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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
          ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
               ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 20ης/22-08-2016
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα  Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016 και  ώρα 11:00 π.μ.  συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Κέας
στην Ιουλίδα,  ύστερα από την 4558/17.08.2016  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
6 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ
    1.Ιωάννης Ευαγγέλου                                                                  1.Καβαλιέρος Δημήτριος
    2.Αντώνιος Β. Παούρης                                                              2.Κορασίδη-Ξυδοπούλου Μαρία
    3.Ελευθερία Στ. Μορφωνιού                                                      
    4.Νικόλαος Αυγ. Πολίτης
    5. Βελισσαροπούλου Ειρήνη
    6.Τζουβάρας Ελευθέριος

        

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Δεμένεγα Δήμητρα για την τήρηση των
πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου για την
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παροχή υπηρεσίας μεταφοράς αποκομιδής απορριμμάτων από τον οικισμό Ιουλίδας Δήμου
Κέας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής:

Μας κοινοποιήθηκε το Πρακτικό Διαγωνισμού, από την Επιτροπή Διαγωνισμού, για την ανάδειξη
αναδόχου της υπηρεσίας που αφορά στην “Μεταφορά αποκομιδής απορριμμάτων από τον οικισμό
Ιουλίδας  Δήμου  Κέας”,  καθώς  και  οι  φάκελοι  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  των
οικονομικών προσφορών, όπως αναφέρεται παρακάτω. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

 ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ»

Στα γραφεία του Δήμου Κέας σήμερα Τετάρτη 17 Αυγούστου 2016 η επιτροπή του διαγωνισμού η

οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθ.  3/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας,

αποτελούμενη από τους :

 Δεμένεγα Δήμητρα, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, ως Πρόεδρος

 Κορασίδη Νικόλαο, ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων, ως  Μέλος

 Πορίχη Ιωάννη, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, ως  Μέλος

Λαμβάνοντας  υπόψη :

α) Το ΠΔ 28/80 “Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης”

β) Τον ισχύοντα δημοτικό και κοινοτικό κώδικα (Ν. 3463/2006)

γ)  την  μελέτη  «Πα ρ ο χ ή ς  υ π η ρ ε σ ι ώ ν  γ ι α  τ η ν  μ ε τ α φ ο ρ ά  α π ο κ ο μ ι δ ή ς

α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν  α π ό  τ ο ν  ο ι κ ι σ μ ό  τ η ς  Ι ο υ λ ί δ α ς  τ ο υ  Δ ή μ ο υ  Κ έ α ς  γ ι α  έ ν α

έ τ ο ς » όπως αυτή εγκρίθηκε από το Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Δήμου Κέας

δ) την υπ΄ αριθμ. 182/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία έγινε η έγκριση των

όρων  της διακήρυξης
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Η παραπάνω επιτροπή έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της παραπάνω Υπηρεσίας, που δημοσιεύθηκε

στην εφημερίδα ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στις 10:00 π.μ. σήμερα Τετάρτη

17 Ιουνίου 2016 και η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη παραλαβής των προσφορών.

Πρώτος προσήλθε ο κ. Λουρής Αντώνιος με Α.Δ.Τ. Κ 899998 και ΑΦΜ 032968304 ως εκπρόσωπος

της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία Αντώνιος Λουρής και η προσφορά παίρνει τον αριθμό ένα

(1).

Στις  10:00 π.μ.  η  επιτροπή  ανακοίνωσε  την  λήξη  παραλαβής  των προσφορών και  συνέχισε  την

διαδικασία.

Η επιτροπή διαγωνισμού έλεγξε την νομιμότητα του εκπροσώπου που υπέβαλλε  την  πρώτη και

μοναδική πρoσφορά  και  υπέγραψε  τους  φακέλους  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  της

οικονομικής  προσφοράς.  Στην  συνέχεια   άνοιξε  τον  φάκελο  δικαιολογητικών  συμμέτοχης  και

κατέγραψε  τα δικαιολογητικά που περιέχονται σε αυτόν. 

1) Εγγυητική επιστολή ύψους ίσο με το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, πλέον του Φ.Π.Α.,
Τράπεζας Πειραιώς που λειτουργεί στην Ελλάδα, συντεταγμένη σύμφωνα με το νόμο, δηλαδή το ποσό
των επτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (768,00€).  Η εγγυητική αναγράφει λεπτομερώς το λόγο έκδοσή
της (τίτλος έργου, ημερομηνία διαγωνισμού κτλ)
2) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου ή  Συλλόγου στο  οποίο  είναι  εγγεγραμμένος από το οποίο  να
προκύπτει  το,  ειδικό  με  τη  δημοπρατούμενη  υπηρεσία,  επάγγελμα  του,  έκδοσης  του  τελευταίου
εξαμήνου.
3) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι : δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα.
4)  Πιστοποιητικό  φορολογικής  ενημερότητας, το  οποίο  ισχύει  κατά  την  ημερομηνία  του
διαγωνισμού.
5) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, του ιδίου.
6) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι :  δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό  και  δεν  έχει  κατατεθεί  αίτηση  προκειμένου  να  κηρυχθεί  σε  πτώχευση  ή  πτωχευτικό
συμβιβασμό ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
7) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι :   δεν εξεδόθη απόφαση η  οποία αναθέτει υπό
αναγκαστική  διαχείριση  ή  άλλη  ανάλογη  κατάσταση  πιστωτών  ούτε  τελεί  υπό  διαδικασία
αναγκαστικής διαχείρισης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
8) Υπεύθυνη Δήλωση, από την οποία προκύπτει ότι δεν έχει υπαχθεί σε εκκαθάριση και δεν έχει
κατατεθεί αίτηση για την υπαγωγή σε εκκαθάριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
9) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι:  έλαβε πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών
που αφορούν την εκτέλεση της δημοπρατούμενης υπηρεσίας, ότι έχει εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν
προβλήματα και ότι αναλαμβάνει πλήρως και ανεπιφύλακτα την εκτέλεση της υπηρεσίας, σύμφωνα με
όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης.
10) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται  ότι: α) ουδέποτε έχει  αποφασιστεί  έκπτωση ή
διαδικασία έκπτωσης σε βάρος του από ΟΤΑ ή οποιοδήποτε ΝΠΔΔ ή άλλο νομικό πρόσωπο του
ευρύτερου  δημόσιου  τομέα,  β)  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  προσκομίσει  κάθε  στοιχείο  και
σχετικό  διευκρινιστικό  δικαιολογητικό  εφόσον  του  ζητηθούν  από  την  επιτροπή  διενέργειας  του
διαγωνισμού που δεν αφορά ζητούμενο από τη διακήρυξη δικαιολογητικό συμμετοχής, γ)αναλαμβάνει
την  υποχρέωση  να  καλύψει  το  Δήμο  ακόμη  και  σε  περίπτωση  εκτάκτων  αναγκών  (Σάββατα,
Κυριακές, αργίες κ.λ.π.)
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11) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι: είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Κέας και θα
δέχεται εντολές και καθοδηγήσεις για την εκτέλεση των εργασιών
12)  Φωτοαντίγραφο  της   άδειας  κυκλοφορίας  του  οχήματος  ιδιοκτησίας  του ,  που  θα
χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά αποκομιδής των απορριμμάτων στο σημείο που έχει καθοριστεί.

Κατόπιν η επιτροπή έλεγξε την πληρότητα και το εμπρόθεσμο των δικαιολογητικών του πρώτου και

μοναδικού  διαγωνιζόμενου  όπως  αυτά  περιγράφονται  στο  άρθρο  5  της  διακήρυξης.  Με  την

ολοκλήρωση του παραπάνω ελέγχου βρέθηκε ότι  τα δικαιολογητικά του πρώτου  διαγωνιζόμενου

είναι σε ισχύ και πλήρη.

Στην  συνέχεια  αποσφραγίστηκε  η  οικονομική  προσφορά του  πρώτου διαγωνιζόμενου  και  έγινε  ο

έλεγχος αυτής:

Στο  έντυπο  της  Οικονομικής  Προσφοράς  της  ατομικής  επιχείρησης  του  κ.  Λουρή  Αντώνιου,

αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς το ποσοστό έκπτωσης. Η μέση προσφερόμενη έκπτωση

είναι  1%.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου της παραπάνω οικονομικής προσφοράς προκύπτει ότι προσωρινός

ανάδοχος  του  έργου  εξελέγη  η  μειοδότρια  ατομική  επιχείρηση  Λουρή  Αντώνιου,  με  μέση

προσφερόμενη έκπτωση 1%  και η διαδικασία του διαγωνισμού καταχωρήθηκε όπως εφαρμόστηκε

στο παρόν πρακτικό.

Στην  συνέχεια   όλα  τα  στοιχεία  του  διαγωνισμού  παραδόθηκαν  στην  προϊστάμενη  αρχή  την

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

   Δεμένεγα Δήμητρα                         Νικόλαος Κορασίδης                      Ιωάννης Πορίχης

  ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός         ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων         ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων

Αφού  λάβουμε  υπόψη  μας  τα  παραπάνω  καλούμαστε  να  αποφασίσουμε  την  έγκριση  του

αποτελέσματος της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ. 28/80 και να

αναθέσουμε στον μειοδότη.

 
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
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2. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίζουμε  την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, όπως αυτό προκύπτει από το 
παραπάνω  πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού  και   αναθέτουμε στον κ. Αντώνιο  Λουρή  με 
Α.Δ.Τ.  Κ΄  899998  και  Α.Φ.Μ. 032968304 τη «Μεταφορά Αποκομιδής Απορριμμάτων από τον 
οικισμό της Ιουλίδας Δήμου Κέας»  έναντι του ποσού 38.016,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%  ήτοι 
συνολικού προϋπολογισμού 47.139,84€. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 193/2016
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    Ο πρόεδρος της Ο. Ε. - Δήμαρχος Κέας                         Τα μέλη

Παούρης Αντώνιος

                 Ιωάννης Ευαγγέλου

Μορφωνιού Ελευθερία

Ξυδοπούλου-Κορασίδη Μαρία

Νικόλαος Αυγ. Πολίτης

Καβαλιέρος Δημήτριος

Βελισσαροπούλου Ειρήνη

Τζουβάρας Ελευθέριος

  


	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

