεσία Οικονομικού-Διοικητικού ανακοίνωσε την πραγματοποίηση κλήρωσης με το με αριθμ.πρωτ.
41/08.01.2019 έγγραφό της, το οποίο τοιχοκολλήθηκε στο Δημαρχείο Κέας και διενήργησε την με
αριθμ.πρωτ. 87/10.01.2019, κλήρωση για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών),
που θα συγκροτήσουν την “Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, αξιολόγησης προσφορών
και γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/2016”. Τα ονόματα των
υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο με αριθ.πρωτ. 87/10.01.2019 Πρακτικό Κληρώσεως, το
οποίο θέτω υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, όπως και η με αριθ.πρωτ.
43/08.01.2019 “Λίστα Υπάλληλων” .
Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν σύμφωνα με το με αριθ.πρωτ. 87/10.01.2019 πρακτικό
είναι :
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Αρμοδιότητα
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Αρμοδιότητα
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 22ης Ιανουαρίου 2019

Όνομα
Λεωνίδας
Μαρία
Μαριάννα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Επώνυμο
Περδικάρης
Φιλιππούση
Μωραΐτη

Όνομα
Λεονάρδος
Σωτηρία
Αθηνά

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Επώνυμο
Μορφωνιός
Μυκωνιάτη
Μορφωνιού

Ιδιότητα
ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός
ΠΕ Διοικητικών - Οικονομολόγων
ΠΕ Γεωπόνων

Ιδιότητα
ΥΕ16 Εργάτης Καθαριότητας
ΔΕ1 Διοικητικός
ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού

Κατόπιν, των ανωτέρω εισηγούμεθα τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και
αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/16, αποτελούμενη από τους:
Αρμοδιότητα
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Όνομα
Λεωνίδας
Μαρία
Μαριάννα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Επώνυμο
Περδικάρης
Φιλιππούση
Μωραΐτη

Αρμοδιότητα
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Όνομα
Λεονάρδος
Σωτηρία
Αθηνά

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Επώνυμο
Μορφωνιός
Μυκωνιάτη
Μορφωνιού

Ιδιότητα
ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός
ΠΕ Διοικητικών - Οικονομολόγων
ΠΕ Γεωπόνων

Ιδιότητα
ΥΕ16 Εργάτης Καθαριότητας
ΔΕ1 Διοικητικός
ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού

Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:








Διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών
Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης,
Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών,
Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή
σύμπραξης καινοτομίας θα διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
Εισήγηση για τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
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Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση καθώς και
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010
 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα αυτές του άρθρου 221
 Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 και ειδικότερα αυτές της παρ. 2 του άρθρου 13
 Την με αριθμ.πρωτ. 41/08.01.2019 τοιχοκολληθείσα σχετική ανακοίνωση κλήρωσης
 Την με αριθμ. πρωτ. 43/10.01.2019 λίστα των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
 Το με αριθ.πρωτ. 87/10.01.2018 Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται από τους τρεις
υπαλλήλους της Υπηρεσίας Οικονομικού Διοικητικού, που διενήργησαν την κλήρωση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών
για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του Ν.
4412/16, αποτελούμενη από τους:

Αρμοδιότητα
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Αρμοδιότητα
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Όνομα
Λεωνίδας
Μαρία
Μαριάννα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Επώνυμο
Περδικάρης
Φιλιππούση
Μωραΐτη

Όνομα
Λεονάρδος
Σωτηρία
Αθηνά

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Επώνυμο
Μορφωνιός
Μυκωνιάτη
Μορφωνιού

Ιδιότητα
ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός
ΠΕ Διοικητικών - Οικονομολόγων
ΠΕ Γεωπόνων

Ιδιότητα
ΥΕ16 Εργάτης Καθαριότητας
ΔΕ1 Διοικητικός
ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ.Λεωνίδας Περδικάρης, ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός
Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:








Διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών
Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης,
Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών,
Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή
σύμπραξης καινοτομίας θα διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
Εισήγηση για τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
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Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια. Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του
οργάνου.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 7/2019
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ΘΕΜΑ 6ο : Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για το οικ.έτος 2019
Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα
εξής:
Βάσει της παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου, ορίζεται
ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που
ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το
δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.
Μετά την έκδοση και έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), απαιτείται η
εκ νέου συγκρότηση επιτροπών (γνωμοδοτικών οργάνων) για το υπόλοιπο του έτους 2016 βάσει των
οριζομένων στο άρθρο 221 αυτού.
Σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων» και ειδικότερα την παρ. 11 περίπτωση α, ορίζεται ότι:
Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή
αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού
οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης
(αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.).
Με την παράγραφο 1 περίπτωση (η) του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «γνωμοδοτούν για τις
προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής»
Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής
συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια
βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση
δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων …….»
Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με την απόφαση της παραγράφου 3
εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων
(επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.»
Παράλληλα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Για τη συγκρότηση και τη
λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές
διατάξεις του ως άνω νόμου.»
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι «Για
την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές
μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A' 226)»
Συνεπώς, πλέον δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η διαδικασία ανάδειξης των μελών μετά από
κλήρωση.
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Για τη συγκρότηση της επιτροπής εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών, για τις δημόσιες
συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2019 κρίνεται σκόπιμη η μεικτή τριμελής ή
πενταμελής σύνθεση αυτής, ήτοι αποτελούμενη από υπαλλήλους.
Για την επιλογή των μελών του εν λόγω οργάνου, με στόχο τη διατύπωση εμπεριστατωμένης, τεχνικά
άρτιας και αμερόληπτης κρίσης καθώς και τη εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, λήφθηκε υπ’
όψιν το γεγονός ότι διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που πιστοποιούν απαραίτητες γνώσεις,
καθώς και τη σχετική εμπειρία για να διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους ανατεθεί στο πλαίσιο της
λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού οργάνου.
Η Υπηρεσία Διοικητικού ανακοίνωσε την πραγματοποίηση κλήρωσης με το με αριθμ.πρωτ.
38/08.01.2019 έγγραφό της, το οποίο τοιχοκολλήθηκε στο Δημαρχείο Κέας και διενήργησε την με
αριθμ.πρωτ. 86/10.01.2019, κλήρωση τριμελούς επιτροπής εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του Ν.
4412/2016. Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο με αριθ.πρωτ. 86/10.01.2019
Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, όπως
και η με αριθ.πρωτ. 40/08.01.2019 “Λίστα Υπάλληλων” .
Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν σύμφωνα με το με αριθ.πρωτ. 86/10.01.2019 πρακτικό
είναι :

Αρμοδιότητα
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Αρμοδιότητα
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Όνομα
Φανή Άννα
Ιωάννα
Μαρία

Όνομα
Ιωάννης
Γεωργία
Βασιλική

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Επώνυμο
Μπαλατσού
Αθανασοπούλου
Φιλιππούση

Ιδιότητα
ΔΕ1 Διοικητικός
ΤΕ Λογιστικού - Οικονομικού
ΠΕ Διοικητικών - Οικονομολόγων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Επώνυμο
Ιδιότητα
Πορίχης
ΔΕ28 Χειριστής Μηχανημ. Έργου
Μπουγάδη
ΤΕ17 Διοικητικός - Λογιστής
Πετρή
ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2019
βάσει του Ν. 4412/2016, αποτελούμενη από τους:
Αρμοδιότητα
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Όνομα
Φανή Άννα
Ιωάννα
Μαρία

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Επώνυμο
Μπαλατσού
Αθανασοπούλου
Φιλιππούση

Ιδιότητα
ΔΕ1 Διοικητικός
ΤΕ Λογιστικού - Οικονομικού
ΠΕ Διοικητικών - Οικονομολόγων
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Όνομα
Ιωάννης
Γεωργία
Βασιλική

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Επώνυμο
Ιδιότητα
Πορίχης
ΔΕ28 Χειριστής Μηχανημ. Έργου
Μπουγάδη
ΤΕ17 Διοικητικός - Λογιστής
Πετρή
ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 Εξέταση, αξιολόγηση και γνωμοδότηση για τις προβλεπόμενες στον Ν. 4412/2016 ενστάσεις
και προσφυγές, που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής
και διαβίβαση αυτής προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, προκειμένου να λάβει τη σχετική
απόφαση.
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση καθώς και






Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα αυτές του άρθρου 221
Την με αριθμ.πρωτ. 38/08.01.2019 τοιχοκολληθείσα σχετική ανακοίνωση κλήρωσης
Την με αριθμ. πρωτ. 40/08.01.2019 λίστα των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
Το με αριθ.πρωτ. 86/10.01.2019 Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται από τους τρεις
υπαλλήλους της Υπηρεσίας Οικονομικού Διοικητικού, που διενήργησαν την κλήρωση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί τριμελή επιτροπή εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες
συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/2016,
αποτελούμενη από τους:

Α/Α
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Α/Α
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Όνομα
Φανή Άννα
Ιωάννα
Μαρία

Όνομα
Ιωάννης
Γεωργία
Βασιλική

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Επώνυμο
Μπαλατσού
Αθανασοπούλου
Φιλιππούση

Ιδιότητα
ΔΕ1 Διοικητικός
ΤΕ Λογιστικού - Οικονομικού
ΠΕ Διοικητικών - Οικονομολόγων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Επώνυμο
Ιδιότητα
Πορίχης
ΔΕ28 Χειριστής Μηχανημ. Έργου
Μπουγάδη
ΤΕ17 Διοικητικός - Λογιστής
Πετρή
ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ. Φανή Άννα Μπαλατσού, ΔΕ1 Διοικητικός.
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Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:


Εξέταση, αξιολόγηση και γνωμοδότηση για τις προβλεπόμενες στον Ν. 4412/2016 ενστάσεις
και προσφυγές, που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής
και διαβίβαση αυτής προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, προκειμένου να λάβει τη
σχετική απόφαση.



Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια. Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του
οργάνου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 8/2019
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Θέμα 7ο : Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την εξέταση αιτήματος υποψήφιου οικονομικού φορέα του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2019-2020”.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
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Ο πρόεδρος της Ο. Ε. - Δήμαρχος Κέας

Ιωάννης Ευαγγέλου

Τα μέλη

Δημήτριος Καβαλιέρος

Ελευθερία Στ. Μορφωνιού

Ειρήνη Βελισσαροπούλου

Ελευθέριος Τζουβάρας

