9ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 4ης Απριλίου 2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 9ης/04.04.2019
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 4 Απριλίου 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. 1270/29-03-2019 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. Αντώνιος Παούρης
3. Δημήτριος Καβαλιέρος
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 Βασιλική Πετρή για την τήρηση των
πρακτικών.

9ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 4ης Απριλίου 2019

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση 2ης κατεπείγουσας απόφασης δημάρχου που αφορά στην “Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 203 παρ. 3 Ν.4555/2018, “η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει
αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών,
εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις”.
Τέλος, σύμφωνα με άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 “όταν δημιουργείται άμεσος και
προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή
λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην
αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει
να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της
αντίστοιχης επιτροπής.”
Ο Δήμαρχος με την υπ΄αριθμ. 216/01-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΑ8ΨΩΕΔ-Λ2Ω) απόφασή του και
έχοντας υπόψη :












Το άρθρο 148, παρ. 2 του Ν. 3463/06 σύμφωνα με το οποίο «Οι αποφάσεις των
συλλογικών οργάνων των Δήμων είναι εκτελεστές αφότου εκδοθούν»
Το άρθρο 224 του Ν. 3852_10 σύμφωνα με το οποίο «Οι αποφάσεις των συλλογικών και
μονομελών οργάνων των Δήμων είναι εκτελεστές αφότου εκδοθούν»
Το άρθρο 58, παρ. 2 του Ν. 3852_10 σύμφωνα με το οποίο «Όταν δημιουργείται άμεσος
και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημιά των δημοτικών συμφερόντων από την
αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν
στην αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής..»
Του άρθρου 203, παρ.3 εδάφιο δ1 Ν.4555/2018 σύμφωνα με το οποίο “Ο Δήμαρχος
αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών,
παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες
περιπτώσεις”,
Το άρθρο 158, παρ. 7 του Ν. 3463_06 σύμφωνα με το οποίο «στις περιπτώσεις απευθείας
ανάθεσης … όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον π/υ πίστωση ή
αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του π/υ γίνεται στην πρώτη,
μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του Δ.Σ.
Την πράξη 222/2015 του Κλιμακίου Τμήματος 7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Την 769/2018 απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης πραγματοποίησης πολυετούς δαπάνης.
Την διάθεση των πιστώσεων του π/υ έτους 2019 βάσει του άρθρου 160 του Ν.3463_06
μέχρι την έγκρισή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
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Την ύπαρξη επαρκών εξειδικευμένων πιστώσεων στον π/υ 2019 μετά την έγκρισή του.
Την υπ΄ αριθμ 31/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λύσης σύμβασης για την
προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Κέας 2018-19.
τον προφανή κίνδυνο ακινητοποίησης των οχημάτων του Δήμου και ιδιαίτερα των
απορριμματοφόρων, μέχρι την εκ νέου διεξαγωγή και ολοκλήρωση ανοικτού διαγωνισμού
προμήθειας καυσίμων
την με αριθμ. πρωτ. 1254/29.03.2019 μελέτη της υπηρεσίας
του γεγονότος ότι η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί προς έγκριση στην επόμενη
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ενέκρινε :
Την κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών συνολικού
ποσού 6.097,57 € σε βάρος των κάτωθι ΚΑ.:
 Κ.Α. 20.6641.0008 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»
(υπηρεσίες καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού): έτους 2019 ποσού 999,17 €
 Κ.Α. 30.6641.0008 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»
(υπηρεσία τεχνικών έργων): έτους 2019 ποσού 1.000,24 €
 Κ.Α. 30.6644.0008 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες» (υπηρεσία
τεχνικών έργων): έτους 2019 ποσού 999,06 €
 Κ.Α. 70.6641.0008 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»
(λοιπές υπηρεσίες): έτους 2019 ποσού 999,08 €
 Κ.Α. 70.6644.0010 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες»: έτους 2019
ποσού 1.000,00 €
 Κ.Α. 10.6643.0002 «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό»: έτους 2019 ποσού
1.100,02 €
στην εταιρεία «ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ» που εδρεύει στο Μεσολίβαδο Κορησσίας ΤΚ 84002
με ΑΦΜ: 800156659 ΔΟΥ Κορωπίου.
Η ανάθεση ισχύει από 1η Απριλίου 2019 και μέχρι την 31η Μαΐου 2019 με δυνατότητα παράτασης.
Λαμβανομένου υπόψη τα ανωτέρω υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής
την ανωτέρω απόφαση όπως ορίζει ο νόμος.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :


την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το άρθρο 203 παρ. 3 Ν.4555/2018,



το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010



την υπ΄αριθμ. 216/01-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΑ8ΨΩΕΔ-Λ2Ω) απόφαση Δημάρχου



την ύπαρξη εξειδικευμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2019 και
συγκεκριμένα στους ΚΑ :
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Κ.Α. 20.6641.0008 ποσού 999,17 €
Κ.Α. 30.6641.0008 ποσού 1.000,24 €
Κ.Α. 30.6644.0008 ποσού 999,06 €
Κ.Α. 70.6641.0008 ποσού 999,08 €
Κ.Α. 70.6644.0010 ποσού 1.000,00 €
Κ.Α. 10.6643.0002 ποσού 1.100,02 €
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. 216/01-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΑ8ΨΩΕΔ-Λ2Ω) απόφαση Δημάρχου, με θέμα
“Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου ”.
Η ανωτέρω πίστωση θα βαρύνει τους ΚΑ :







Κ.Α. 20.6641.0008 ποσού 999,17 €
Κ.Α. 30.6641.0008 ποσού 1.000,24 €
Κ.Α. 30.6644.0008 ποσού 999,06 €
Κ.Α. 70.6641.0008 ποσού 999,08 €
Κ.Α. 70.6644.0010 ποσού 1.000,00 €
Κ.Α. 10.6643.0002 ποσού 1.100,02 €

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 39/2019
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του
ανοικτού διαγωνισμού για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 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. 21/2019 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020”, εκδόθηκε
από το Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ
19PROC004539571).
Την 2η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη 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 6/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να
προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο
πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ως κατωτέρω:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ
Αρ.πρωτ.:1331/02-04-2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020
της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)
Στην Ιουλίδα Κέας την 2η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στον Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
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Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 6/2019 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 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020” (Αριθμ. Διακήρυξης 775/2019),
η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 71376 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
19PROC004539723.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Αρμοδιότητα

Όνομα

Επώνυμο

Ιδιότητα

Πρόεδρος

Λεωνίδας

Περδικάρης

ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

Μέλος
Μέλος

Μαρία
Μαριάννα

Φιλιππούση
Μωραΐτη

ΠΕ Διοικητικών - Οικονομολόγων
ΠΕ Γεωπόνων

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 26η
Μαρτίου 2018 και ώρα 15:30 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η
2η Απριλίου και ώρα 10:30 π.μ.
1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε
στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης),
επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 71376 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν
χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί
εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες:
Ονοματεπώνυμο
1
2
3
4

ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ
GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
ELDON S HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ

Ημερομηνία
υποβολής προσφοράς
24/03/2019
26/03/2019
26/03/2019
26/03/2019

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση
στο περιεχόμενο των προσφορών.
2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την
αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα
διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να
αποσφραγισθούν οι προσφορές.
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3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των
προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.
Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα
με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του
διαγωνισμού.
4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές
είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αριθμούς συστήματος:
Α/Α
1
2
3

4

Ονοματεπώνυμο
ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ
GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ELDON S HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αριθμός συστήματος
131676
130741
132148
132281

5. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2 “Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών” της διακήρυξης
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή,
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία
και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα
οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα
έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή
στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια
και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα
των πρωτοτύπων.
Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο
του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν
ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας:
Α/Α
1
2
3
4

Ονοματεπώνυμο
ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ
GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ELDON S HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αριθμός πρωτοκόλλου
1207/27.03.2019
1243/28.03.2019
1233/28.03.2019
1242/28.03.2019

Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως από
τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
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6. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι συμμετέχοντες. Οι
διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Δικαιολογητικά
1

2

3

ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ
(η Ε.Δ. έλεγξε την ισχύ των
Δικαιολογητικών Συμμετοχής που
υποβλήθηκαν βάσει του άρθ.2.4.3.1
της αρ. 775/28.02.2019 Διακήρυξης.)

GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
(η Ε.Δ. έλεγξε την ισχύ των
Δικαιολογητικών Συμμετοχής που
υποβλήθηκαν βάσει του άρθ.2.4.3.1
της αρ. 775/28.02.2019 Διακήρυξης.)

ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
(η Ε.Δ. έλεγξε την ισχύ των
Δικαιολογητικών Συμμετοχής που
υποβλήθηκαν βάσει του άρθ.2.4.3.1
της αρ. 775/28.02.2019 Διακήρυξης.)

Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης
δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),
την Εγγυητική επιστολή
συμμετοχής,
Το πιστοποιητικό της αρμόδιας
κατά περίπτωση αρχής σε ισχύ, από
το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές
τους υποχρεώσεις, και τις
υποχρεώσεις που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
Το απόσπασμα του ποινικού
μητρώου με τους όρους που
αναφέρονται στο άρθρο 2.2.8.2. ,
παραγρ.Β.1.α) της παρούσας
διακήρυξης.





Tο τυποποιημένο έντυπο
υπεύθυνης
δήλωσης
(Τ.Ε.Υ.Δ.),
την Εγγυητική επιστολή
συμμετοχής,

Το
πιστοποιητικό
της
αρμόδιας κατά περίπτωση
αρχής σε ισχύ, από το οποίο
να
προκύπτει
ότι
είναι
ενήμεροι
ως
προς
τις
φορολογικές
τους
υποχρεώσεις,
και
τις
υποχρεώσεις που αφορούν τις
εισφορές
κοινωνικής
ασφάλισης.
 Το απόσπασμα του ποινικού
μητρώου με τους όρους που
αναφέρονται
στο
άρθρο
2.2.8.2. , παραγρ.Β.1.α) της
παρούσας διακήρυξης.
Tο
τυποποιημένο
έντυπο
υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),
την
Εγγυητική
επιστολή
συμμετοχής
Το πιστοποιητικό της αρμόδιας
κατά περίπτωση αρχής σε ισχύ, από
το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές
τους
υποχρεώσεις,
και
τις
υποχρεώσεις
που
αφορούν
τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
Το απόσπασμα του ποινικού
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4

ELDON S HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
(η Ε.Δ. έλεγξε την ισχύ των
Δικαιολογητικών Συμμετοχής που
υποβλήθηκαν βάσει του άρθ.2.4.3.1
της αρ. 775/28.02.2019 Διακήρυξης.)







μητρώου με τους όρους που
αναφέρονται
στο
άρθρο
2.2.8.2. , παραγρ.Β.1.α) της
παρούσας διακήρυξης.
Tο τυποποιημένο έντυπο
υπεύθυνης
δήλωσης
(Τ.Ε.Υ.Δ.),
την Εγγυητική επιστολή
συμμετοχής
Το
πιστοποιητικό
της
αρμόδιας κατά περίπτωση
αρχής σε ισχύ, από το οποίο
να
προκύπτει
ότι
είναι
ενήμεροι
ως
προς
τις
φορολογικές
τους
υποχρεώσεις,
και
τις
υποχρεώσεις που αφορούν τις
εισφορές
κοινωνικής
ασφάλισης.
Το απόσπασμα του ποινικού
μητρώου με τους όρους που
αναφέρονται
στο
άρθρο
2.2.8.2. , παραγρ.Β.1.α) της
παρούσας διακήρυξης.

Η Επιτροπή επικοινώνησε με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές
που έχουν καταθέσει οι συμμετέχοντες και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους (άρθρο 72 παρ.5 του
Ν.4412/2016).
7. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της
υπηρεσίας, μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που
υποβλήθηκαν, ανά φύλλο.
Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι με ενσφράγιστο φάκελο, είναι τα εξής:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

1

ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ

2

GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δικαιολογητικά
η Ε.Δ. έλεγξε την ισχύ των
Δικαιολογητικών
Συμμετοχής
που
υποβλήθηκαν
βάσει
του
άρθ.2.4.2.5.
της
αρ.
775/28.02.2019 Διακήρυξης
η Ε.Δ. έλεγξε την ισχύ
των Δικαιολογητικών
Συμμετοχής
που
υποβλήθηκαν
βάσει
του άρθ.2.4.2.5. της
αρ.
775/28.02.2019
Διακήρυξης

9ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 4ης Απριλίου 2019
3

4

ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

η Ε.Δ. έλεγξε την ισχύ των
Δικαιολογητικών
Συμμετοχής
που
υποβλήθηκαν
βάσει
του
άρθ.2.4.2.5.
της
αρ.
775/28.02.2019 Διακήρυξης

ELDON S HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

η Ε.Δ. έλεγξε την ισχύ των
Δικαιολογητικών
Συμμετοχής
που
υποβλήθηκαν
βάσει
του
άρθ.2.4.2.5.
της
αρ.
775/28.02.2019 Διακήρυξης

8. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Σύμφωνα με το άρθρο
2.4.3.2. της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς όφειλαν να καταθέσουν τα εξής:
“H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά των άρθρων 2.2.4 έως και 2.2.8 της παρούσας
Διακήρυξης, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση
το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.” .

9.Συνεπώς, η Ε.Δ. έλεγξε την ισχύ των εγγράφων και δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν την
καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών και την τεχνική επάρκεια, όπως αυτά περιγράφονται
στο άρθρο 2.4.3, παρ.2.4.3.2 της παρούσας Διακήρυξης και διαπίστωσε τα παρακάτω:
α)Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που υπέβαλε η εταιρεία ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΕΑΣ ΙΚΕ
τεκμηριώνουν την καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών και την τεχνική επάρκεια ως προς
τα υγρά καύσιμα (ΟΜΑΔΑ Α), όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2.4.3, παρ.2.4.3.2 της
παρούσας Διακήρυξης ενώ ΔΕΝ τεκμηριώνεται η καταλληλότητα των ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ
Β) αφού δεν κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που θα αναφέρει ότι οι προδιαγραφές
των προσφερόµενων λιπαντικών είναι σύµφωνες µε αυτές της µελέτης (περιπτ.Β4 του ως άνω
άρθρου).
β)Η εταιρεία GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ δεν υπέβαλε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3, παρ.2.4.3.2 περ.
Β2.(Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο,) και Β5 ( τα κατά
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης).

γ) Η εταιρεία ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ υπέβαλε όλα τα
προβλεπόμενα δικαιολογητικά και έγγραφα για την ΟΜΑΔΑ Β (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) που περιγράφονται
στο άρθρο 2.4.3, παρ.2.4.3.2,
δ) Η εταιρεία ELDON S HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ υπέβαλε όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και έγγραφα για
την ΟΜΑΔΑ Β (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) που περιγράφονται στο άρθρο 2.4.3, παρ.2.4.3.2,
10. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και το άρθρο 2.4.6 περ.ζ “Λόγοι απόρριψης προσφορών”, τα
μέλη της Επιτροπής αποφασίζουν ομόφωνα τα εξής:
α) αποδοχή της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΕΑΣ ΙΚΕ μόνο ως
προς την ΟΜΑΔΑ Α (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ) και απορρίπτεται η τεχνική προσφορά ως προς την
ΟΜΑΔΑ Β (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)
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β) απόρριψη της
τεχνικής προσφοράς της εταιρείας GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και αποκλεισμό από τη
συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τους ως άνω λόγους,
γ) την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ,
δ) την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας ELDON S HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Αφού η Επιτροπή αξιολόγησε και τις τεχνικές προσφορές θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των
οικονομικών προσφορών.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Λεωνίδας Περδικάρης

Μαρία Φιλιππούση

Μαριάννα Μωραϊτη

Στη συνέχεια,την ίδια μέρα και ώρα 13:30, τα μέλη της Ε.Δ. προέβησαν στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο
διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ως κατωτέρω:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ
Αρ.πρωτ.:1363/03-04-2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)
Στην Ιουλίδα Κέας την 2η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 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 6/2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των
οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ” (Αριθμ.
Διακήρυξης 775/2019), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 71376 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,
δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC004539723.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Αρμοδιότητα

Όνομα

Επώνυμο

Ιδιότητα
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Πρόεδρος

Λεωνίδας

Περδικάρης

ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

Μέλος
Μέλος

Μαρία
Μαριάννα

Φιλιππούση
Μωραΐτη

ΠΕ Διοικητικών - Οικονομολόγων
ΠΕ Γεωπόνων

1. Βάσει του με αρ. Πρωτ.:1331/02-04-2019 Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικών Προσφορών, αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:
1. α) αποδοχή της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΕΑΣ ΙΚΕ μόνο
ως προς την ΟΜΑΔΑ Α (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ) και απορρίπτεται η τεχνική προσφορά ως
προς την ΟΜΑΔΑ Β (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)
2. β) απόρριψη της
τεχνικής προσφοράς της εταιρείας GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και αποκλεισμό από τη
συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας,
3. γ) την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ,
4. δ) την αποδοχή
της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας ELDON S HELLAS
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
2. Προκειμένου να συνεχιστεί η διαγωνιστική διαδικασία, ο χειριστής του συστήματος συνδέθηκε
σε αυτό κατά την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με
αριθ. Συτήματος 70842. Σε συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους
ωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του
υστήματος τα διαπιστευτήρια τους ( όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης)
ροκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά αποσφραγίστηκαν οι υποφάκελοι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” των εταιρειών:




ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΕΑΣ ΙΚΕ,
ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ,
ELDON S HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

3. Οσον αφορά το υποβληθέν αρχείο της Οικονομικής Προσφοράς του συμμετέχοντα
“ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΕΑΣ ΙΚΕ” ζητήθηκαν διευκρινήσεις και συγκεκριμένα:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ
Αρ.πρωτ.:1347/02.04.2019
ΑΙΤΗΜΑ
της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για παροχή διευκρινήσεων
για τον διαγωνισμό
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020”
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Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 6/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου:


να διαφυλάσσεται το δημόσιο συμφέρον και να διασφαλίζεται ο ανόθευτος και θεμιτός
ανταγωνισμός μεταξύ των οικονομικών φορέων, καθώς και η τήρηση των αρχών της ίσης
μεταχείρισης και της παρεπόμενης υποχρέωσης διαφάνειας,



να κάνει χρήση του δικαιώματος της Αναθέτουσας Αρχής να μπορεί να καλεί τους
οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινήσουν έγγραφα ή δικαιολογητικά που
έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινήσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 3., περίπτ. 3.1.1
της Διακήρυξης με αριθ.775/2019 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020”,
ζητάει ως προς την κατατεθείσα Οικονομική Προσφορά να διευκρινιστεί ποιο από τα δύο
υποβληθέντα Έντυπα ισχύει, αφού στο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του
Παραρτήματος της σχετικής Διακήρυξης, έχετε αναγράψει ποσοστό έκπτωσης 0% επί των
τιμών αναφοράς προ ΦΠΑ, δηλώνοντας ότι συμφωνείτε με τους όρους της υπ’άριθμ
592/18.02.2019 μελέτης και βάσει αυτής καταθέσατε την προσφορά σας,
ενώ παράλληλα έχετε υποβάλει την Οικονομική Προσφορά του συστήματος με
διαφορετική τιμή αναφοράς ανά μονάδα προϊόντος απο αυτή που προβλέπεται στη
Διακήρυξη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μαρία Φιλιππούση

Μαριάννα Μωραϊτη

Λεωνίδας Περδικάρης

4. Σε απάντηση του ανωτέρω, η εταιρεία “ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΕΑΣ ΙΚΕ” διευκρίνησε ότι
ισχύει η χειρόγραφη οικονομική προσφορά του.
5. Οι οικονομικές προσφορές που υποβλήθησαν, ανά οικονομικό φορέα, είναι οι εξής:
Ονοματεπώνυμο
1
2

ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ
GANDOIL
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠ

Ομάδα

Ποσοστό
έκπτωσης

Α
Β

0%

Ποσό
(χωρίς φπα)

86.934,88
ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ

ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ
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3

4

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ
Σ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ
Σ ΕΥΘΥΝΗΣ
ELDON S
HELLAS
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ
Σ ΕΥΘΥΝΗΣ

Β

51,33%

1.761,88

Β

3%

3.511,78

6. Κατόπιν των ανωτέρω και εφόσον το κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η χαμηλότερη
τιμή, βάσει του άρθρου 2.3.1 της Διακήρυξης και λαμβάνοντας υπόψη:
-τους όρους της υπ’αριθ. 775/2019 Διακήρυξης,
-τις υποβληθείσες προσφορές,
-τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
-το υπ΄αριθ. 1331/02-04-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνικών προσφορών,
-τις υπ'αριθμ.248,249,250,251,252,253/2019 Αποφάσεις 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 5,4,4,4,4 και 3/2019,
-ότι για τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων και για σύμβαση με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, εκδίδεται μία
απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων στην περίπτωση
ανοικτής διαδικασίας (άρθρο 100 παρ. 4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.18
του άρθρου 107 του Ν.4497/2017),
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
Την ανάδειξη:
1. της εταιρείας ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΕΑΣ ΙΚΕ, ως προσωρινό ανάδοχο για την
ΟΜΑΔΑ Α (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ) του ανοικτού διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020” με τη συνολική συμβατική αξία των 86.934,88 ευρώ,

πλέον 20.864,37 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 107.799,25 ευρώ γιατί η προσφορά της
είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές,
2. της εταιρείας ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ως
προσωρινό ανάδοχο για την ΟΜΑΔΑ Β (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) του ανοικτού
διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020” με τη
συνολική συμβατική αξία των 1.761.88 ευρώ, πλέον 422,85 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού

9ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 4ης Απριλίου 2019
2.184,73 ευρώ γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης,
τις τεχνικές προδιαγραφές και είναι η συμφερότερη.
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό το οποίο υπέγραψε σε δύο (2)
αντίγραφα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Λεωνίδας Περδικάρης

Μαρία Φιλιππούση

Μαριάννα Μωραϊτη

Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά και να αναδείξει τους
προσωρινούς μειοδότες.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
-τους όρους της υπ’αριθ. 775/2019 Διακήρυξης,
-τις υποβληθείσες προσφορές,
-τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
-το υπ΄αριθ. 1331/02-04-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνικών προσφορών,
-το υπ΄αριθ. 1363/03-04-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών,
-τις υπ'αριθμ.248,249,250,251,252,253/2019 Αποφάσεις 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 5,4,4,4,4 και 3/2019,
-ότι για τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων και για σύμβαση με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, εκδίδεται μία
απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων στην περίπτωση
ανοικτής διαδικασίας (άρθρο 100 παρ. 4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.18
του άρθρου 107 του Ν.4497/2017),-την εισήγηση του Προέδρου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ



Την έγκριση του υπ’ αριθ. 1331/02-04-2019 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών,



Την έγκριση του υπ’ αριθ. 1363/03-04-2019 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
οικονομικών προσφορών



Την ανάδειξη της εταιρείας ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΕΑΣ ΙΚΕ, ως προσωρινό ανάδοχο
για την ΟΜΑΔΑ Α (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ) του ανοικτού διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
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ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020”

με τη συνολική συμβατική αξία των

86.934,88 ευρώ, πλέον 20.864,37 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 107.799,25 ευρώ γιατί η
προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές,


Την ανάδειξη της εταιρείας ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ως προσωρινό ανάδοχο για την ΟΜΑΔΑ Β (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) του
ανοικτού διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020”

με τη

συνολική συμβατική αξία των 1.761.88 ευρώ, πλέον 422,85 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού
2.184,73 ευρώ γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης,
τις τεχνικές προδιαγραφές και είναι η συμφερότερη.
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί άσκηση Προδικαστικής Προσφυγής, σύμφωνα με το
άρθρο 360 του Ν.4412/2016.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 40/2019
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ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών, αξιολόγησης
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του ανοικτού
διαγωνισμού για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 3ο 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. 17/2019 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών οικισμών Δήμου
Κέας”, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο
ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 19PROC004477571)
Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό τέσσερις (4) συμμετέχοντες:
Α/Α
1
2
3
4

Στοιχεία Οικονομικού Φορέα
ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ

Ημερομηνία
υποβολής προσφοράς
15/03/2019
15/03/2019

Αριθμός συστήματος

18/03/2019

129069

18/03/2019

131553

131330
131453

Την 26η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του
άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 6/2019 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, συνέταξε το με αριθμ. 1187 πρακτικό αποσφράγισης και
αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής ως παρακάτω :
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ

Αρ.πρωτ.:1187/26-03-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
“Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών οικισμών Δήμου Κέας”
της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)
Στην Ιουλίδα Κέας την 26η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη 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 6/2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
προμήθειας για την “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών οικισμών Δήμου
Κέας” (Αριθμ. Διακήρυξης 596/18.02.2019), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 70842 αριθμό
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC004477913.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Αρμοδιότητα

Όνομα

Επώνυμο

Ιδιότητα

Πρόεδρος

Λεωνίδας

Περδικάρης

ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

Μέλος
Μέλος

Μαρία
Μαριάννα

Φιλιππούση
Μωραΐτη

ΠΕ Διοικητικών - Οικονομολόγων
ΠΕ Γεωπόνων

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 18η
Μαρτίου 2019 και ώρα 15:30 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η
26η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30
1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή
συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό
πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 70842 και διαπίστωσε αφενός ότι ο
διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν
υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες:
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Α/Α

Στοιχεία Οικονομικού Φορέα

1
2

ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ

3
4

Ημερομηνία
υποβολής προσφοράς
15/03/2019
15/03/2019
18/03/2019
18/03/2019

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση
στο περιεχόμενο των προσφορών.
2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την
αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα
διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να
αποσφραγισθούν οι προσφορές.
3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των
προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.
Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού
σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο
στάδιο του διαγωνισμού.
4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι
προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αριθμούς
συστήματος:
Α/Α
1
2
3
4

Στοιχεία Οικονομικού Φορέα
ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ

Αριθμός συστήματος
131330
131453
129069
131553

5. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2 “Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών” της διακήρυξης εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη
μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν.4250/2014.
Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο
πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι
παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας:
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Α/Α
1
2
3
4

Στοιχεία Οικονομικού Φορέα
ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ

Αριθμός πρωτοκόλλου
ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ
1077/19.03.2019
ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ
ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ

Συνεπώς,
ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως από τον οικονομικό φορέα με στοιχεία
“ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη διακήρυξη,
ΔΕΝ υποβλήθηκε ενσφράγιστος φάκελος, ως όφειλε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη ο
οικονομικός φορέας με στοιχεία “ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ” και για αυτό τον λόγο
αποκλείεται από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
ΔΕΝ υποβλήθηκε ενσφράγιστος φάκελος, ως όφειλε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη ο
οικονομικός φορέας με στοιχεία “ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και για αυτό τον λόγο
αποκλείεται από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
ΔΕΝ υποβλήθηκε ενσφράγιστος φάκελος, ως όφειλε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη ο
οικονομικός φορέας με στοιχεία “Σ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ” και για αυτό τον λόγο
αποκλείεται από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
6α. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού
(υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχε υποβάλει ο
οικονομικός φορέας με στοιχεία “ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ο οποίος περιελάμβανε διάφορα επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία, οι ονομασίες
των οποίων εξήχθησαν από το σύστημα και παρατίθενται αναλυτικά στο παράρτημα Ι του
παρόντος πρακτικού.
6β. Συνεπώς, η Ε.Δ. έλεγξε την ισχύ των Δικαιολογητικών Συμμετοχής που υποβλήθηκαν βάσει
του άρθ.2.4.3.1 της αρ. 596/18.02.2019 Διακήρυξης.
Συγκεκριμένα:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),
β) την Εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
γ) το Δελτίο Αποστολής των κατατεθειμένων δειγμάτων προς το Δήμο,
δ) Το πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, και τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
ε) Το απόσπασμα του ποινικού μητρώου με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.8.2. , παραγρ.Β.1.α) της
παρούσας διακήρυξης.

7α. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της
υπηρεσίας, μονογράφησε δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που
υποβλήθηκαν, ανά φύλλο.
(Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης
(Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν
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ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι
οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων).
Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο διαγωνιζόμενος με ενσφράγιστο φάκελο, είναι τα εξής:
Δικαιολογητικά
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής

Δελτίο αποστολής των κατατεθειμένων δειγμάτων προς το Δήμο

7β. Σε συνέχεια η Ε.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.5 του Ν.4412/2016 επικοινώνησε με την
Τράπεζα που φέρεται ότι έχει εκδώσει την εγγυητική επιστολή που έχει καταθέσει η εταιρεία και
διαπίστωσε την εγκυρότητά της.
8. Ακολούθως η Ε.Δ. κατόπιν του ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής που υποβλήθηκαν
και λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της αρ. 596/18.02.2019 Διακήρυξης, έκρινε ομόφωνα τα
παρακάτω:
Α. την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας “ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” καθώς ικανοποιούνται σε αυτό το στάδιο όλες οι απαιτήσεις της αρ.
596/18.02.2019 Διακήρυξης
Β. την απόρριψη των προσφορών των λοιπών υποψηφίων και συγκεκριμένα:
-ΔΕΝ υποβλήθηκε ενσφράγιστος φάκελος, ως όφειλε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη
από τον οικονομικό φορέα με στοιχεία “ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ” και για αυτό τον λόγο
αποκλείεται από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας,
-ΔΕΝ υποβλήθηκε ενσφράγιστος φάκελος, ως όφειλε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη
από τον οικονομικό φορέα με στοιχεία “ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και για αυτό τον
λόγο αποκλείεται από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
-ΔΕΝ υποβλήθηκε ενσφράγιστος φάκελος, ως όφειλε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη
από τον οικονομικό φορέα με στοιχεία “Σ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ” και για αυτό τον λόγο
αποκλείεται από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό το οποίο υπέγραψε σε δύο (2)
αντίγραφα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Λεωνίδας Περδικάρης

Μαρία Φιλιππούση

Μαριάννα Μωραϊτη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά Αρχεία του συμμετέχοντος Οικονομικού Φορέα
Επωνυμία Προμηθευτή:ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αριθμός Προσφοράς:131453
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Υποφάκελος:ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ACS ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
 ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ
 ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ 2019 02 27 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 26 08 2019 ΓΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
 ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ
 ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ
 ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
 ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
 ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ TAXISNET NOMIKOY PROSVPOY
 ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ TAXISNET ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ
 ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 13.03.2019
 ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 13-12-2018 ΓΕΜΗ
 ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΙΣΤ 1801 ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ
 ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΙΣΤ 9001 ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ
 ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΙΣΤ 14001 ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ
 ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΙΣΤΟΠ. ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘ. ΔΙΚΟΓΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓ.ΣΤΟ ΚΑΘ. ΕΙΔ. ΕΚΚΑΘ.2
 ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΒΕΑ
 ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘ. ΔΙΚΟΓΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓ. ΣΤΟ ΚΑΘ.Σ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘ.
 ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΛΥΣΕΩΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
 ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ
ΣΥΝΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
 ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ
 ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
 ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΥΤΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ
 ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΤΑΞΑΣ
 ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΙΑΡΚΟΣ
 ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
 ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 13.03.2019signed
 συμφωνητικό συνεργασίας τρίτου φορέα_signed
 ΤΕΥΔ ΕΡΜΩΝΑΣΣΑsigned
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑsigned
 ΥΔ ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣsigned.pdf
 ΥΔ ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥsigned
 ΥΔ ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΙΣΧΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣsigned
 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ e-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΑΛΙΟΣ_12-02-2019
 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΦΚΑ
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ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Δ.ΚΕΑΣ - ΥΔ ΠΑΡΚΟ_ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ_στηριξη_s
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 03-27-2019_ ΦΟΡ ΕΝΗΜ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 18001-ΕΠΙΚ
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ e-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΙΑΛΙΟΥ_13-02-2019
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ e-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΙΡΩΝΗ_12-02-2019
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ISO 9001-2015- ΕΠΙΚ
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ISO14001 -2015 - ΕΠΙΚ
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠ. ΕΚΠΡΟΣΩΠ. ΓΕΜΗ_03-01-2019
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΜΕΔΕ
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Δ.ΚΕΑΣ - ΥΔ ΠΑΡΚΟ_ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ_ss
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2015-2016-2017_ss
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ_3-01-2019
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου 03012018_signed
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΥΔ_Α-converted_s
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ_s
2019-02-12 Μεταφρ.-Επικυρ.Ζ20106510508 Rev.00
2019-03-13 μετάφρ.Επικ.Eibe
doc_55982701100_Datasheet-enDE
EIBE FSC_ΕΠΙΚ
FSC ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ
T5 COMBO IMAGIC-ΕΠΙΚ
T6_rev4- ΕΠΙΚ
T13_rev4-ΕΠΙΚ
T14_rev4-επικ
T14A_rev8-ΕΠΙΚ
T15 rev6-ΕΠΙΚ
T16 rev15-ΕΠΙΚ
T19 rev3-ΕΠΙΚ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ_s
ΠΑΡΚΟ ISO 9001-2015- ΕΠΙΚ
ΠΑΡΚΟ ISO14001 -2015 - ΕΠΙΚ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
EBETAM - ΕΠΙΚΥΡΩΜ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ PAH ΦΥΛΛΟ EPDM
ΕΒΕΤΑΜ - ΑΝΤΟΧΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ
ΕΒΕΤΑΜ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΑΚΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΝ 71.2 ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ TUV HELLAS επικυρωμενο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ ΝΕΟ ΑΤΜΑΚΟΜ ΑΕ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΑΠΕΔΟ ΦΥΛΛΟ EPDM
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ - ΕΠΙΚΥΡΩΜ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΛΛΟ EPDM
ΥΔ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ATMACOM
ΥΔ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ATMACOM
DJ-POST_Technical_Specification_Sheet
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EN 1176 jumpstone
EN 1176 kineticwheel type dj
EN 1176 musicball part of audiozone
Jumpstone_Technical_Specification_Sheet
Musicball part of audiozone_Technical_Specification_Sheet
Prospectus GR-EN
βεβαιωση διαθεσιμότητας_signed
βεβαιωση εγγύησης_signed
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣsigned

Στη συνέχεια και συγκεκριμένα την 29η Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή 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 6/2019 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί σε συνέχιση της διαδικασίας της
ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν στο
πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Ακολουθεί το σχετικό Πρακτικό:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ
Αρ.πρωτ.:1269/29-03-2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
“Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών οικισμών Δήμου Κέας”
της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)
Στην Ιουλίδα Κέας την 29η Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή 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 6/2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής προκειμένου να προβεί σε συνέχιση της διαδικασίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης
και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας για την “Προμήθεια και τοποθέτηση
εξοπλισμού παιδικών χαρών οικισμών Δήμου Κέας” (Αριθμ. Διακήρυξης 596/18.02.2019), η
οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 70842 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
19PROC004477913.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Αρμοδιότητα

Όνομα

Επώνυμο

Ιδιότητα
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Πρόεδρος

Λεωνίδας

Περδικάρης

ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

Μέλος
Μέλος

Μαρία
Μαριάννα

Φιλιππούση
Μωραΐτη

ΠΕ Διοικητικών - Οικονομολόγων
ΠΕ Γεωπόνων

1. Βάσει του με αρ. Πρωτ.:1187/26.03.2019 Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:
ομόφωνα τα παρακάτω:
Α. την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας “ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” καθώς ικανοποιούνται σε αυτό το στάδιο όλες οι απαιτήσεις της αρ.
596/18.02.2019 Διακήρυξης
Β. την απόρριψη των προσφορών των λοιπών υποψηφίων και συγκεκριμένα:
-ΔΕΝ υποβλήθηκε ενσφράγιστος φάκελος, ως όφειλε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη
από τον οικονομικό φορέα με στοιχεία “ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ” και για αυτό τον λόγο
αποκλείεται από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας,
-ΔΕΝ υποβλήθηκε ενσφράγιστος φάκελος, ως όφειλε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη
από τον οικονομικό φορέα με στοιχεία “ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και για αυτό τον
λόγο αποκλείεται από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
-ΔΕΝ υποβλήθηκε ενσφράγιστος φάκελος, ως όφειλε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη
από τον οικονομικό φορέα με στοιχεία “Σ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ” και για αυτό τον λόγο
αποκλείεται από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
2. Σήμερα, τα μέλη της Επιτροπής θα προβούν σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού
(υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχε υποβάλει ο
οικονομικός φορέας με στοιχεία “ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και ιδίως σε έλεγχο των επισυναπτόμενων ηλεκτρονικών αρχείων αναφορικά με τις
απαιτήσεις της Τεχνικής Προσφοράς, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2.4.3, παρ.2.4.3.2 της
παρούσας Διακήρυξης.
3.Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς όφειλαν να καταθέσουν
τα εξής:
πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής σε ισχύ, από το οποίο
να προκύπτει ότι
είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις, και τις υποχρεώσεις που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ή νόμιμου εκπροσώπου, όπου θα
αναφέρει
τους
ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών.
Για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου
του κράτους εγκατάστασης.
Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας προσκομίζουν:α)Τον Πίνακα εκτελεσμένων
προμηθειών, από τον οποίο να προκύπτει η εκτέλεση μίας τουλάχιστον σύμβασης κατ' έτος στην
διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2015,2016,2017). (Συνοδευτικά θα επισυνάπτονται οι
Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης από τον Φορέα Υλοποίησης.)
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Τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας, με τα οποία
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα.
Συγκεκριμένα :
Α) Πιστοποιητικό των οργάνων παιδικής χαράς που αναγράφει πως τα όργανα πληρούν τις
προδιαγραφές ασφαλείας και συμμορφώνονται με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα
σχεδιασμού και κατασκευής ΕΛΟΤ EN 1176 ή ισοδύναμα που να πιστοποιούνται από
φορέα πιστοποίησης, όπως τον ΕΛΟΤ ή ισοδύναμο Ευρωπαϊκό φορέα, αρμοδίως
διαπιστευμένο να πιστοποιεί Όργανα Παιδικών Χαρών Εξωτερικού χώρου. Κάθε όργανο
θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από την αντίστοιχη Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN 1176.
Β) Πιστοποιητικό προέλευσης που αναγράφει πως τα ξύλινα μέρη των εγκαταστάσεων
παιχνιδιού και αναψυχής και τα εξαρτήματα για την διακόσμηση των πόλεων
κατασκευάζονται από επιλεγμένο ξύλο που προέρχεται από δάση με πιστοποίηση
προέλευσης FSC ή/και PEFC.
Γ) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης που αναγράφει πως τα δάπεδα της παιδικής χαράς
πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και συμμορφώνονται με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά
πρότυπα σχεδιασμού και κατασκευής ΕΛΟΤ EN1176-1, ΕΝ71-3 και EN1177 που
πιστοποιούνται από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, αρμοδίως διαπιστευμένο να
πιστοποιεί Όργανα Παιδικών Χαρών Εξωτερικού χώρου. Κάθε δάπεδο θα συνοδεύεται,
από την αντίστοιχη Πιστοποίηση σχεδιασμού και κατασκευής ΕΛΟΤ EN 1176, ΕΝ71-3 &
1177, ή ισοδύναμο διαπιστευμένο φορέα.
Δ) Βεβαίωση / Πιστοποιητικό Δοκιμής Τοξικότητας δαπέδων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3 περί
μετανάστευσης στοιχείων από φορέα πιστοποίησης, αρμοδίως διαπιστευμένο να
πιστοποιεί Όργανα Παιδικών Χαρών Εξωτερικού χώρου.
επιβεβαίωση ότι καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που θέτει η Α.Α. στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Τεχνικές Προδιαγραφές) της Διακήρυξης. Συγεκριμένα:
Α) Φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών και ενημερωτικό έντυπο (prospectus) με
περιγραφή και φωτογραφίες.
Β) Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ή του αντιπροσώπου τους στην Ελλάδα
ότι θα προμηθεύσει στον οικονομικό φορέα της παρούσης σύμβασης (Δήμος/
Αριθμός Διακήρυξης)
τα συγκεκριμένα είδη και ότι αυτά διαθέτουν τα
περιγραφικά και τεχνικά χαρακτηριστικά που ζητούνται από τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.
Γ) H κατασκευάστρια εταιρία ή/και ο εμπορικός αντιπρόσωπος παρέχει την
εγγύηση για όλα τα μέρη του εξοπλισμού όπως ζητούνται στις Τεχνικές
Προδιαγραφές του Παραρτήματος I της Διακήρυξης.
Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα κάτωθι Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα
ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας :
1. Πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμα πρότυπα σε ισχύ
2. Πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή ισοδύναμα πρότυπα σε ισχύ
3. Πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας και υγείας της εργασίας OHSAS 18001 ή ισοδύναμα
πρότυπα σε ισχύ.
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4. Συνεπώς, η Ε.Δ. έλεγξε την ισχύ των εγγράφων και δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν την
καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών και την τεχνική επάρκεια, όπως αυτά περιγράφονται
στο άρθρο 2.4.3, παρ.2.4.3.2 της παρούσας Διακήρυξης και έκρινε ομόφωνα τα παρακάτω:
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που υπέβαλε η εταιρεία ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ τεκμηριώνουν την καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών
και την τεχνική επάρκεια, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2.4.3, παρ.2.4.3.2 της παρούσας
Διακήρυξης.
Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς
της εταιρείας ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό το οποίο υπέγραψε σε δύο (2)
αντίγραφα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Λεωνίδας Περδικάρης

Μαρία Φιλιππούση

Μαριάννα Μωραϊτη

Ακολούθως, την 29η Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 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 6/2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής προκειμένου να προβεί σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των
οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού προμήθειας.
Ακολουθεί το ως άνω πρακτικό:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ
Αρ.πρωτ.:1272/29-03-2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
“Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών οικισμών Δήμου Κέας”
της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)
Στην Ιουλίδα Κέας την 29η Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 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 6/2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής προκειμένου να προβεί σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των
οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού προμήθειας για την “ Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών
οικισμών Δήμου Κέας” (Αριθμ. Διακήρυξης 596/18.02.2019), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 70842
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αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC004477913.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Αρμοδιότητα

Όνομα

Επώνυμο

Ιδιότητα

Πρόεδρος

Λεωνίδας

Περδικάρης

ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

Μέλος
Μέλος

Μαρία
Μαριάννα

Φιλιππούση
Μωραΐτη

ΠΕ Διοικητικών - Οικονομολόγων
ΠΕ Γεωπόνων

1. Βάσει του με αριθμ.πρωτ.:1269/29-03-2019 Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης
Τεχνικών Προσφορών, αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που υπέβαλε η εταιρεία ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ τεκμηριώνουν την καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών
και την τεχνική επάρκεια, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2.4.3, παρ.2.4.3.2 της παρούσας
Διακήρυξης.
Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς
της εταιρείας ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
2. Προκειμένου να συνεχιστεί η διαγωνιστική διαδικασία, ο χειριστής του συστήματος συνδέθηκε
σε αυτό κατά την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με
αριθ. Συτήματος 70842. Σε συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους
κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του
συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης)
προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά αποσφραγίστηκε ο υποφάκελος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ της εταιρείας “ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
3.Η εκτύπωση της “Οικονομικής προσφοράς”¨της προαναφερθείσας εταιρείας και τα
επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία, όπως αυτά εξήχθησαν απ το σύστημα, παρουσιάζονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I του παρόντος.
4. Σ’ αυτό το στάδιο η Ε.Δ. διαπίστωσε ότι το υποβληθέν αρχείο της Οικονομικής Προσφοράς του
συμμετέχοντα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης , ψηφιακά υπογεγραμμένο και με
προσφερόμενη τιμή 142.437,29 ευρώ, πλέον 34.184,95 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού
176.622,24 ευρώ.
5.Κατόπιν των ως άνω , η Ε.Δ. λαμβάνοντας υπόψη:
-τους όρους της υπ’αριθ. 596/18.02.2019 Διακήρυξης,
-τις υποβληθείσες προσφορές,
-τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
-το υπ΄αριθ. 1187/26-03-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών
συμμετοχής
-το υπ΄αριθ. 1269/29-03-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών,
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-την με αριθ. 221/2019 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 1,
-ότι για τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων και για σύμβαση με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, εκδίδεται μία
απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων στην περίπτωση
ανοικτής διαδικασίας (άρθρο 100 παρ. 4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.18
του άρθρου 107 του Ν.4497/2017),
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
Την ανάδειξη της εταιρείας ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,
ως προσωρινό ανάδοχο για την “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών
οικισμών Δήμου Κέας” με τη συνολική συμβατική αξία των 142.437,29 ευρώ, πλέον 34.184,95
ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 176.622,24 ευρώ γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές,
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό το οποίο υπέγραψε σε δύο (2)
αντίγραφα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Λεωνίδας Περδικάρης

Μαρία Φιλιππούση

Μαριάννα Μωραϊτη

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά και να αναδείξει τον
προσωρινό μειοδότη.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:


τις διατάξεις του Ν.4412/2016
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τους όρους της υπ’αριθ. 596/18.02.2019 Διακήρυξης,
τις υποβληθείσες προσφορές,
τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
το υπ΄αριθ. 1187/26-03-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών
συμμετοχής
το υπ΄αριθ. 1269/29-03-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών
προσφορών,
την με αριθ. 221/2019 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 1,
-ότι για τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων και για σύμβαση με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, εκδίδεται
μία απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων στην
περίπτωση ανοικτής διαδικασίας (άρθρο 100 παρ. 4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
από την παρ.18 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του υπ’ αριθ. 1187/26-03-2019 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
δικαιολογητικών συμμετοχής, της επιτροπής διαγωνισμού,
2. Την έγκριση του υπ’ αριθ. 1269/29-03-2019 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
τεχνικών προσφορών, της επιτροπής διαγωνισμού,
3. Την έγκριση του υπ’ αριθ. 1272/29-03-2019 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
οικονομικών προσφορών,της επιτροπής διαγωνισμού,
4. Την ανάδειξη της εταιρείας ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως προσωρινό ανάδοχο για την “ Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών
χαρών οικισμών Δήμου Κέας” με τη συνολική συμβατική αξία των 142.437,29 ευρώ, πλέον
34.184,95 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 176.622,24 ευρώ γιατί η προσφορά της είναι πλήρης,
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές,
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί άσκηση Προδικαστικής Προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο
360 του Ν.4412/2016.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 41/2019
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ΘΕΜΑ 4ο : Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου για χρήση του ως χώρος
στάθμευσης οχημάτων.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής :
Ο Δήμος θα προχωρήσει σε μίσθωση ακινήτου με δημοπρασία, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο
ΠΔ 270/81, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων.
Τα μέλη της Επιτροπής καλούνται να καθορίσουν τους όρους του διαγωνισμού αυτού, σύμφωνα με
τα άρθρα 3 παρ.1 ΠΔ 270/81 και άρθρο 72 παρ.1ε Ν.3852/2010.

Η Οικονομική επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1) το ΠΔ 270/81, (ΦΕΚ Α΄77/30-3-81)
2) το Δ.Κ.Κ (3463/06)
3) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
4) τις υπ’αριθμ. 257/2018, 275/2018, 25/2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Καθορίζει τους όρους της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για χρήση του ως
υπαίθριος χώρος ελεύθερης στάθμευσης οχημάτων (parking) ως εξής:
1) Περιγραφή του μισθίου
Κάθε προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προδιαγραφές:


να βρίσκεται εντός των ορίων οικισμού στην Κορησσία



να έχει ενιαία έκταση ίση ή μεγαλύτερη των 3500 τετραγωνικών μέτρων



να έχει άμεση πρόσβαση στο επαρχιακό ή δημοτικό οδικό δίκτυο



να βρίσκεται σε ακτίνα έως 350 μέτρα από το λιμάνι της Κορησσίας (Μνημείο Ηρώων),



να είναι επίπεδο και η μορφολογία του να επιτρέπει την προβλεπόμενη χρήση από
επιβατικά οχήματα κάθε τύπου.

Κρίνεται αναγκαία η εξεύρεση χώρου στάθμευσης οχημάτων καθώς έχουν μειωθεί οι χώροι
στάθμευσης στη χερσαία ζώνη του λιμένα, ενώ η επισκεψιμότητα συνεχώς αυξάνεται.
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2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερά και προφορική και διεξάγεται σε δύο φάσεις
ως εξής:
Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ο Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή διακήρυξη, καλώντας τους ενδιαφερομένους όπως,
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της δημοσιεύσεως εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Οι
προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία
τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81,(σχετική απόφαση Δ.Σ η με αριθμό.
275/2018), η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων
ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει
σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού
ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, με το διάγραμμα του
ακινήτου το οποίο συντάσσεται από τον μηχανικό της επιτροπής και θεωρείται από τον
προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε
έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. Η έκθεση θα είναι τεκμηριωμένη και θα απορρέει από πραγματικά
στοιχεία και δεδομένα του φακέλου και των οικοπέδων.
Κατά της εκθέσεως περί καταλληλότητας ή μη των προσφερόμενων ακινήτων μπορεί να ασκηθεί
ένσταση εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από της κοινοποιήσεώς της ενώπιον της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου.
Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής
της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων
τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.
Η δημοπρασία είναι φανερή προφορική και μειοδοτική. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και
πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ΄όσον εξακολουθούν να κατατίθενται προσφορές
χωρίς διακοπή. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας, αποφασίζει η
Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρίζεται στα πρακτικά. Ως τιμή εκκίνησης της διαδικασίας
ορίζεται η χαμηλότερη γραπτή προσφορά που υποβλήθηκε στην Α΄ φάση του διαγωνισμού.
Ως κριτήριο κατακύρωσης της δημοπρασίας ορίζεται η οικονομικότερη προσφορά {χαμηλότερο
μίσθωμα ανά τετραγωνικό μέτρο προσφερόμενης επιφάνειας, (τιμή μονάδος)}.
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Αν δεν κατατεθούν νέες προσφορές στη Β΄φάση επιλέγεται το ακίνητο που προσφέρθηκε με το
χαμηλότερο μίσθωμα κατά τη διαδικασία των γραπτών προσφορών της πρώτης φάσης του
διαγωνισμού ενώ σε περίπτωση προσφορών ίσης αξίας το προς μίσθωση ακίνητο επιλέγεται με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Οι προσφορές των συμμετεχόντων αναγράφονται στο πρακτικό κατά σειρά εκφώνησης μετά του
ονοματεπωνύμου του μειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο
στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Πνευματικό Κέντρο “Στυλιανός Ρέστης” στην Κορησσία ενώπιον
της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’αριθμ. 25/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .
Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της
δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη.
3) Εγγυητής
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει
τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος
με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
4) Δικαίωμα αποζημίωσης
Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των
πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που
έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα
5) Σύμβαση
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που
ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί
κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την
σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Σε περίπτωση αρνήσεως ή μη προσέλευσης του αναδειχθέντος μειοδότη για την υπογραφή
του μισθωτηρίου , τότε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κηρύσσεται έκπτωτος και η
εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Δήμου Κέας ως δημοτικό έσοδο.
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6) Διάρκεια Μίσθωσης
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφή της
σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα αναμίσθωσης ή παράτασης μίσθωσης, μετά από
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και συμφωνία του ιδιοκτήτη.
7) Δικαιολογητικά συμμετοχής
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να είναι ιδιοκτήτης ή συνδιοκτήτης,νομέας
ή συννομέας και κάτοχος ή συγκάτοχος του υπό μίσθωση οικοπέδου και να καταθέσει με την
προσφορά του (Α΄φάση διαγωνισμού) τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά:


Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του φυσικού προσώπου



Τίτλους ιδιοκτησίας του οικοπέδου



Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας



Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου



Πιστοποιητικό-βεβαίωση από το οικείο Υποθηκοφυλακείο από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν υποβληθεί κατασχέσεις στο ακίνητο που προσφέρεται για
μίσθωση. Σε περίπτωση που η έκδοση τέτοιου πιστοποιητικού είναι χρονοβόρα, ο
ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει αρχικά με την υποβολή της αίτησης
συμμετοχής, αντίγραφο της αίτησης που υπέβαλε για την έκδοσή της και υπεύθυνη
δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν κατασχέσεις



Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Κέας περί μη οφειλής που να ισχύει κατά την
ημέρα του διαγωνισμού



Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας
και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.



Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/85 ότι επιθυμούν να μισθώσουν το οικόπεδό τους
στο Δήμο Κέας

8) Εγγύηση συμμετοχής
Ουδείς είναι δεκτός στη δημοπρασία αν δεν προσαγάγει για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως
εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας

ή

βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν
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που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του
διαγωνιζομένου

ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης

ή

Οργανισμού

κοινής

ωφελείας

που

αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου
ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.
9) Δημοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη της Δημοπρασίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και του «Προγράμματος
Διαύγεια» και θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την
διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου.
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μια ημερήσια εφημερίδα, δέκα τουλάχιστον μέρες
πριν την διενέργεια της δημοπρασίας. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη.
10) Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ'
αυτήν μειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό
συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή
σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει
τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη
της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός
εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη,
ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να
μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου
αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον
ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα
αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά
την προηγούμενη δημοπρασία.
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11) Πληρωμή Μισθώματος
Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται με χρηματικό ένταλμα πληρωμής σε λογαριασμό του
δικαιούχου.
12) Υποχρεώσεις μισθωτή
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ
αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό
απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Οποιαδήποτε προσθήκη διαμόρφωση ή εγκατάσταση αντικειμένων στο μίσθιο από τον μισθωτή
συμφωνείται ότι γίνεται επ΄ωφελεία του Δήμου Κέας, δικαιούμενου του τελευταίου να αφαιρέσει
κάθε εγκατάσταση που έγινε με έξοδα του και να αποδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το
παρέλαβε. Όταν απαιτηθούν εργασίες επισκευής ή αποκατάστασης φθορών του μισθίου που
οφείλονται σε ανωτέρα βία ή φυσικά αίτια ή στη φυσική φθορά των υλικών το κόστος αυτών
βαρύνει τον εκμισθωτή.
Σε περίπτωση αρνήσεως ο μισθωτής δικαιούται να προβεί εναλλακτικά:
Είτε σε μονομερή καταγγελία της σύμβασης και την εξεύρεση άλλου ακινήτου
Είτε στη διακοπή καταβολής των μισθωμάτων μέχρι την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών
Είτε στην επισκευή των βλαβών, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη που θα προκύπτει από τα
επόμενα μισθώματα.
13) Κρατήσεις
Το μίσθωμα δεν υπόκειται σε κρατήσεις
14) Λήξη μίσθωσης
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην
κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο μισθωτής δεν
οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται στη
συνηθισμένη χρήση του, σε κακή κατασκευή του ή στην παλαιότητα αυτού ή σε τυχαίο γεγονός
15) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται
απολύτως.
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16) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων Δήμου Κέας, ημέρες
και ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας, Διεύθυνση Ιουλίδα, Τηλέφωνο 22883 60000, FAX 22880
22011.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από
αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής
ημερομηνίας.
Β. Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δημοπρασίας, η οποία θα
δημοσιευτεί από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του ΠΔ 270/81.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 42/2019

9ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 4ης Απριλίου 2019
Ο πρόεδρος της Ο. Ε. - Δήμαρχος Κέας

Τα μέλη

Ιωάννης Ευαγγέλου
Αντώνιος Παούρης

Δημήτριος Καβαλιέρος

Ειρήνη Βελισσαροπούλου

Ελευθέριος Τζουβάρας

