3η
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 3ης/29.01.2019
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Σήμερα, ημέρα Τρίτη 29 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. 282/25-01-2019 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. Αντώνιος Παούρης
4. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
5. Ελευθέριος Τζουβάρας

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη
2. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Μαριάννα Μωραΐτη για την τήρηση των
πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο : 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”.
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. 278/2018 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2019-2020”, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η
προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 18PROC004020081)
Την 21η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στον Δήμο Κέας
η επιτροπή διενέργειας, αποσφράγισης και αξιολόγησης του διαγωνισμού προκειμένου να προβεί στην
ανάδειξη των λοιπών προσωρινών αναδόχων, ως παρακάτω:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΣ: ΚΕΑ
Αρ.πρωτ.:223/21-1-2019
ΔΕΥΤΕΡΟ (2ο) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝτου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού
για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2019-2020
της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)
Στην Ιουλίδα Κέας την 21η 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 ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν
στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2019-2020” (Αριθμ. Διακήρυξης 4243/2018), η οποία έλαβε τον υπ΄
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αριθ. 67281 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 18PROC004020319.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Νικόλαος Κορασίδης, ΔΕ Οδηγός
2) Τριαντάφυλλος Αλεξίου, ΔΕ Εφοριακών
3) Φανή-Αννα Μπαλατσού, ΔΕ Διοικητικός

Σε συνεδρίασή της, την 12η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, η Επιτροπή
αξιολόγησε τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία και έκανε δεκτά και προχώρησε σε
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών σύμφωνα με την οποία :
1)ΠΑΤΗΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Η προσφορά με Αριθμό συστήματος 120007 αφορά
το ΤΜΗΜΑ Γ, είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης (δικαιολογητικά
συμμετοχής-τεχνική προσφορά) και γίνεται αποδεκτή
2)ΚΟΖΑΔΙΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΓΓΟΣ
Η προσφορά με Αριθμό συστήματος 120441 που αφορά ΤΜΗΜΑΤΑ Β και ΣΤ,
είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης (δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική
προσφορά) και γίνεται αποδεκτή
3)KEA MARINE SERVICES ΙΚΕ
Η προσφορά με Αριθμό συστήματος που αφορά ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Β,Γ και Δ, είναι
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης (δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική
προσφορά) και γίνεται αποδεκτή
4)ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Η προσφορά με Αριθμό συστήματος 120412 που αφορά ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Γ, Δ, Ε και
ΣΤ, είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης (δικαιολογητικά συμμετοχήςτεχνική προσφορά) και γίνεται αποδεκτή
5)ΜΑΡΓ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Η προσφορά με Αριθμό συστήματος 120014 που αφορά ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Δ και Ζ
είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης (δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική
προσφορά) και γίνεται αποδεκτή
6)ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕ
Η προσφορά με Αριθμό συστήματος 118151 που αφορά ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, είναι
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης (δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική
προσφορά) και γίνεται αποδεκτή
Αφού η Επιτροπή αξιολόγησε και τις τεχνικές προσφορές έμελε να προχωρήσει στην αποσφράγιση των
οικονομικών προσφορών.:
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Α) Βάσει των όρων της διακήρυξης, κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Οι προσφερθείσες τιμές έχουν ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡ
ΑΣ

Καθαρισμός
Δημοτικών
Κτιρίων

36.000,00€

Καθαρισμός
Παραλιών
Δήμου Κέας

20.000,00€

Καθαρισμός

14.427,42€

ΠΑΤΗΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟ
Σ

ΚΟΖΑΔΙΝΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΡΑΓΓΟΣ

KEA MARINE
SERVICES
ΙΚΕ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΜΟΝ ΙΚΕ

30569,56€

30.555,09€

ΜΑΡΓ.
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ

32.400,00€

ΑΤΤΙΚΑ
ΚΤΙΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣ
Η ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗ
ΣΗ ΕΠΕ

29.749,00€

17.900,00€
19.200,00€

14.355,00€

19758,06€

11.000,00€

12.545,39€

13.858,00€

Δημοτικών
Σφαγείων
Καθαρισμός
Νεκροταφείων
Δήμου Κέας

11.500,00€

Καθαρισμός
Οικισμού
Ιουλίδας Κέας

7.887,10€

Καθαρισμός
χερσαίας
λιμενικής ζώνης
ΚορησσίαςΓιαλισκαρίου –
Βουρκαρίου

Μεταφορά
Αποκομιδής
Απορριμμάτων
από τον οικισμό
Ιουλίδας
του
Δήμου Κέας

13.145,16€

10.895,16€

Β) Βάσει του άρθρου 2.4.4

10.992,00€

7.887,10€

11.173,25€

12.323,00€

6.721,44€

9.969,00€

11.361,70€

18.000,00€ 6.969,00€

9.287,89€

10.969,00€

Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών της Διακήρυξης:
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Οι συμμετέχουσες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης (εργολάβοι), επί ποινή αποκλεισμού,
υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής:
α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των
εργαζομένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.
Τα ανωτέρω στοιχεία, επί ποινή αποκλεισμού, εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους.
Πρέπει επίσης να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των
αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.
Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας
στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενoι.

Βάσει των παραπάνω απαιτήσεων, και κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των στοιχείων που υπέβαλλαν οι
οικονοµικοί φορείς, τα μέλη της επιτροπής γνωμοδότησαν μερικώς ως εξής:

1. Αποκλεισμό της εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕ διότι στην
προσφορά της δεν συμπεριλαμβάνονται στοιχεία που υποχρεούνται να αναφέρουν επί ποινή
αποκλεισμού, αναφορικά με :
 εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών
 των αναλωσίμων
 του εργολαβικού τους κέρδους
 των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων
2. την ανάδειξη της εταιρείας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΜΟΝ ΙΚΕ για την υπηρεσία Καθαρισμός Δημοτικών
Κτιρίων γιατί η προσφορά της, για την υπηρεσία Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων, είναι πλήρης,
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές, είναι η οικονομικότερη και
κατέθεσε όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούσε το άρθρο 2.4.4 Περιεχόμενα
Φακέλου
«Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών,
αναφορικά με το χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς της και για ποσό 30.555,09€ πλέον ΦΠΑ
7.333,22€ (συνολικό ποσό 37.888,31€ )
3. την ανάδειξη του ΚΟΖΑΔΙΝΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΓΓΟΣ για την υπηρεσία Καθαρισμός
Παραλιών Δήμου Κέας γιατί η προσφορά του, για την υπηρεσία Καθαρισμός Παραλιών Δήμου Κέας
, είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές, είναι η
οικονομικότερη και κατέθεσε όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούσε το άρθρο 2.4.4
Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
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προσφορών, αναφορικά με το χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς του και για ποσό 19.200,00€
πλέον ΦΠΑ 4.608,00€ (συνολικό ποσό 23.808,00€ )
4. την ανάδειξη της εταιρείας ΜΑΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ για την υπηρεσία Καθαρισμός
Νεκροταφείων Δήμου Κέας γιατί η προσφορά της, για την υπηρεσία Καθαρισμός Νεκροταφείων
Δήμου Κέας , είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές,
είναι η οικονομικότερη και κατέθεσε όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούσε το άρθρο 2.4.4
Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών, αναφορικά με το χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς της και για ποσό 10.992,00€
πλέον ΦΠΑ 2.638,08€ (συνολικό ποσό 13.630,08€ )
Με την υπ΄αριθμ. 301/2018 απόφασή της η οικονομική επιτροπή αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ για
:
1. τον αποκλεισμό της εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕ διότι στην
προσφορά της δεν συμπεριλαμβάνονται στοιχεία που υποχρεούνται να αναφέρουν επί ποινή
αποκλεισμού, αναφορικά με :
εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών
των αναλωσίμων
του εργολαβικού τους κέρδους
των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων

2. την ανάδειξη της εταιρείας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΜΟΝ ΙΚΕ για την υπηρεσία Καθαρισμός Δημοτικών
Κτιρίων γιατί η προσφορά της, για την υπηρεσία Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων, είναι πλήρης,
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές, είναι η οικονομικότερη και
κατέθεσε όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούσε το άρθρο 2.4.4 Περιεχόμενα
Φακέλου
«Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών,
αναφορικά με το χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς της και για ποσό 30.555,09€ πλέον ΦΠΑ
7.333,22€ (συνολικό ποσό 37.888,31€ )
3. την ανάδειξη του ΚΟΖΑΔΙΝΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΓΓΟΣ για την υπηρεσία Καθαρισμός
Παραλιών Δήμου Κέας γιατί η προσφορά του, για την υπηρεσία Καθαρισμός Παραλιών Δήμου Κέας
, είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές, είναι η
οικονομικότερη και κατέθεσε όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούσε το άρθρο 2.4.4
Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών, αναφορικά με το χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς του και για ποσό 19.200,00€
πλέον ΦΠΑ 4.608,00€ (συνολικό ποσό 23.808,00€)
4. την ανάδειξη της εταιρείας ΜΑΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ για την υπηρεσία Καθαρισμός
Νεκροταφείων Δήμου Κέας γιατί η προσφορά της, για την υπηρεσία Καθαρισμός Νεκροταφείων
Δήμου Κέας , είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές,
είναι η οικονομικότερη και κατέθεσε όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούσε το άρθρο 2.4.4
Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών, αναφορικά με το χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς της και για ποσό 10.992,00€
πλέον ΦΠΑ 2.638,08€ (συνολικό ποσό 13.630,08€ )
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Σήμερα, θα αξιολογηθούν οι προσφορές των οικονομικών φορέων ως προς τις λοιπές υπηρεσίες
καθαριότητας:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Καθαρισμός

14.427,42€

ΠΑΤΗΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚ
Η
ΝΙΚΟΛΑΟ
Σ

ΚΟΖΑΔΙΝΟ
Σ ΣΥΜΕΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Σ ΦΡΑΓΓΟΣ

14.355,00€

KEA MARINE
SERVICES ΙΚΕ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΜΟΝ ΙΚΕ

11.000,00€

12.545,39€

ΜΑΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Δημοτικών
Σφαγείων
Καθαρισμός
Οικισμού
Ιουλίδας Κέας

7.887,10€

Καθαρισμός
χερσαίας
λιμενικής ζώνης
ΚορησσίαςΓιαλισκαρίου –
Βουρκαρίου

Μεταφορά
Αποκομιδής
Απορριμμάτων
από τον οικισμό
Ιουλίδας
του
Δήμου Κέας

7.887,10€

13.145,16€

6.721,44€

11.173,25€

10.895,16€

11.361,70€

18.000,00€

9.287,89€

Α. Καθαρισμός Δημοτικών Σφαγείων:
Για την υπηρεσία Καθαρισμού Δημοτικών Σφαγείων
προσφορά οι:

με τιμή αναφοράς 14.427,42€ κατέθεσαν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΚΕΑ MARINE SERVICES ΙΚΕ

11.000,00€

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΜΟΝ ΙΚΕ

12.545,39€

ΠΑΤΗΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

14.355,00€

Αξιολογώντας τα στοιχεία που υπέβαλλαν οι οικονοµικοί φορείς,
τα μέλη της επιτροπής γνωμοδοτούν ως εξής:
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1. Η προσφορά της εταιρείας ΚΕΑ MARINE SERVICES ΙΚΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ αφού:
“Βάσει του άρθρου 2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης
και υποβολής οικονομικών προσφορών της Διακήρυξης:
Οι συμμετέχουσες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης (εργολάβοι), υποχρεούνται να
επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται
οι εργαζόμενoι.

Στην προκειμένη περίπτωση, δεν υποβλήθηκε αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην
οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενoι ούτε κατά την ηλεκτρονική υποβολή αλλά ούτε και κατά
την υποβολή του φυσικού φακέλου προσφοράς.
2. Η προσφορά της εταιρείας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΜΟΝ ΙΚΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ αφού:
Βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας Καθαρισμού Δημοτικών Σφαγείων ο Ανάδοχος:

“Θα φροντίζει για την εβδομαδιαία απολύμανση των χώρων (52 εβδομάδες) και για την ανά
δεκαπενθήμερο απολύμανση (26 εβδομάδες) των χώρων σταβλισμού και γύρω χώρων.
Ο ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του κατά τις ημέρες σφαγής (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά).”

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε προσφορά ΜΟΝΟ για την εβδομαδιαία απολύμανση των χώρων
(52 εβδομάδες) και για την ανά δεκαπενθήμερο απολύμανση (26 εβδομάδες) των χώρων
σταβλισμού και γύρω χώρων.
3. Η προσφορά της ΠΑΤΗΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ αφού:
“Βάσει του άρθρου 2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης
και υποβολής οικονομικών προσφορών της Διακήρυξης:

Οι συμμετέχουσες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης (εργολάβοι), επί ποινή
αποκλεισμού, υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής:
α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των
εργαζομένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.
Τα ανωτέρω στοιχεία, επί ποινή αποκλεισμού, εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους.
Πρέπει επίσης να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των
αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.
Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας
στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενoι.
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Ο οικονομικός φορέας ΔΕΝ κατέθεσε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς του με τα παραπάνω στοιχεία, ούτε
ηλεκτρονικά, ούτε στον φυσικό φάκελο προσφοράς του.

Με βάση τα παραπάνω, τα μέλη της Επιτροπής γνωμοδοτούν ότι για την υπηρεσία Καθαρισμού Δημοτικών
Σφαγείων
η
διαδικασία
σύναψης
σύμβασης
θα
πρέπει
να
ματαιωθεί
λόγω
απόρριψης όλων των προσφορών.

Β. Καθαρισμός Οικισμού Ιουλίδας Κέας:
Για την υπηρεσία Καθαρισμός οικισμού Ιουλίδας Κέας
προσφορά οι:

με τιμή αναφοράς 7.887,10€ κατέθεσαν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΜΟΝ ΙΚΕ

6.721,44€

ΚΟΖΑΔΙΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΓΓΟΣ

7.887,10€

Η Επιτροπή, με το με αρ.πρωτ.4702/18.12.2018 Αίτημά της ζήτησε διευκρίνηση από την εταιρεία “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΜΟΝ
ΙΚΕ” σε πρόδηλο τυπικό λάθος:
Συγκεκριμένα, δόθηκε προσφορά για “ 2 μήνες-από 1/7/2019 έως και 30/9/2019”.
ΠΡΟΔΗΛΟ ΤΥΠΙΚΟ ΛΑΘΟΣ: Το διάστημα από 1/7/2019 έως και 30/9/2019 καλύπτει 3 μήνες.

Ο οικονομικός φορέας απάντησε ως εξής:
“Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εκ παραδρομής συντάχθηκε στην εισαγωγή της παραγράφου “2 άτομα για 2
μήνες από 1/7/2019 έως και 30/9/2019” το διάστημα από 01/7/2019 έως και 30/9/2019 ότι αφορά 3 μήνες και η
προσφορά της επιχείρησης για την συγκεκριμένη ομάδα αφορά 3 μήνες.”

Με βάση τα παραπάνω, τα μέλη της Επιτροπής κρίνουν ότι η προσφορά της εταιρείας “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΜΟΝ ΙΚΕ”
για την υπηρεσία Καθαρισμού Οικισμού Ιουλίδας Κέας είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και είναι η οικονομικότερη.

Γ. Καθαρισμός χερσαίας λιμενικής ζώνης Κορησσίας-Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου:
Για την υπηρεσία Καθαρισμός χερσαίας λιμενικής ζώνης Κορησσίας-Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου με τιμή
αναφοράς 13.145,16€ κατέθεσαν προσφορά οι:
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΚΕΑ MARINE SERVICES ΙΚΕ

11.173,25€

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΜΟΝ ΙΚΕ

11.361,70€

ΜΑΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

18.000,00€

Αξιολογώντας τα στοιχεία που υπέβαλλαν οι οικονοµικοί φορείς,
τα μέλη της επιτροπής γνωμοδοτούν ως εξής:

1. Η προσφορά της εταιρείας ΚΕΑ MARINE SERVICES ΙΚΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ αφού:
“Βάσει του άρθρου 2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης
και υποβολής οικονομικών προσφορών της Διακήρυξης:
Οι συμμετέχουσες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης (εργολάβοι), υποχρεούνται να
επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται
οι εργαζόμενoι.

Στην προκειμένη περίπτωση, δεν υποβλήθηκε αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην
οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενoι ούτε κατά την ηλεκτρονική υποβολή αλλά ούτε και κατά
την υποβολή του φυσικού φακέλου προσφοράς.
2. Η Επιτροπή, με το με αρ.πρωτ.4702/18.12.2018 Αίτημά της ζήτησε διευκρίνηση από την εταιρεία
“ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΜΟΝ ΙΚΕ” σε πρόδηλο τυπικό λάθος:
Συγκεκριμένα, δόθηκε προσφορά για Ομάδα 4η:Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου Κέας καλύπτοντας όμως
τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας Καθαρισμός χερσαίας λιμενικής
ζώνης
Κορησσίας-

Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου.
Ο οικονομικός φορέας απάντησε ως εξής:
“Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η προσφορά μας αφορά τον καθαρισμό της χερσαίας Λιμενικής
Ζώνης όπως περιγράφεται και στην ανάλυση της οικονομικής προσφοράς, εκ παραδρομής αναγράφηκε
λανθασμένα ο τίτλος της παραγράφου.”

Με βάση τα παραπάνω, τα μέλη της Επιτροπής κρίνουν ότι η προσφορά της εταιρείας “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΜΟΝ ΙΚΕ” για την υπηρεσία “Καθαρισμός χερσαίας λιμενικής ζώνης Κορησσίας-Γιαλισκαρίου
–
Βουρκαρίου” είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και είναι η
οικονομικότερη.

Δ. Μεταφορά Αποκομιδής Απορριμμάτων από τον οικισμό Ιουλίδας
του Δήμου Κέας:
Για την υπηρεσία Μεταφορά Αποκομιδής Απορριμμάτων από τον οικισμό Ιουλίδας του Δήμου Κέας με
τιμή αναφοράς 10.895,16€ κατέθεσε προσφορά η εταιρεία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΜΟΝ ΙΚΕ

9.287,89€
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Η Επιτροπή, με το με αρ.πρωτ.4702/18.12.2018 Αίτημά της ζήτησε διευκρίνηση από την εταιρεία
“ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΜΟΝ ΙΚΕ”:
“Παρακαλούμε, όπως διευκρινίσετε το περιεχόμενο της προσφοράς σας ως προς την υποχρέωση του
Ανάδοχου να έχει φορτηγό Δημοσίας Χρήσης (ΔΧ)”

Ο οικονομικός φορέας απάντησε ως εξής:
“Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η επιχείρηση διαθέτει φορτηγά Δ.Χ. ”

Με βάση τα παραπάνω και με βάση τους όρους της Μελέτης σχετικά με την εν λόγω
μέλη της Επιτροπής εισηγούνται το εξής:

υπηρεσία,

τα

Κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρεία “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΜΟΝ ΙΚΕ” μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία” της
πλατφόρμας του Διαγωνισμού, ερωτήθηκε η εν λόγω εταιρεία εάν διαθέτει φορτηγό Δ.Χ με συγκεκριμένες διαστάσεις,
λόγω της ιδιομορφίας που παρουσιάζει ο δρόμος κατά την είσοδο του οχήματος στην Ιουλίδα για την αποκομιδή και
μεταφορά των απορριμμάτων και η απάντηση ήταν αρνητική.
Για τον λόγο ότι εάν ανατεθεί η υπηρεσία Μεταφορά Αποκομιδής Απορριμμάτων από τον οικισμό
Ιουλίδας του Δήμου Κέας στον μοναδικό προσφέροντα, ο οποίος δεν κατέχει φορτηγό Δ.Χ με συγκεκριμένες
διαστάσεις για την πρόσβαση του οχήματος στην Ιουλίδα για την αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων, θα
υπάρχει δυσκολία εκτέλεσης της Σύμβασης,

τα μέλη της Επιτροπής εισηγούνται την ματαίωση διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την Μεταφορά Αποκομιδής

Απορριμμάτων από τον οικισμό Ιουλίδας του Δήμου Κέας και τον επαναπροσδιορισμό των τεχνικών
προδιαγραφών της εν λόγω μελέτης προκειμένου να είναι εφικτή η πρόσβαση του οχήματος του Αναδόχου
στην Ιουλίδα, για την αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων.

Τέλος, την 20η Δεκεμβρίου 2018, εκπρόσωπος της εταιρείας ΚΕΑ MARINE SERVICES ΙΚΕ, προσήλθε στα
γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Κέας καταθέτοντας δύο σφραγισμένους φακέλους.
 Ο πρώτος φάκελος απευθυνόταν προς την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ με τον τίτλο “ΕΝΣΤΑΣΗ”και έλαβε τον αρ.πρωτ. 4762/20.12.2018.
 Ο δεύτερος φάκελος απευθυνόταν προς την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ με τον τίτλο “ΕΝΣΤΑΣΗ” και έλαβε τον αρ.πρωτ.
4761/20.12.2018.
Τα μέλη της Επιτροπής προχώρησαν σε αποσφράγιση και μόνο ανάγνωση του περιεχομένου των
ανωτέρω φακέλων αφού “Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων ΕΚΤΟΣ από την ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ της παραγράφου 1 (άρθρο 360 παρ.3 του
Ν.4412/2016), (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ Οδηγία 19) (άρθρο 3 παρ.4 του ΠΔ 36/2017)
Έπειτα από την ανάγνωση το 2ο μέλος της επιτροπής κα Μπαλατσού Φανή-Άννα αναφέρει στα υπόλοιπα
μέλη:
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“Όσον αφορά στον διαγωνισμό για την υπηρεσία της καθαριότητας παραλιών, διαπίστωσα και η ίδια ένα εκ
παραδρομής σφάλμα της υπηρεσίας του Δήμου μας που αφορά στην δημοσίευση της μελέτης και των όρων
διακήρυξης, το οποίο κατά την σύνταξη και υπογραφή του 1ου πρακτικού αξιολόγησης δεν είχε
παρατηρηθεί από τα μέλη της επιτροπής μας.”
Συγκεκριμένα στις 16/11/2018 με ΑΔΑ:62ΟΨΩΕΔ-ΚΡ6 δημοσιοποιήθηκε η περίληψη της διακήρυξης για τον
Ανοιχτό διαγωνισμό καθαριότητας. Εκεί αναφέρεται ότι: “Τα τεύχη του διαγωνισμού θα βρίσκονται
αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ενώ το πλήρες τεύχος της διακήρυξης, διατίθεται ακόμα σε ηλεκτρονική
μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Κέας, στον δικτυακό τόπο :http://www.dimoskeas.gr, όπου
παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο.” , δίνοντας έτσι την δυνατότητα
στους ενδιαφερομένους να επιλέξουν όποια πηγή επιθυμούσαν για την ενημέρωσή τους περί των όρων του
διαγωνισμού παραλιών.
Στις 21/11/2018 στην ιστοσελίδα του Δήμου αναρτήθηκε και παραμένει αναρτημένη έως και σήμερα
διαφορετική μελέτη για τον καθαρισμό των παραλιών από αυτή που περιλαμβάνει η διακήρυξη στο ΕΣΗΔΗΣ.
Η μελέτη που αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ περιλαμβάνει καθαρισμό παραλιών χειροκίνητα, ενώ η μελέτη που
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας ζητάει μηχανοκίνητο καθαρισμό .”
Θεωρώ πως η ανάρτηση διαφορετικών όρων στην ιστοσελίδα και στο ΕΣΗΔΗΣ αποτελεί ουσιώδες σφάλμα
που επηρεάζει την αρχή της δημοσιότητας και οδηγεί τους ενδιαφερομένους σε εσφαλμένη αντίληψη περί
του τι ζητάει ο Δήμος, ανάλογα με την πηγή πληροφόρησής τους. Επιπλέον η ύπαρξη του όρου μηχανοκίνητου
καθαρισμού ενδεχομένως απέτρεψε ενδιαφερόμενους που δεν διέθεταν το κατάλληλο μηχάνημα να
καταθέσουν προσφορές, μειώνοντας τον ανταγωνισμό και την πιθανότητα επίτευξης χαμηλότερης τιμής.

Ταυτόχρονα δημιουργεί σοβαρό κώλυμα στο 1ο πρακτικό αξιολόγησης καθ’ ότι έχει ήδη υπογραφεί και
από το οποίο αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την συγκεκριμένη υπηρεσία.
Στην παρ. 3 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, προβλέπεται η ματαίωση του Διαγωνισμού όπως αναφέρει:
(3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.)

Βάσει της ανωτέρω παραγράφου και εφόσον το σφάλμα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ζητώ να
ακυρωθεί η διαδικασία του Διαγωνισμού καθαριότητας παραλιών και να επαναληφθεί εκ νέου με
διορθωμένα αυτή την φορά τα συνημμένα τεύχη του Διαγωνισμού. Επιπλέον επιθυμώ την ανάκληση της
σύμφωνης γνώμης μου από το 1ο πρακτικό αξιολόγησης για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω . ”
Tα λοιπά μέλη ανέφεραν ότι κατά την σύνταξη του 1ου πρακτικού ενημερώθηκαν από την διαχειρίστρια του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κα. Ιωάννα Αθανασοπούλου ότι εκ παραδρομής είχε αναρτηθεί Μελέτη στο ΕΣΗΔΗΣ
και στο www.kea.gr όπου στην Υπηρεσία Καθαρισμού Παραλιών περιλαμβάνετο μηχάνημα καθαρισμού
παραλιών, αλλά το παρέβλεψαν αφού η διαχειρίστρια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανέφερε ότι στο ΕΣΗΔΗΣ
είχε αναρτηθεί η υπ’αριθ. 278/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία ενέκρινε τις τεχνικές
προδιαγραφές κατά τις οποίες δεν απαιτείτο μηχάνημα καθαρισμού παραλιών και η ισχύς της Απόφασης
της Ο.Ε. είναι μεγαλύτερη.
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Τα λοιπά μέλη, δεν ανακαλούν τη γνώμη τους από το 1ο πρακτικό αξιολόγησης, για τον λόγο ότι στην
πλατφόρμα του διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ έχει αναρτηθεί η ορθή Μελέτη όπως αυτή έχει εγκριθεί με την
υπ’αριθ. 278/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και κανείς ουδέποτε υπέβαλλε ένσταση κατά των
όρων Διακήρυξης μέσα στα χρονικά πλαίσια και με τον τρόπο που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 4243/2018 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. το υπ΄αριθ. 4639/12.12.2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών
προσφορών,
5. το υπ΄αριθ. 4652/13-12-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και
ανάδειξης προσωρινών αναδόχων
6. την με αρ. 301/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα παραπάνω
πρακτικά και αναδείχτηκαν προσωρινοί ανάδοχοι για μέρος της Σύμβασης,
7. τις υπ'αριθμ. 637,638,639,640,641,642,643,644,645/2018 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης,
8. 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 1/2018
Α) προτείνει ΟΜΟΦΩΝΑ προς τη Οικονομική επιτροπή:
1. την ανάδειξη της εταιρείας “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΜΟΝ ΙΚΕ” ως προσωρινός ανάδοχος για την υπηρεσία
Καθαρισμού Οικισμού Ιουλίδας Κέας γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους
της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και είναι η οικονομικότερη (6.721,44€ πλέον ΦΠΑ 24%,
ήτοι 8.334,58€)
2. την ανάδειξη της εταιρείας “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΜΟΝ ΙΚΕ” ως προσωρινός ανάδοχος για την υπηρεσία
Καθαρισμός χερσαίας λιμενικής ζώνης Κορησσίας-Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου γιατί η προσφορά
της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και είναι η
οικονομικότερη (11.361,70€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 14.088,50€)
3. για την υπηρεσία Μεταφορά Αποκομιδής Απορριμμάτων από τον οικισμό Ιουλίδας του Δήμου
Κέας η διαδικασία σύναψης σύμβασης να ματαιωθεί και να επαναπροσδιορισθούν οι τεχνικές
προδιαγραφές της εν λόγω μελέτης προκειμένου να είναι εφικτή η πρόσβαση του οχήματος του
Αναδόχου στην Ιουλίδα, για την αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων.

4. για την υπηρεσία Καθαρισμού Δημοτικών Σφαγείων, η διαδικασία σύναψης σύμβασης να
ματαιωθεί λόγω απόρριψης όλων των προσφορών από τα μέλη της επιτροπής.
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Β) προτείνει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ προς τη Οικονομική επιτροπή:
1. την ανάδειξη του ΚΟΖΑΔΙΝΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΓΓΟΣ για την υπηρεσία Καθαρισμός
Παραλιών Δήμου Κέας, μετά την καταγραφή των απόψεων των μελών της Επιτροπής, ως ανωτέρω.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Νικόλαος Κορασίδης,
ΔΕ Οδηγός

Τριαντάφυλλος Αλεξίου,
ΔΕ Εφοριακών

Φανή-Αννα Μπαλατσού,
ΔΕ Διοικητικός

Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό και να αναδείξει τους
προσωρινούς μειοδότες.
“Σημειώνεται σε αυτό το σημείο από τον Δήμαρχο ότι σχετικά με την υπηρεσία Καθαρισμού Παραλιών
του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε την αναβολή της διαδικασίας της εν λόγω υπηρεσίας και έως ότου
παρθεί απόφαση από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών μετά από προσφυγή που κατατέθηκε
από την εταιρεία KEA MARINE SERVICES IKE.”
Παρατηρήσεις της μειοψηφίας
Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου και κ.Ελ.Τζουβάρας έχουν καταψηφίσει επί της αρχής
και ψηφίζουν ΚΑΤΑ διαφωνώντας με το γεγονός ότι δεν υπήρχε δημοσιοποίηση – ενημέρωση στην Κέα,
με αποτέλεσμα να μην ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 4243/2018 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. το υπ΄αριθ. 4639/12.12.2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών
προσφορών,
5. το υπ΄αριθ. 4652/13-12-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και
ανάδειξης προσωρινών αναδόχων
6. την με αρ. 301/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα παραπάνω
πρακτικά και αναδείχτηκαν προσωρινοί ανάδοχοι για μέρος της Σύμβασης,
7. το υπ΄αριθ. 223/21-1-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και
ανάδειξης προσωρινών αναδόχων
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8.τις υπ'αριθμ. 637,638,639,640,641,642,643,644,645/2018 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης,
9. 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 1/2018
10.την εισήγηση του Προέδρου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(3 ΥΠΕΡ και 2ΚΑΤΑ)
1. Την μερική έγκριση του υπ’ αριθ. 223/21-1-2019 πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης
οικονομικών προσφορών και ανάδειξης των λοιπών προσωρινών αναδόχων, της επιτροπής
διαγωνισμού, ως εξής
2. την ανάδειξη της εταιρείας “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΜΟΝ ΙΚΕ” ως προσωρινός ανάδοχος για την υπηρεσία
Καθαρισμού Οικισμού Ιουλίδας Κέας γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους
της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και είναι η οικονομικότερη (6.721,44€ πλέον ΦΠΑ 24%,
ήτοι 8.334,58€)
3. την ανάδειξη της εταιρείας “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΜΟΝ ΙΚΕ” ως προσωρινός ανάδοχος για την υπηρεσία
Καθαρισμός χερσαίας λιμενικής ζώνης Κορησσίας-Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου γιατί η προσφορά
της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και είναι η
οικονομικότερη (11.361,70€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 14.088,50€)
4. για την υπηρεσία Μεταφορά Αποκομιδής Απορριμμάτων από τον οικισμό Ιουλίδας του Δήμου
Κέας η διαδικασία σύναψης σύμβασης να ματαιωθεί και να επαναπροσδιορισθούν οι τεχνικές
προδιαγραφές της εν λόγω μελέτης προκειμένου να είναι εφικτή η πρόσβαση του οχήματος του
Αναδόχου στην Ιουλίδα, για την αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων.

5. για την υπηρεσία Καθαρισμού Δημοτικών Σφαγείων, η διαδικασία σύναψης σύμβασης να
ματαιωθεί λόγω απόρριψης όλων των προσφορών από τα μέλη της επιτροπής.
6. την αναβολή της διαδικασίας της εν λόγω υπηρεσίας “Καθαρισμού Παραλιών Δήμου Κέας” και
έως ότου παρθεί απόφαση από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών μετά από προσφυγή
που κατατέθηκε από την εταιρεία KEA MARINE SERVICES IKE..
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της διακήρυξης.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 9/2019
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ΘΕΜΑ 2ο : 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”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος 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. 278/2018 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2019-2020”, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η
προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 18PROC004020081)
Την 28η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στον Δήμο Κέας
η επιτροπή διενέργειας, αποσφράγισης και αξιολόγησης του διαγωνισμού προκειμένου να εξετάσει αίτημα
υποψήφιου οικονομικού φορέα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2019-2020” ως παρακάτω:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΣ: ΚΕΑΣ
Αρ.πρωτ.:295/28-1-2019
ΤΡΙΤΟ (3ο) ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
“ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2019-2020”
Στην Ιουλίδα Κέας την 28η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 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 εξετάσει αίτημα υποψήφιου οικονομικού φορέα που κατατέθηκε στο πλαίσιο
διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
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ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2019-2020” (Αριθμ. Διακήρυξης 4243/2018), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 67281 αριθμό
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 18PROC004020319.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Νικόλαος Κορασίδης, ΔΕ Οδηγός
2) Τριαντάφυλλος Αλεξίου, ΔΕ Εφοριακών
3) Φανή-Αννα Μπαλατσού, ΔΕ Διοικητικός
Α) Την 15η Ιανουαρίου 2019 αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του διαγωνισμού για την
“ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2019-2020” μέσω της λειτουργίας του Συστήματος
“Επικοινωνία”, με ένδειξη “Θέμα: Προδικαστική Προσφυγή/Ένσταση”, από τον οικονομικό φορέα με
στοιχεία ΚΕΑ MARINE SERVICES IKE και εκπρόσωπο τον κ.ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΟΥΛΑΚΗ, ένα (1) μήνυμα.
Το μήνυμα συμπεριλάμβανε δύο (2) έγγραφα με τους εξής τίτλους:
1)ΕΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
2)ΕΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ
Β) Την 16η Ιανουαρίου 2019 ο ίδιος οικονομικός φορέας ανάρτησε κατά τον ίδιο τρόπο, ένα (1) μήνυμα
με τίτλο: ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 67281.
Πρόκειται για ηλεκτρονικό παράβολο για τον φορέα Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.) και ποσού 172,50 ευρώ.

Το μέλος της Επιτροπής κ.Μπαλατσού Φανή-Άννα αναφέρει:
“Για τους λόγους που έχω επικαλεστεί στο 2ο πρακτικό Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών, ως
προς την εγκυρότητα δημοσίευσης της μελέτης του Διαγωνισμού Καθαριότητας, αλλά και επειδή η επιτροπή
μας δεν είναι η αρμόδια για την αξιολόγηση των ενστάσεων παρά μόνο για την διαβίβασή τους - υπάρχει
σχετική Επιτροπή Ενστάσεων γι αυτό τον λόγο-, θεωρώ πως πρέπει να προωθηθεί ο πλήρης φάκελος στην
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών για να αποφανθεί την έγκριση ή την απόρριψη αυτών. Άλλωστε
έχει ήδη κατατεθεί ηλεκτρονικά η Προδικαστική Προσφυγή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), άρα η αξιολόγηση και απόφαση
βαραίνει πλέον την ΑΕΠΠ. ”
Τα λοιπά μέλη, κ.Κορασίδης Νικόλαος και κ.Αλεξίου Τριαντάφυλλος αναφέρουν:
Επειδή:
Α) το παράβολο που πληρώθηκε από τον οικονομικό φορέα με στοιχεία ΚΕΑ MARINE SERVICES IKE
και αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του διαγωνισμού, αφορά την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (επισυν.2)
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Β) οι Ενστάσεις που υποβλήθηκαν την 15η Ιανουαρίου 2019 (επισυν.1):
1. ΔΕΝ υποβλήθηκαν με την χρήση τυποποιημένου εντύπου (άρθρο 8 παρ.2 του ΠΔ 39/2017),
(άρθρο 362 παρ.2 του Ν.4412/2016), (επισυν.3)

2. ΔΕΝ απευθύνονται προς την ΑΕΠΠ, άλλα προς την επιτροπή του διαγωνισμού (άρθρ 360 παρ.1
Ν.4412/16), (αρθρ 3 παρ. 1 του ΠΔ 39/2017)
3. ΔΕΝ στρέφονται κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής (απόφαση ή παράλειψη του
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής) (αρθρ.127 παρ.1 Ν.4412/2016) και (άρθρ 360
παρ.1 Ν.4412/16), (αρθρ 3 παρ. 1 του ΠΔ 39/2017)
επιπλέον,

4. Το περιεχόμενο των ανωτέρω ενστάσεων αφορά σε όρους Διακήρυξης και τεχνικές προδιαγραφές
της με αριθ. 4204 /14.11.2018 Μελέτης, τις οποίες έχει αποδεχτεί με την κατάθεση της
Οικονομικής Προσφοράς : “Έλαβα γνώση και συμφωνώ με τους όρους της με αριθ. 4204
/14.11.2018 Μελέτης και βάσει αυτής καταθέτω την προσφορά μου” (επισυν.4)
5. η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών (άρθρ.376 παρ.12 του Ν.4412/2016)

τα μέλη της Επιτροπής εισηγούνται προς την Οικονομική Επιτροπή
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ :

Το μέλος της Επιτροπής κ.Μπαλατσού Φανή-Αννα:
“Για τους λόγους που έχω επικαλεστεί στο 2ο πρακτικό Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών, ως
προς την εγκυρότητα δημοσίευσης της μελέτης του Διαγωνισμού Καθαριότητας, αλλά και επειδή η
επιτροπή μας δεν είναι η αρμόδια για την αξιολόγηση των ενστάσεων παρά μόνο για την διαβίβασή τους υπάρχει σχετική Επιτροπή Ενστάσεων γι αυτό τον λόγο-, θεωρώ πως πρέπει να προωθηθεί ο πλήρης
φάκελος στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών για να αποφανθεί την έγκριση ή την απόρριψη
αυτών. Άλλωστε έχει ήδη κατατεθεί ηλεκτρονικά η Προδικαστική Προσφυγή στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr. του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), άρα η
αξιολόγηση και απόφαση βαραίνει πλέον την ΑΕΠΠ. ”
Τα λοιπά μέλη, κ.Κορασίδης Νικόλαος και κ.Αλεξίου Τριαντάφυλλος:
Την απόρριψη των εν λόγω ενστάσεων και μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης, την προώθηση αυτής
στην ΑΕΠΠ, όπως προβλέπεται στο ΠΔ 39/2017 άρθρο 9, παράγραφος 2.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται.
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Νικόλαος Κορασίδης,
ΔΕ Οδηγός

Τριαντάφυλλος Αλεξίου,
ΔΕ Εφοριακών

Φανή-Αννα Μπαλατσού,
ΔΕ Διοικητικός

Επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος:
1) Τα δύο (2) έγγραφα με τους εξής τίτλους:

-ΕΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
-ΕΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ
2) Το παράβολο
3) Το τυποποιημένο έντυπο με το οποίο υποχρεωτικά υποβάλλεται η προσφυγή
4) Αντίγραφο της Οικονομικής Προσφοράς
Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό και να υποβάλλει τις
απόψεις της περί του αιτήματος του οικονομικού φορέα.
Εισηγούμαστε την απόρριψη των ενστάσεων και την προώθηση της παρούσας απόφασης στην ΑΕΠΠ,
όπως προβλέπεται στο ΠΔ 39/2017 “Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών”, άρθρο 9, παράγραφος 2.
Παρατηρήσεις της μειοψηφίας
Οι. κ.κ Τζουβάρας και Βελισσαροπούλου δηλώνουν ΠΑΡΩΝ, διότι θα θέλανε να υπάρχουν επί του
θέματος νομικές συμβουλές.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 4243/2018 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. το υπ΄αριθ. 4639/12.12.2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών
προσφορών,
5. το υπ΄αριθ. 4652/13-12-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και
ανάδειξης προσωρινών αναδόχων
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6. την με αρ. 301/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα παραπάνω
πρακτικά και αναδείχτηκαν προσωρινοί ανάδοχοι για μέρος της Σύμβασης,
7. το υπ΄αριθ. 223/21-1-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και
ανάδειξης προσωρινών αναδόχων
8. το υπ΄αριθ. 295/28-1-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, αξιολόγησης
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την εξέταση αιτήματος υποψήφιου οικονομικού φορέα
9.τις υπ'αριθμ. 637,638,639,640,641,642,643,644,645/2018 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης,
10. 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 1/2018
11.την εισήγηση του Προέδρου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(3 ΥΠΕΡ και 2 ΠΑΡΩΝ)
1. Την έγκριση του υπ’ αριθ. 223/21-1-2019 295/28-1-2019 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμών υπηρεσιών, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την εξέταση
αιτήματος υποψήφιου οικονομικού φορέα
2. την απόρριψη των εν λόγω ενστάσεων,
3. την προώθηση της παρούσας απόφασης στην ΑΕΠΠ, όπως προβλέπεται στο ΠΔ 39/2017
“Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών”, άρθρο 9, παράγραφος 2.
Επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος:
1) Τα δύο (2) έγγραφα με τους εξής τίτλους:

-ΕΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
-ΕΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ
2) Το παράβολο
3) Το τυποποιημένο έντυπο με το οποίο υποχρεωτικά υποβάλλεται η προσφυγή
4) Αντίγραφο της Οικονομικής Προσφοράς
5) το ΠΔ 39/2017 “Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών”, άρθρο 9, παράγραφος 2.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 10/2019
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Ο πρόεδρος της Ο. Ε. - Δήμαρχος Κέας

Ιωάννης Ευαγγέλου

Τα μέλη

Δημήτριος Καβαλιέρος

Ελευθερία Στ. Μορφωνιού

Ειρήνη Βελισσαροπούλου

Ελευθέριος Τζουβάρας

