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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 11ης/09.05.2019
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 9 Μαΐου 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. 1832/03-05-2019 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 4 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιωάννης Ευαγγέλου 1. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη
2. Δημήτριος Καβαλιέρος 2. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού 3. Αντώνιος Παούρης
4. Ελευθέριος Τζουβάρας   
                                             (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

                
         

   
       

            
          
    

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση των
πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση του πρακτικού κατακύρωσης αποτελεσμάτων της επιτροπής διενέργειας δια-
γωνισμών Προμηθειών, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών και κατακύρωση
του ανοικτού διαγωνισμού για την  “Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών
Οικισμών Δήμου Κέας”.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε 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 δη-
μοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της,
δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες».

Στην  Ιουλίδα την 30η  Απριλίου 2019,  ημέρα Τρίτη και  ώρα 10:30  συνήλθε σε  τακτική
συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1
του  Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν  6/2019 απόφαση  της
Οικονομικής Επιτροπής  προκειμένου  να προβεί στην  κατακύρωση των αποτελεσμάτων
της  διαδικασίας  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού 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.

Ακολουθεί το προς έγκριση Πρακτικό κατακύρωσης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑ    
  Αρ.πρωτ:1793/30-04-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

για την
“Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών Οικισμών Δήμου Κέας” 

Στην Ιουλίδα την 30η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
Δημαρχείο  Κέας η  επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμού  του  άρθρου  221  παρ.1  του  Ν.4412/2016,  η  οποία
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 6/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου
να  προβεί  στην  κατακύρωση των  αποτελεσμάτων  της  διαδικασίας  ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού 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:
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Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

Μέλος Μαρία Φιλιππούση ΠΕ Διοικητικών - Οικονομολόγων
Μέλος Μαριάννα Μωραΐτη ΠΕ Γεωπόνων

1.Με το υπ’ αριθ.  1272/29-03-2019 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών
και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την  Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού
Παιδικών  Χαρών  Οικισμών Δήμου  Κέας, το  οποίο  εγκρίθηκε  με  την  με  αρ.  41/2019
απόφαση της  Ο.Ε.  (ΑΔΑ:ΨΝΒΧΩΕΔ-758),  αναδείχτηκε  προσωρινός  ανάδοχος  η  εταιρεία
ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ,   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.

2.Με την υπ΄αριθ.  1401/4.04.19 Ηλεκτρονική Πρόσκληση ο Δήμαρχος Κέας, προσκάλεσε την
ανάδοχη εταιρεία να υποβάλει,   μέχρι  24.04.2019 τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που
περιγράφονται  στην  παράγραφο  “2.2.8.2  Αποδεικτικά  μέσα”  της  ανωτέρω  διακήρυξης,  ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου “2.2.3 Λόγοι
αποκλεισμού” της διακήρυξης.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, θα υποβληθούν από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείων pdf και θα προσκομιστούν κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους εντός σφραγισμένου φακέλου.

3. Η Επιτροπή προχώρησε στην  ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης. Κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προέκυψε ότι:

Τα  δικαιολογητικά  που  υποβλήθηκαν  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από  την  εταιρεία  ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι τα ακόλουθα:

Επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά Αρχεία του συμμετέχοντος Οικονομικού Φορέα

Επωνυμία Προμηθευτή : ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αριθμός Προσφοράς : 131453
Ημερομηνία υποβολής : 12/4

Υποφάκελος : ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:ΔΙΚΑΙΟΛ.ΜΕΙΟΔΟΤΗ

ΤΙΤΛΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΔ ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 11.04.2019signed
ΥΔ ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 11.04.2019signed
ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 21.04.2019
ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΙΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 08.04.2019
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ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 09.04.2019
ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΥΤΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ 09.04.2019
ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 08.03.2019
ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 
ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ 24.01.2019
ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΣΥΝΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 24.01.2019
ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 24.01.2019
ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΛΥΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 24.01.2019
ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘ. ΔΙΚΟΓΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΥΠΑΓ. ΣΤΟ ΚΑΘ.Σ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘ.24.01.2019
ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 02.04.2019
ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΒΕΑ 14.02.2019
ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΙΣΤ 14001  ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ
ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΙΣΤ 9001 ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ
ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΙΣΤ 1801 ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ
ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 17-12-2018 ΓΕΜΗ
ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ 12.03.2019
ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ TAXISNET ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ TAXISNET NOMIKOY PROSVPOY
ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ 11.04.2019
ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 26 08 2019 ΓΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ  ΠΙΣΤΟΠΟΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 06.03.2019
ΕΡΜΝΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 11.04.2019signed
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ  e-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΑΛΙΟΣ_12-02-2019
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΦΚΑ ΕΩΣ 10.05.2019
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 TaxisNET_ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΕΠΕ_s
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΠΕ
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠ. ΕΚΠΡΟΣΩΠ. ΓΕΜΗ_03-01-2019
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΕΜΗ 
01.04.2019
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΜΕΔΕ
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ_ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ_s
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Δ.ΚΕΑΣ - ΥΔ ΠΑΡΚΟ_ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ_s08.04.2019(1)
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Δ.ΚΕΑΣ - ΥΔ ΠΑΡΚΟ_ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ_s08.04.2019
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Δ.ΚΕΑΣ - ΥΔ ΠΑΡΚΟ_ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ_στήριξη_s08.04.2019
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡ.200 ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕΠΕ 
11.04.2019
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ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡ.201 ΓΙΑ 
ΠΙΣΤ.ΕΝΑΓΚ.ΕΚΚΑΘ.11.04.2019
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2015-2016-2017_s 08.04.2019
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Πιστοπ. πρωτοδ. περί μη αναγκ. διαχείρισης _πτωχευτικού 
συμβιβασμού_01.04.2019
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ_01-
04-2019
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου 03012018_signed
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί μη εξυγίανσης_01.04.2019
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης -μη 
αναστολής_01.04.2019
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔ ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΟ 74_s 08.04.2019
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ_s 08.04.2019
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΦΟΡ ΕΝΗΜ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΩΣ 19.04.2019

Λαμβανομένου  υπόψη του  σύντομου,  σε  πολλές  περιπτώσεις,  χρόνου ισχύος  των πιστοποιητικών
φορολογικής  και  ασφαλιστικής  ενημερότητας που  εκδίδονται  από  τους  ημεδαπούς  φορείς,  οι
οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον
χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς,  σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα  οριζόμενα  στο  άρθρο  104  του  ν.
4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. 
Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή των πιστοποιητικών- αποδεικτικών μέσων δεν
προβλέπεται  χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών,  θεωρούνται  έγκυρα εφόσον  δεν έχει  παρέλθει
τρίμηνο από την έκδοσή τους.  

4. Η  Επιτροπή  προχώρησε  σε  αποσφράγιση  του  φυσικού  φακέλου και  σε  μονογραφή  των
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα
ακόλουθα:
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ΤΙΤΛΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1)ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 21.04.2019
2)ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
3)ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΙΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 08.04.2019
4)ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 09.04.2019
5)ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΥΤΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ 09.04.2019
6)ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 08.03.2019
7)ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 
ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ 15.03.2019
8)ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΣΥΝΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 15.03.2019
9)ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 15.03.2019
10)ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΛΥΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 24.01.2019
11)ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘ. ΔΙΚΟΓΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΥΠΑΓ. ΣΤΟ ΚΑΘ.Σ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘ.15.03.2019
12)ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 02.04.2019
13)ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΒΕΑ 14.02.2019
14)ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΙΣΤ 14001  ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ
15)ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΙΣΤ 9001 ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ
16)ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΠΙΣΤ 1801 ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ
17)ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 17-12-2018 ΓΕΜΗ
18)ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ 12.03.2019
19)ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ TAXISNET ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
20)ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ TAXISNET NOMIKOY PROSVPOY
21)ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
22)ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ 11.04.2019
23)ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 26 08 2019 ΓΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
24)ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ  ΠΙΣΤΟΠΟΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 06.03.2019
25)ΕΡΜΝΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 11.04.2019signed
26)ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ  e-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΑΛΙΟΣ_12-02-2019
27)ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΦΚΑ ΕΩΣ 10.05.2019
28)ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 18001-ΕΠΙΚ
29)ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ e-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΙΑΛΙΟΥ_13-02-2019
30)ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ e-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΙΡΩΝΗ_12-02-2019
31)ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ISO 9001-2015- ΕΠΙΚ
32)ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ISO14001 -2015 - ΕΠΙΚ
33)ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ TaxisNET_ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
34)ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΕΠΕ_s
35)ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΠΕ
36)ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠ. ΕΚΠΡΟΣΩΠ. ΓΕΜΗ_03-01-2019
37)ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 
ΓΕΜΗ 01.04.2019
38)ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΜΕΔΕ
39)ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ_ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ_s
40)ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡ.200 ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕΠΕ 
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11.04.2019
41)ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2015-2016-2017_s 
08.04.2019
42)ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
43)ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Πιστοπ. πρωτοδ. περί μη αναγκ. διαχείρισης _πτωχευτικού 
συμβιβασμού_01.04.2019
44)ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ΠΕΡΙ ΜΗ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ_01-04-2019

45)ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί μη εξυγίανσης_01.04.2019
46)ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης -μη 
αναστολής_01.04.2019
47)ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
48)ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΦΟΡ ΕΝΗΜ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΩΣ 19.04.2019

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων
αντιγράφων  εγγράφων  σε  διαγωνισμούς  δημοσίων  συμβάσεων  διευκρινίζονται  τα
εξής:

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  ή  των  ακριβών
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της
περίπτωσης  α'  της  παρ.  2  του  άρθρου  1  του  νόμου  4250/2014.  Σημειωτέον  ότι  η  παραπάνω
ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις
κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια
αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
36  παρ.  2  β)  του  Κώδικα  Δικηγόρων  (Ν4194/2013).  Σημειώνεται  ότι  δεν  θίγονται  και
εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με  συγκεκριμένη
επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της
Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β)
του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα  από  τα
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 

α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  και  πρωτότυπα  ή  νομίμως  επικυρωμένα  αντίγραφα  των
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  
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Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι  τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σ’
έντυπη  μορφή  από  την  εταιρία  ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να:

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ  η “Προμήθεια  και  Τοποθέτηση  εξοπλισμού  Παιδικών  Χαρών
Οικισμών Δήμου  Κέας” στην  εταιρεία  ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για συνολικό ποσό των 142.437,29 ευρώ, πλέον
34.184,95  ευρώ  ΦΠΑ,  συνολικού  ποσού  176.622,24  ευρώ γιατί  κατέθεσε  όλα  τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Λεωνίδας Περδικάρης Μαρία Φιλιππούση Μαριάννα Μωραΐτη

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική Επιτροπή καλείται

να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2) Τους όρους της υπ΄αριθμ. 596/18.02.2019 διακήρυξης

3)  Το  με  αριθμ.πρωτ. 1793/30-04-2019  πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των

δικαιολογητικών κατακύρωσης

4) Την υπ΄αριθμ. 221/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,

5) 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,

6) Την εισήγηση του Προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την έγκριση του με αριθμ.πρωτ. 1793/30-04-2019 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης

των δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού  και 

β. Την κατακύρωση του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού “Προμήθεια  και  Τοποθέτηση

εξοπλισμού  Παιδικών  Χαρών  Οικισμών  Δήμου  Κέας”  στην  εταιρεία  ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για συνολικό ποσό 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 και  κατέθεσε

εμπρόθεσμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 54/2019
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ΘΕΜΑ 2ο :   Έγκριση ή μη του πρακτικού κατακύρωσης αποτελεσμάτων της επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμών Υπηρεσιών, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών για κατακύρωση
ανοικτού διαγωνισμού με γενικό τίτλο “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2019-
2020” για την ΟΜΑΔΑ με τίτλο “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”. 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε 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 δη-
μοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της,
δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες».

Σύμφωνα με το άρθρο 6 Ν.4412/16, παρ.2 :“Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμ-
βασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά 
από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:....α) λόγω παράτυπης διεξαγω-
γής διαδικασίας ανάθεσης...

Επειδή,

1. Με την υπ’ αριθ. 9/2019 απόφαση της Ο.Ε.  του Δήμου Κέας είχε αποφασιστεί η “αναβο-
λή της διαδικασίας της  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”

2. Με την υπ’ αριθ. 26/2019 απόφαση της Ο.Ε.  του Δήμου Κέας, αποφασίστηκε ομόφωνα η
συνέχιση του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης
για την υπηρεσία “Καθαρισμός Παραλιών Δήμου Κέας” σύμφωνα με το από 21-1-2019
Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με το οποίο αναδείχτηκε  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ως
προσωρινός ανάδοχος ο ΚΟΖΑΔΙΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝ για την υπηρεσία “Καθαρισμός Παραλιών
Δήμου Κέας”

3. Τα μέλη της Επιτροπής  διενέργειας διαγωνισμού συνέταξε το με αριθ.πρωτ.  1228/28-3-
2019 Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την υπηρεσία “Καθαρι-
σμός Παραλιών Δήμου Κέας” (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι),   

4. Με την με αριθ.πρωτ. 21659/16-04-2019 απόφασή του ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου ΑΚΥΡΩΣΕ τις με αριθ. 15/2019 (κατακύρωση “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ”) και 27/2019 (κατακύρωση “Καθαρισμού Οικισμού Ιουλίδας Κέας”  και
“Καθαρισμός χερσαίας λιμενικής ζώνης Κορησσίας - Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου”) απο-
φάσεις της Ο.Ε. του Δήμου Κέας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
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5. Στην ανωτέρω Απόφαση, ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου επικαλείται
λόγους που αφορούν στη συνολική διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά τη σύναψη των
εγγράφων της σύμβασης “παροχή υπηρεσιών καθαριότητας Δήμου Κέας 2019-2020”

εισηγούμαστε:

 την μη έγκριση του με αριθ.πρωτ. 1228/28-3-2019 Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητι-
κών κατακύρωσης για την υπηρεσία “Καθαρισμός Παραλιών Δήμου Κέας” 

 την ματαίωση της σύναψης δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία “Καθαρισμός Παραλιών
Δήμου Κέας” βάσει του άρθρου 106 Ν.4412/16 παρ.2 “Ματαίωση της διαδικασίας ανάθε-
σης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας  αρχής,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου  οργάνου,  στις  ακόλουθες  περι-
πτώσεις:....α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής διαδικασίας ανάθεσης...

 επανάληψη του διαγωνισμού με αλλαγή των όρων διακήρυξης και της μελέτης για την
υπηρεσία “Καθαρισμός Παραλιών Δήμου Κέας” .

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική Επιτροπή καλείται

να αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1)  Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και  ιδίως το άρθρου 106 Ν.4412/16 παρ.2 “Ματαίωση της

διαδικασίας  ανάθεσης  δημόσιας  σύμβασης  μπορεί  να  λάβει  χώρα  με  ειδικώς  αιτιολογημένη

απόφαση της  αναθέτουσας  αρχής,  μετά  από  γνώμη του  αρμόδιου  οργάνου,  στις  ακόλουθες

περιπτώσεις:....α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής διαδικασίας ανάθεσης...

2) την  με αριθμ.πρωτ.  21659/16-04-2019 απόφασή  του  ο Συντονιστής  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Αιγαίου ΑΚΥΡΩΣΕ τις με αριθ. 15/2019 και 27/2019 αποφάσεις της Ο.Ε. του Δήμου

Κέας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,

3) το με αριθ.πρωτ. 1228/28-3-2019 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού,

4) την εισήγηση του Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την  μη έγκριση του υπ’  αριθμ. 1228/28-3-2019 Πρακτικού  αποσφράγισης και  αξιολόγησης

δικαιολογητικών  κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού, 
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β. την ματαίωση της σύναψης δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία “Καθαρισμός Παραλιών

Δήμου Κέας” βάσει  του άρθρου 106 Ν.4412/16 παρ.2  “Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης

δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας

αρχής,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου  οργάνου,  στις  ακόλουθες  περιπτώσεις:....α)  λόγω

παράτυπης διεξαγωγής διαδικασίας ανάθεσης...

γ. επανάληψη  του  διαγωνισμού  με  αλλαγή  των  όρων  διακήρυξης  και  της  μελέτης  για  την

υπηρεσία “Καθαρισμός Παραλιών Δήμου Κέας” συμμορφωμένη ως προς τις υποδείξεις της με

αριθ.πρωτ. 21659/16-04-2019 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ για την

“ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2019-2020 ” 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ:1228/28-3-2019

Στην  Ιουλίδα  την 28η  Μαρτίου  2019,  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  10:30  συνήλθε  σε  τακτική
συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’  αριθμόν  6/2018  απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής προκειμένου  να  προβεί  στην  μερική  κατακύρωση    των  αποτελεσμάτων  της  
διαδικασίας  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για  την  “  ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ   2019-2020  ”   και με τους όρους της με  Αριθμ. Διακήρυξης
4243/2018-ΑΔΑΜ:18PROC004020319.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) Νικόλαος Κορασίδης, ΔΕ Οδηγός
2) Τριαντάφυλλος Αλεξίου, ΔΕ Εφοριακών
3) Δήμητρα Δεμένεγα ως αναπληρωματικό μέλος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

1.  Με την υπ’ αριθμ. 26/2019  απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής,  αποφασίστηκε ομόφωνα η
συνέχιση του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την
υπηρεσία  “Καθαρισμός Παραλιών Δήμου Κέας”  σύμφωνα με  το  από  21-1-2019  Πρακτικό της
Επιτροπής Διαγωνισμού με το οποίο αναδείχτηκε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ως προσωρινός ανάδοχος ο
ΚΟΖΑΔΙΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝ για την υπηρεσία “Καθαρισμός Παραλιών Δήμου Κέας”.
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2.  Με  την  υπ’αριθ.πρωτ.  963/12.03.2019 Ηλεκτρονική  Πρόσκληση ο  Δήμαρχος  Κέας,
προσκάλεσε τον ανάδοχο ΚΟΖΑΔΙΝΟ ΣΥΜΕΩΝ  να υποβάλει, εντός  δεκατριών (13) ημερών τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014
(Α΄  74)  όλων  των  δικαιολογητικών  που  περιγράφονται  στην παράγραφο  “2.2.6.2.Αποδεικτικά
μέσα”  της  ανωτέρω  διακήρυξης,  ως  αποδεικτικά  στοιχεία  για  τη  μη  συνδρομή  των  λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου “2.2.3.Λόγοι αποκλεισμού” της διακήρυξης.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, θα υποβληθούν από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείων pdf και θα προσκομιστούν κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους εντός σφραγισμένου φακέλου.

Συγκεκριμένα :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

Αριθ. Πρωτ: 963/12.03.19

                  ΠΡΟΣ: ΚΟΖΑΔΙΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΦΡΑΓΓΟΣ

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 58 παρ.1 β του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3.  Την  υπ’  αριθμ.  4243/16.11.2018 Διακήρυξη  ανοικτού  διαγωνισμού  για  ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2019-2020.
4.  Το  υπ’ αριθ.  4639/12.12.2018  πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνική προσφορά της Επιτροπής διαγωνισμού,
5.  Το  υπ’  αριθμ.  4652/13-12-2018  πρακτικό  αποσφράγισης  οικονομικών  προσφορών  της
Επιτροπής διαγωνισμού,
6. Την υπ’ αριθμ.  301/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα
ανωτέρω πρακτικά και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος  παροχής υπηρεσιών του διαγωνισμού ο
ΚΟΖΑΔΙΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΦΡΑΓΓΟΣ,
7.  Την υπ’ αριθμ. 26/2019  απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε
ομόφωνα  η συνέχιση  του  διαγωνισμού  στο  επόμενο  στάδιο  διαδικασίας  σύναψης  δημόσιας
σύμβασης για την υπηρεσία “Καθαρισμός Παραλιών Δήμου Κέας” σύμφωνα με το από 21-1-2019
Πρακτικό της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  με  το  οποίο  αναδείχτηκε  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ως
προσωρινός  ανάδοχος  ο  ΚΟΖΑΔΙΝΟΣ  ΣΥΜΕΩΝ  για  την  υπηρεσία  “Καθαρισμός  Παραλιών
Δήμου Κέας”

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τον ΚΟΖΑΔΙΝΟ  ΣΥΜΕΩΝ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΦΡΑΓΓΟΣ,  προσωρινό  ανάδοχο   παροχής
υπηρεσιών του  ανωτέρω  ανοικτού  διαγωνισμού  για  την ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2019-2020 να υποβάλει, εντός   δεκατριών (13)  ημερών
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από την κοινοποίηση της παρούσας, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με
τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  του  ν.  4250/2014  (Α΄  74)  όλων  των  δικαιολογητικών  που
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6.2 “Αποδεικτικά μέσα” της παρούσας διακήρυξης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου  2.2.3
“Λόγοι αποκλεισμού” της διακήρυξης,

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω
του ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους  εντός σφραγισμένου
φακέλου. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Με  την  παραλαβή  των  ως  άνω  δικαιολογητικών,  το  σύστημα  εκδίδει  επιβεβαίωση  της
παραλαβής  τους  και  αποστέλλει  ενημερωτικό  ηλεκτρονικό  μήνυμα  σ’  αυτόν  στον  οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Συγκεκριμένα,  ο  προσωρινός  ανάδοχος  καλείται  να  υποβάλει/προσκομίσει  τα  παρακάτω
δικαιολογητικά : 

49)πιστοποιητικό π  οινικού μητρώου  , έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου,
50)πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση  αρχής,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  πως  είναι
ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας),
51)πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση  αρχής,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  πως  είναι
ενήμεροι προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους,
52)υπεύθυνη δήλωση   του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν
στο  πρόσωπό  του  οι  οριζόμενοι  στην  παράγραφο“    2.2.  3.    Λόγοι  αποκλεισμού  ”  της  
διακήρυξης
53)υπεύθυνη δήλωση   του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί
σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
54)Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής   από το οποίο να προκύπτει:
για τα φυσικά πρόσωπα:
ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση  
σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
σε αναγκαστική διαχείριση 
σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
55)Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου   όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και
το  ειδικό  αντικείμενο  των  εργασιών  τους,  το  οποίο  αν  δεν  συνάδει  με  το  είδος  των  υπό
προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.
56)Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  εκπροσώπησης,  προσκομίζει  τα  κατά
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης.

Η αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου των δικαιολογητικών θα γίνει την 28 Μαρτίου 2019 στο
Δημοτικό κατάστημα, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.
6/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
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3. Ο προσωρινός ανάδοχος  ΚΟΖΑΔΙΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝ, υπέβαλλε τα εν λόγω δικαιολογητικά
εμπρόθεσμα (εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής τους
υποβολής, εντός σφραγισμένου φακέλου) στο γραφείο πρωτοκόλλου:

ΚΟΖΑΔΙΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Αριθ.πρωτ. : 1226/28.03.2019

4. Η Επιτροπή προχώρησε στην  ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης. Κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προέκυψε ότι:

Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από τον ΚΟΖΑΔΙΝΟ ΣΥΜΕΩΝ είναι τα
ακόλουθα:

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ
(δεν  εκδίδεται  πιστοποιητικό  Πτωχευτικού  Συμβιβασμού/Παύσης  Εργασιών  γιατί
προϋποθέτει πτώχευση)

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΗΡΥΧΤΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΤΙ ΟΥΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΟΥΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΠΟΥ  ΝΑ  ΤΟΝ  ΘΕΤΕΙ  ΣΕ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (περί αρθρ 74)
 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (περί λόγων αποκλεισμού)
 ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Η  Επιτροπή  προχώρησε  σε  αποσφράγιση  του  φυσικού  φακέλου και  σε  μονογραφή  των
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα
ακόλουθα:

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ
(δεν  εκδίδεται  πιστοποιητικό  Πτωχευτικού  Συμβιβασμού/Παύσης  Εργασιών  γιατί
προϋποθέτει πτώχευση)

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΗΡΥΧΤΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΤΙ ΟΥΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΟΥΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΠΟΥ  ΝΑ  ΤΟΝ  ΘΕΤΕΙ  ΣΕ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (περί αρθρ 74)
 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (περί λόγων αποκλεισμού)
 ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
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Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι  τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σ’
έντυπη μορφή από τον ΚΟΖΑΔΙΝΟ ΣΥΜΕΩΝ είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η
διακήρυξη. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να:

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ  στον ΚΟΖΑΔΙΝΟ ΣΥΜΕΩΝ η  υπηρεσία  “Καθαρισμός Παραλιών Δήμου Κέας”
γιατί  η  προσφορά  του είναι  πλήρης, σύμφωνη  με  τους  όρους  της  διακήρυξης,  τις  τεχνικές
προδιαγραφές, είναι η οικονομικότερη: ποσό  19.200,00 € πλέον ΦΠΑ 4.608,00 € (συνολικό ποσό
23.808,00 €) και υπέβαλε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Νικόλαος Κορασίδης,           Τριαντάφυλλος Αλεξίου,              Δήμητρα Δεμένεγα, 
(αναπληρωματικό μέλος)

     ΔΕ Οδηγός                                          ΔΕ Εφοριακών      ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 55/2019
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ΘΕΜΑ 3ο :  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την κάλυψη δαπανών
διοργάνωσης παραδοσιακού πανηγυριού Αγ. Πνεύματος στην Καρθαία.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΘΕΜΑ 4ο :   Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την κάλυψη δαπανών
διοργάνωσης εκδήλωσης “Μια γιορτή για την Καρθαία”.

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

           Ιωάννης Ευαγγέλου               Δημήτριος Καβαλιέρος

Ελευθερία Στ. Μορφωνιού

Ελευθέριος Τζουβάρας

 


