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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 16ης/20.06.2019
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 20 Ιουνίου 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. 2656/14-06-2019 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. Αντώνιος Παούρης
3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού 3. Ελευθέριος Τζουβάρας 
4. Ειρήνη Βελισσαροπούλου

  
                                             (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
   

         

   
     
            
          
    

                  Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση των πρα

                  κτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο :   Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, αξιολόγησης
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτι-
κού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “Kαθαρισμός Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης Κορησσίας
– Γιαλισκαρίου - Βουρκαρίου Δήμου Κέας για το έτος 2019-2020”.

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

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη
της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και
κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δη-
μοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της,
δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες».

Βάσει της υπ΄αριθμ. 74/2019 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι

τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού

για την παροχή υπηρεσίας “Kαθαρισμός Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης Κορησσίας – Γιαλισκαρίου

Βουρκαρίου Δήμου Κέας για το έτος 2019-2020” εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη του

διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 19PROC005064802).

Την  18η Ιουνίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ. 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   αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  προσφορών  που  κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο

διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, ως κατωτέρω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ.:2679/18-06-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

του συνοπτικού διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης
Κορησσίας – Γιαλισκαρίου - Βουρκαρίου Δήμου Κέας για το έτος 2019-2020

της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)
Στην Ιουλίδα Κέας την 18η Ιουνίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ. 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   αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  προσφορών  που  κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο



16ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 20ης Ιουνίου 2019

διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την “ Παροχή υπηρεσίας  καθαρισμού Χερσαίας
Λιμενικής Ζώνης Κορησσίας – Γιαλισκαρίου - Βουρκαρίου Δήμου Κέας για το έτος 2019-2020 ”
(Αριθμ. Διακήρυξης 2474/2019), η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC005064802.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Βασιλική Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Μέλος Μαριάννα Μωραΐτη ΠΕ Γεωπόνων

Αναπληρωματικό Μέλος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η  17η
Ιουνίου 2019 και ώρα 14:30 και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η  18η Ιουνίου 2019 και
ώρα 10:30 π.μ.

Ακολουθήθηκε  από  την  επιτροπή  η  διαδικασία  του  άρθρου  8  της  διακήρυξης  για  την
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, τη μονογράφηση, σφράγιση και τον έλεγχο των
περιεχομένων.
1.  Υποβλήθηκαν  εμπρόθεσμα  στο  διαγωνισμό  δύο  (2)  προσφορές,  από  τους  παρακάτω
συμμετέχοντες:

1 SL HELLAS I.K.E.
Υπηρεσίες Καθαρισμού
ΑΦΜ:800580434

Αρ.πρωτ: 2555/11-6-2019

2 ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Υπηρεσίες Καθαριότητας
ΑΦΜ 157603777

Αρ.πρωτ: 2643/14-6-2019

2. Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς της εταιρείας SL
HELLAS I.K.E., ο οποίος αναγράφει όλα τα στοιχεία που προβλέπει το  αρθ.3 της διακήρυξης και
εντός του οποίου υπάρχουν τρεις (3) υποφάκελοι  με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής",
"Τεχνική Προσφορά" και "Οικονομική Προσφορά".

2Α. Αποσφραγίστηκε  ο  υποφάκελος  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και   ελέγχθηκε  η

πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, τα οποία είναι σύμφωνα με όσα

προβλέπονται στη διακήρυξη. (Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.).

2Β. Εν συνεχεία αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Τεχνική προσφορά» ο οποίος περιέχει τα όσα
προβλέπονται στο άρθρο 6 της διακήρυξης. (Υπεύθυνη δήλωση).
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3. Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή κάνει αποδεκτή την προσφορά του οικονομικού φορέα: 

1 SL HELLAS I.K.E.
Υπηρεσίες Καθαρισμού
ΑΦΜ:800580434

Αρ.πρωτ: 2555/11-6-2019

 
4. Εν συνεχεία η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς της
ΙΩΑΝΝΑΣ ΑΝΤ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ο οποίος αναγράφει όλα τα στοιχεία που προβλέπει το  αρθ.3
της  διακήρυξης  και  εντός  του  οποίου  υπάρχουν  τρεις  (3)  υποφάκελοι  με  τις  ενδείξεις
"Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και "Οικονομική Προσφορά".

4Α. Αποσφραγίστηκε  ο  υποφάκελος  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και   ελέγχθηκε  η

πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, τα οποία είναι σύμφωνα με όσα

προβλέπονται στη διακήρυξη. (Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.).

4Β. Εν συνεχεία αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Τεχνική προσφορά» ο οποίος περιέχει τα όσα
προβλέπονται στο άρθρο 6 της διακήρυξης. (Υπεύθυνη δήλωση)

5. Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή κάνει αποδεκτή την προσφορά του οικονομικού φορέα:

2 ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Υπηρεσίες Καθαριότητας
ΑΦΜ 157603777

Αρ.πρωτ: 2643/14-6-2019

Και στη συνέχεια θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. 

6. Αποσφραγίστηκε ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» της εταιρείας   SL HELLAS I.K.E  . ο οποίος
περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που περιέχεται στη διακήρυξη.
Επίσης περιέχεται έγγραφο (ως χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους) στο οποίο παρέχονται οι
ζητούμενες από το αρθ. 7 της διακήρυξης, πληροφορίες.

6Α. Η  οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε από την εταιρεία SL HELLAS I.K.E. είναι η εξής:

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ:         10.037,64
ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΤΛ: 1.505,65

ΣΥΝΟΛΟ:     11.543,29
ΦΠΑ:       2.770,39
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ:     14.313,68
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7. Αποσφραγίστηκε ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» της ΙΩΑΝΝΑΣ ΑΝΤ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ο οποίος  περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο της οικονομικής  προσφοράς που περιέχεται  στη
διακήρυξη. Επίσης περιέχεται έγγραφο  (ως  χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους) στο οποίο
παρέχονται οι ζητούμενες από το αρθ. 7 της διακήρυξης, πληροφορίες.

7Α. Η  οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε από την ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ είναι η
εξής:

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ:          10.126,00
ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΤΛ:  1.680,67

ΣΥΝΟΛΟ:      11.806,67
ΦΠΑ:        2.833,60
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ:      14.640,27

8. Κατόπιν  των  ανωτέρω και  εφόσον  κριτήριο  κατακύρωσης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής και λαμβάνοντας υπόψη:

-τους όρους της υπ’αριθ. 2474/2019 Διακήρυξης,
-τις υποβληθείσες προσφορές,
-τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
-την υπ'αριθμ.409/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,
-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   SL HELLAS I.K.E  . ως προσωρινό ανάδοχο για την Παροχή υπηρεσίας
καθαρισμού Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης Κορησσίας – Γιαλισκαρίου - Βουρκαρίου Δήμου Κέας
για  το  έτος  2019-2020,  γιατί  η  προσφορά  της  είναι  πλήρης,  σύμφωνη  με  τους  όρους  της
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και είναι και η οικονομικότερη (συνολική συμβατική
αξία : 11.543,29     ευρώ, πλέον   2.770,39   ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού   14.313,68   ευρώ.   

Στο  σημείο  αυτό  η  Επιτροπή  συνέταξε  το  παρόν  Πρακτικό  το  οποίο  υπέγραψε  σε  δύο  (2)
αντίγραφα.

    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βασιλική Πετρή Μαριάννα Μωραΐτη Δήμητρα Δεμένεγα
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Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό και να αναδείξει τον

προσωρινό μειοδότη.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

-τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
-τους όρους της υπ’αριθ.2474/2019 Διακήρυξης,
-τις υποβληθείσες προσφορές,
-το  υπ΄αριθ.  2679/18-06-2019 πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνικών προσφορών  -οικονομικών προσφορών     
-την υπ'αριθμ.409/2019 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),

-την εισήγηση του Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Την έγκριση του  με αριθμ.πρωτ. 2679/18-06-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης

δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών  -οικονομικών προσφορών  .  

 Την ανάδειξη της εταιρείας SL HELLAS I.K.E. ως προσωρινό ανάδοχο για την παροχή υπηρεσίας

“Καθαρισμός Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης Κορησσίας – Γιαλισκαρίου - Βουρκαρίου Δήμου Κέας

για  το  έτος  2019-2020”,  γιατί  η  προσφορά της  είναι  πλήρης,  σύμφωνη  με  τους  όρους  της

διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και είναι και η οικονομικότερη (συνολική συμβατική

αξία : 11.543,29     ευρώ, πλέον   2.770,39   ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού   14.313,68   ευρώ.  

            Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί άσκηση Προδικαστικής Προσφυγής, σύμφωνα  με το άρθρο
            360 του Ν.4412/2016.

                     Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 79/2019
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ΘΕΜΑ 2ο :   Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και
κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας  “Καθαρισμός Παραλιών
Δήμου Κέας”.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την “Προ-
μήθεια  ενός (1) μεταχειρισμένου απορριµµατοφόρου οχήµατος τύπου πρέσας”- Κήρυξη άγο-
νου διαγωνισμού, ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίη-
ση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  3ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου   221   του Ν.  4412/2016,   εδάφιο ε’  :

“Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς

τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

ε)  εισηγούνται  τον  αποκλεισμό  των  προσφερόντων  ή  υποψηφίων  από  τη  διαδικασία,  την

απόρριψη  των  προσφορών,  την  κατακύρωση  των  αποτελεσμάτων,  την  αποδέσμευση  των

εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου   106   του Ν.  4412/2016  :

“Η  αναθέτουσα  αρχή  με  εδικά  αιτιολογημένη  απόφαση  της,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου

οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε     λόγω μη υποβολής προσφοράς   είτε  λόγω απόρριψης

όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων,

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης.”

Βάσει της υπ΄αριθμ.  59/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής,  αποφασίστηκε  η  προσφυγή
στη διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (λόγου άγονου
διαγωνισμού)  σύμφωνα  με  το  άρθρο  32  Ν.4412/16  παρ.2  περιπτ.  (α)  και  χωρίς  ουσιώδη
τροποποίηση των αρχικών όρων της σύμβασης  για την  “Προμήθεια  ενός (1) μεταχειρισμένου
απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας” .

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης,  συντάχτηκε η  με αρ.πρωτ.  2209/24.05.2019 Πρόσκληση
Δημάρχου  προσφυγής σε  διαδικασία  ηλεκτρονικής  διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη
δημοσίευση με  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών   η  14/06/2019  και  ώρα
15:00 και με ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η  20η Ιουνίου 2019,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30.

Την  20η Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού
συνέταξε  και  υπέβαλε  το  υπ΄  αριθμ.  2746/20.06.2019 πρακτικό  διεξαγωγής  της
διαπραγμάτευσης για την  “Προμήθεια  ενός (1) μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος
τύπου πρέσας” ως κατωτέρω:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ.:2746/20.06.2019

Πρακτικό Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση, 
του  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

για την  σύναψη Σύμβασης
“Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου απορριµµατοφόρου οχήµατος τύπου πρέσας” 

της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην  Ιουλίδα Κέας την  20η  Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη 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  Διαπραγμάτευση  χωρίς
προηγούμενη Δημοσίευση, 
του  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  για την  σύναψη Σύμβασης  “Προμήθεια
ενός  (1)  μεταχειρισμένου  απορριµµατοφόρου  οχήµατος  τύπου  πρέσας” κατόπιν
Πρόσκλησης  του  Δημάρχου  Κέας  και  σε  συνέχεια  της με  αριθμ.  Διακήρυξης  1719-
23/04/2019 -ΑΔΑΜ 19PROC004851649, η οποία  καταχωρήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε
το συστημικό αριθμό “73445-2”.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

Αναπληρωματικό Μέλος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος Μαριάννα Μωραϊτη ΠΕ Γεωπόνων

Η  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  ήταν  σύμφωνα  με  τη  Πρόσκληση η
14/06/2019 και ώρα 15:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η
20η Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη 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  73445-2 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν
χαρακτηρισμένος  από  το  σύστημα  ως  «κλειδωμένος»  και  αφετέρου  ότι  ΔΕΝ  είχε  υποβληθεί
ουδεμία προσφορά.

2.  Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
-τους όρους της υπ’αριθ. 1719-23/04/2019 Διακήρυξης,
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
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- τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 32 παρ.2  περ. α του Ν.4412/2016
-την  με  αρ.πρωτ.2209/24.05.2019  Πρόσκληση  Δημάρχου,  προσφυγής σε  διαδικασία
ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
-την με αριθ. 310/2019 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,
-το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά,

Διαπίστωσε ότι η διαδικασία  ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης απέβη άγονη,  λόγω μη
υποβολής  προσφοράς και  γνωμοδοτεί  προς  την  Οικονομική  Επιτροπή  τη  ματαίωση  του
διαγωνισμού βάσει του Άρθρου 106 παρ.1, Ν.4412/16 και επανάληψη του διαγωνισμού.

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 Δήμητρα Δεμένεγα Μαριάννα Μωραΐτη

Ο Πρόεδρος εισηγείται ως εξής:

“Λαμβάνοντας υπόψη το υπ΄αριθμ.2746/20-06-2019 πρακτικό διεξαγωγής της ηλεκτρονικής
διαπραγμάτευσης και τη γνωμοδότηση των μελών της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης,
επίσης  λόγω  της  σημαντικότητας  του  χαρακτήρα  της  Σύμβασης  (κάλυψη  αναγκών
καθαριότητας) αλλά και έχοντας επικοινωνήσει με υποψήφιους οικονομικούς φορείς οι οποίοι
ζήτησαν  να  δοθεί  νέα  προθεσμία  υποβολής  προσφορών  για  την  προμήθεια  ενός  (1)
μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, εισηγούμαστε:

 την  ΕΚ  ΝΕΟΥ προσφυγή  στη  διαδικασία  απευθείας  διαπραγμάτευσης  χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 Ν.4412/16 παρ.2 περιπτ. (α) και
χωρίς  τροποποίηση των αρχικών όρων της σύμβασης.

 Η διαδικασία διαπραγμάτευσης να πραγματοποιηθεί  με χρήση ΕΣΗΔΗΣ  στο οποίο θα
αναρτηθεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος

 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ  ορίζεται   η  2  4/  0  6/  2019  . Ως  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των
προσφορών ορίζεται η 10  /  0  7/  2019   και ώρα   15:  00.  

 Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να
διαθέτουν  ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή  παροχής
ψηφιακής υπογραφής  

 Η  αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει  ηλεκτρονικά την  16/07/2019, ημέρα
Τρίτη  και  ώρα  10:30 από  την  Επιτροπή  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των
προσφορών 

 Η πρόσκληση μαζί με την Διακήρυξη, θα αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ.



16ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 20ης Ιουνίου 2019

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

 τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως την παρ.1 του άρθρου   221,   εδάφιο ε’   ,την  παρ.1
του άρθρου   106  ,    και το άρθρο 32 Ν.4412/16 παρ.2 περιπτ. (α)

 τους όρους της υπ’αριθ. 1719-23/04/2019 - ΑΔΑΜ 19PROC004851649 Διακήρυξης,
 Το υπ΄αριθμ.  2746/20-06-2019 πρακτικό διεξαγωγής της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης

για  την  “Προμήθεια  ενός  (1)  μεταχειρισμένου  απορριμματοφόρου  οχήματος  τύπου
πρέσας” 

 την με αριθμ. 310/2019 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,

 το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά,
 την εισήγηση του Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
  

 Την  έγκριση  του  υπ΄αριθμ.  2746/20-06-2019 πρακτικού  διεξαγωγής  της ηλεκτρονικής
διαπραγμάτευσης  για την  “Προμήθεια  ενός (1) μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου
οχήματος τύπου πρέσας”,

 την ΕΚ ΝΕΟΥ προσφυγή στη διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση σύμφωνα  με  το  άρθρο  32  Ν.4412/16  παρ.2  περιπτ.  (α)  και  χωρίς
τροποποίηση των αρχικών όρων της σύμβασης.

 Η διαδικασία διαπραγμάτευσης να πραγματοποιηθεί  με χρήση ΕΣΗΔΗΣ  στο οποίο θα
αναρτηθεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος

 Ημερομηνία  έναρξης  υποβολής  προσφορών στη  Διαδικτυακή  πύλη  του  συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ  ορίζεται   η  24/06/2019. Ως  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των
προσφορών ορίζεται η 10/07/2019 και ώρα 15:00.

 Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να
διαθέτουν  ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή  παροχής
ψηφιακής υπογραφής  

 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά την 17/07/2019, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 10:30  από την Επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών 

 Η πρόσκληση μαζί με την Διακήρυξη, θα αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 80/2019
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ΘΕΜΑ 4ο :   Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (  στάδιο ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου)   της
Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου κα-
τακύρωσης για την “Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην
Κορησσία”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο 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

δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της,

δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες».

Βάσει της υπ΄αριθμ. 166/2018 (ΑΔΑ: 6ΧΟΝΩΕΔ-0ΓΜ) αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, με

την οποία αποδεχτήκαμε και εγκρίναμε τη μελέτη και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου

με  ανοικτή διαδικασία (κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 – Α147) για το έργο

“Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία”. Επίσης

Βάσει της υπ΄αριθμ. 297/2018 (ΑΔΑ: 7ΝΖΨΩΕΔ-ΩΦΘ) αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με

την  οποία  εγκρίθηκαν  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  και  καθορίστηκαν  οι  όροι  της  διακήρυξης

ανοικτής διαδικασίας (κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.  4412/2016 – Α147)  για το έργο

“Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία” εκδόθηκε

από  το  Δήμαρχο  η  με  Αριθμ.Πρωτ.  519/12–02–2019  διακήρυξη  του  διαγωνισμού,  η  οποία

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ : 19PROC004451280 2019-02-12).

Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό τέσσερις (4) συμμετέχοντες.  Η προσφορά της εταιρίας

“Προμηθέας Παπαπάνος” είναι η πιο συμφέρουσα για τους λόγους που αναφέρονται στο από

27-03-2019  πρακτικό  δημοπρασίας  της  επιτροπής  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  ήτοι  μέση

τεκμαρτή έκπτωση 21,53  %.

Με την υπ΄αριθμ. 53/2019 (ΑΔΑ: ΩΙ73ΩΕΔ-8ΤΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το

ανωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής,  η  εταιρεία “Παπαπάνος Προμηθέας”, με

ΑΦΜ 005536993 και ΔΟΥ Αγρινίου και έδρα στο Αγρίνιο επί της οδού Ηλία Ηλίου 4 Αγρίνιο, Τ.Κ.
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301  31, κλήθηκε  να  προσκομίσει  μέσω ΕΣΗΔΗΣ,  τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά,  τα  οποία  η

Επιτροπή παρέλαβε (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) και κατέγραψε:

Αντίγραφο ποινικού μητρώου

Φορολογική ενημερότητα

Ασφαλιστική ενημερότητα

Ασφαλιστική ενημερότητα έργου

Βεβαίωση ανεκτέλεστου και Υπεύθυνη Δήλωση περί αυτού

Ασφαλιστικές ενημερότητες ΕΦΚΑ του στελέχους

Βεβαίωση ΤΕΕ

Βεβαιώσεις πειθαρχικού ΤΕΕ στελέχους

Βεβαίωση ΜΕΕΠ 29925

Ένορκη βεβαίωση

Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, παύσης εργασιών και πτωχευτικού συμβιβασμού

Πιστοποιητικό μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης

Πιστοποιητικό αναγκαστικής διαχείρισης

Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 23.3 παρ.ε

Υπεύθυνη Δήλωση μη απασχόλησης μισθωτών μηχανικών

Στη  συνέχεια  η  Επιτροπή,  ολοκληρώνοντας  το  Πρακτικό  της  εισηγείται  την  κατακύρωση  της

σύμβασης κατασκευής του έργου  “Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου

μπάσκετ στην Κορησσία” στην εταιρία   “Παπαπάνος Προμηθέας” με αριθμό ΜΕΕΠ 29925 και

πτυχίο  2ης  τάξης  στις  κατηγορίες  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  &  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  με  ποσοστό

έκπτωσης  21,53  %.

 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
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2)  τους  όρους  της  με  Αριθμ.Πρωτ.  519/12–02–2019  διακήρυξη  του  διαγωνισμού,  η  οποία

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ : 19PROC004451280 2019-02-12)

3) το πρακτικό κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού (στάδιο ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου)

που  μας  κοινοποιήθηκε  με  το  με  αριθμ.πρωτ.  76496/1974/10.06.2019  έγγραφο  της

Δ.Τ.Ε.Κυκλάδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.  Την  έγκριση του  από  30.05.2019  πρακτικού  της  επιτροπής  διαγωνισμού,  που  μας

κοινοποιήθηκε με το με αριθμ.πρωτ. 76496/1974/10.06.2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Κυκλάδων.

2. Την κατακύρωση της ανοικτής διαδικασίας (κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 –

Α147) ως  οριστικό ανάδοχο για το έργο   “Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου

γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία”, στην εταιρία “Προμηθέας Παπαπάνος” με ΑΦΜ 005536993

και ΔΟΥ Αγρινίου και έδρα στο Αγρίνιο επί της οδού Ηλία Ηλίου 4 Αγρίνιο, Τ.Κ. 301 31, με ποσοστό

έκπτωσης  21,53  %.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 81/2019
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 Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Δήμαρχος Κέας                       Τα μέλη

           Ιωάννης Ευαγγέλου               Δημήτριος Καβαλιέρος

Ελευθερία Στ. Μορφωνιού

Ειρήνη Βελισσαροπούλου

 


