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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 17ης/26.06.2019
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 26 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. 2801/21-06-2019 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. Αντώνιος Παούρης 2.  Δημήτριος Καβαλιέρος
3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού 3. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
4. Ελευθέριος Τζουβάρας 

  
                                             (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 αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και
κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Παραλιών
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 24η  Ιουνίου 2019,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  10:30 συνήλθε  σε  έκτακτη
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
συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Παραλιών Δήμου Κέας”και με
τους όρους της με Αριθμ. Διακήρυξης 2161/2019.

Ακολουθεί το προς έγκριση Πρακτικό κατακύρωσης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ:2815/24-06-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

για την
Παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Παραλιών Δήμου Κέας”

Στην Ιουλίδα την 24η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε σε έκτακτη 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  συνοπτικού
διαγωνισμού για  την  παροχή  υπηρεσίας  “Καθαρισμός  Παραλιών  Δήμου  Κέας” (Αριθμ.
Διακήρυξης 2161/22-5-2019 ), η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC004991505.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

Αναπληρωματικό Μέλος Βασιλική Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ
Μέλος Μαριάννα Μωραΐτη ΠΕ Γεωπόνων
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1.Με την υπ’ αριθ.  77/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με  ΑΔΑ: 6ΒΤΓΩΕΔ-ΒΤΦ,
εγκρίθηκε  το  υπ’  αριθ.  2549/11-06-2019  πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
δικαιολογητικών  συμμετοχής-τεχνική  προσφορά  -οικονομική  προσφορά  της  Επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 και κηρύχθηκε προσωρινός
ανάδοχος  του διαγωνισμού  η ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ “Ασφαλιστικός Σύμβουλος-
Υπηρεσίες Καθαριότητας” Α.Φ.Μ. 157603777, με τη συνολική συμβατική αξία των 11.057,59
ευρώ, πλέον   2.653,82   ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού   13.711,41   ευρώ.  

2.  Με την υπ΄αριθ.  2612/13.06.19  πρόσκληση,  ο Δήμαρχος  Κέας,  προσκάλεσε τον  προσωρινό
ανάδοχο να υποβάλει,   εντός  δέκα (10) ημερών,  τα  δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται
στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία και υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε
σφραγισμένο φάκελο,   αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. 

3. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε εμπρόθεσμα στο γραφείο πρωτοκόλλου τον  φάκελο με τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου: 2812/24.06.2019.

4. Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και
συμπέρανε ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο είναι πλήρη
και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη. 

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

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ  η  παροχή  υπηρεσίας  “Καθαρισμός  Παραλιών  Δήμου  Κέας” στην
ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ με τη συνολική συμβατική αξία των 11.057,59     ευρώ,  
πλέον    2.653,82   ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού    13.711,41    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 Βασιλική Πετρή Μαριάννα Μωραϊτη

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το  πρακτικό της επιτροπής

διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2) Τους όρους της υπ΄αριθ. 2161/22-05-2019 διακήρυξης

3)  Το με αρ.2815/24-06-2019  πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών

κατακύρωσης,

5) Την με αριθμό 387/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ Ω1ΡΓΩΕΔ-ΠΛΠ,
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6) 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 4,

7) την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 2815/24-06-2019  Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των

δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού  και 

β. Την κατακύρωση της παροχής υπηρεσίας “Καθαρισμός Παραλιών Δήμου Κέας” στην ΙΩΑΝΝΑ

ΑΝΤ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ με τη συνολική συμβατική αξία των 11.057,59 ευρώ, πλέον 2.653,82

ευρώ  ΦΠΑ,  συνολικού  ποσού  13.711,41  ευρώ γιατί  κατέθεσε  όλα  τα  απαιτούμενα

δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 82/2019
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ΘΕΜΑ 2ο :   Έγκριση  πρακτικού αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και
κατακύρωση της ΟΜΑΔΑΣ Β’ (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
“Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών του Δήμου Κέας και των Νομικών του Προ-
σώπων για το έτος 2019-2020”. 

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».

Στην  Ιουλίδα  την 21η  Ιουνίου 2019,  ημέρα  Παρασκευή  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 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ  2019-2020” για  την  ΟΜΑΔΑ  Β
(ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) και με τους όρους της με Αριθμ. Διακήρυξης 775/2019.

Ακολουθεί το προς έγκριση Πρακτικό κατακύρωσης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ:2789/21-06-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

για την ΟΜΑΔΑ Β (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού:

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020” 

Στην  Ιουλίδα  την 21η  Ιουνίου 2019,  ημέρα  Παρασκευή  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  ΟΜΑΔΑ  Β  (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) του
ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού:“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 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.
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Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

Μέλος Μαριάννα Μωραΐτη ΠΕ Γεωπόνων
Αναπληρωματικό Μέλος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

1.Με την υπ’ αριθ. 71/30.05.2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναδείχτηκε ως προσωρινός
ανάδοχος  για την  ΟΜΑΔΑ Β (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)  του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ
ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ  2019-2020”,  η  εταιρεία  ELDON’S
HELLAS LTD και για ποσό 3.511,78 πλέον 24% Φ.Π.Α., συνολικού ποσού 4.354,61  ευρώ  , όπως
αυτό περιγράφεται στο υπ’αριθ. 1363/3-4-2019 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών
προσφορών το οποίο και εγκρίθηκε με την με αριθ. 40/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

2. Με την υπ΄αριθ.  2492/07.06.19 Ηλεκτρονική Πρόσκληση ο Δήμαρχος Κέας, προσκάλεσε την
ανάδοχη  εταιρεία να  υποβάλει,   εντός   δέκα  (10)  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 “2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα ” της ανωτέρω
διακήρυξης,  ως  αποδεικτικά  στοιχεία  για  τη  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  της
παραγράφου “  2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού ” της διακήρυξης.

Ακολουθεί η  υπ΄αριθ. 2492/07.06.19 Ηλεκτρονική Πρόσκληση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

Αριθ. Πρωτ:2492/07.06.19

  ΠΡΟΣ:  Γεώργος Ι. Ντόντος
  (για την Eldon’s Hellas ΕΠΕ)

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’  αριθ.  775/2019 Διακήρυξη  ανοικτού  διαγωνισμού  για  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020.
4.  Το  υπ’ αριθ.  1331/02-04-2019 πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνική προσφορά της Επιτροπής διαγωνισμού το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.
40/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
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5.   Την  υπ’ αριθ.  71/2019 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία  κηρύχθηκε
προσωρινός  ανάδοχος  προμήθειας  ΟΜΑΔΑΣ Β  (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) του  διαγωνισμού,  η
εταιρεία “ELDON’S HELLAS LTD”,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Την  εταιρεία  ELDON’S  HELLAS  LTD,  προσωρινό  ανάδοχο  προμήθειας
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  (ΟΜΑΔΑ  Β)  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 να υποβάλει, εντός  δέκα (10)
ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  παρούσας, (μέχρι  17/6),  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, 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: 

πιστοποιητικό π  οινικού μητρώου  , έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου,
πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι  ενήμεροι
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας),
πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους,
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
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.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει:

-για τα νομικά πρόσωπα:
ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό
συμβιβασμό  ή  άλλη  ανάλογη  κατάσταση.  Επίσης  ότι  δεν  έχει  κινηθεί  σε  βάρος  του
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική
διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία.

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.
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Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στην περίπτωση που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα
σύστασης  και  νόμιμης  εκπροσώπησης (όπως  καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ).

Η  αποσφράγιση  του  ανωτέρω  φακέλου  των  δικαιολογητικών  θα  γίνει  την  21η  Ιουνίου στο
Δημοτικό κατάστημα, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ
6/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

4. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε εμπρόθεσμα στο γραφείο πρωτοκόλλου τον  φάκελο με τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου: 2686/18.06.2019.

5. 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  ELDON’S HELLAS LTD είναι σύμφωνα με
όσα  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.
  
6. Η  Επιτροπή  προχώρησε  σε  αποσφράγιση  του  φυσικού  φακέλου και  σε  μονογραφή  των
δικαιολογητικών  που  υποβλήθηκαν.  Τα  δικαιολογητικά  που  βρέθηκαν  μέσα  στο  φάκελο  ήταν
σύμφωνα  με όσα  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.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και
σ’ έντυπη μορφή από την εταιρία “ELDON’S HELLAS LTD”, είναι πλήρη και σύμφωνα με
τα όσα προβλέπει η διακήρυξη. 

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

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ η  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020” στην
εταιρεία “ELDON’S HELLAS LTD”  για ποσό  3.511,78 πλέον 24% Φ.Π.Α., συνολικού
ποσού  4.354,61  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 Δήμητρα Δεμένεγα Μαριάννα Μωραϊτη
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Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το  πρακτικό της επιτροπής

διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2) Τους όρους της υπ΄αριθ. 775/2019 διακήρυξης

3)  Το με αρ.2789/21-06-2019  πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών

κατακύρωσης,

5) τις υπ'αριθμ.248,249,250,251,252,253/2019 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης,

6) 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,

7) την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 2789/21-06-2019  Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των

δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού  και 

β. Την κατακύρωση της προμήθειας ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ  2019-2020” στην  εταιρεία “ELDON’S  HELLAS  LTD” για  ποσό  3.511,78

πλέον  24%  Φ.Π.Α.,  συνολικού  ποσού  4.354,61    ευρώ  , γιατί  κατέθεσε  όλα  τα  απαιτούμενα

δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 83/2019
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ΘΕΜΑ 3ο :    Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγη-
σης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοι-
κτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικής Χα-
ράς Ποισσών Δήμου Κέας”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 3ο 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»

Βάσει της υπ΄αριθμ. 68/2019 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 Ποισσών Δήμου

Κέας”,  εκδόθηκε  από  το  Δήμαρχο  η  προκήρυξη  του  διαγωνισμού,  η  οποία  αναρτήθηκε  στο

ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 19PROC005038849)

Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό τρεις (3) συμμετέχοντες:

   Α/Α Στοιχεία Οικονομικού Φορέα Ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφοράς

1 ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 18/06/2019 11:31:51

2 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 13/06/2019 13:03:40
3 Σ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ 18/06/2019 08:58:24

Την 24η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα 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.  2824 πρακτικό  αποσφράγισης  και
αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών ως παρακάτω :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ.:2824/24-06-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού 
για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
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“Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Ποισσών Δήμου Κέας” 
της

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην  Ιουλίδα Κέας την  24η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στον  Δήμο Κέας η  επιτροπή διενέργειας  διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1  του
Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’ αριθμόν 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 Ποισσών Δήμου
Κέας” (Αριθμ.  Διακήρυξης 2342/31.05.2019), η  οποία  έλαβε  τον  υπ΄  αριθ.  75422  αριθμό
συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ,  δημοσιεύθηκε  νομίμως  και  αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC005039665.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

Αναπληρωματικό Μέλος Βασιλική Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ
Μέλος Μαριάννα Μωραΐτη ΠΕ Γεωπόνων

Η  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  ήταν  σύμφωνα  με  τη  διακήρυξη  η
18/06/2019 και ώρα 15:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η   24η
Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα 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  75422 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:

   Α/Α Στοιχεία Οικονομικού Φορέα Ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφοράς

1 ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

18/06/2019 11:31:51

2 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 13/06/2019 13:03:40
3 Σ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ 18/06/2019 08:58:24

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
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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 Στοιχεία Οικονομικού Φορέα Αριθμός συστήματος
1 ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
140248

2 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 140353
3 Σ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ 140608

5.
α)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. 

β)  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 Στοιχεία Οικονομικού Φορέα Αριθμός πρωτοκόλλου
1 ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2733/19.06.2019

2 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ
3 Σ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ

γ)Σύμφωνα με το άρθρο 6.5 της παρούσας διακήρυξης “ δείγματα κατατίθενται, με τον τρόπο που
περιγράφεται στο Άρθρο 6.5 της παρούσας διακήρυξης και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της
Τεχνικής Προσφοράς” “έως     δύο   (2)   ημέρες     πριν     την     ημερομηνία     διεξαγωγής     του     διαγωνισμού  .”  

Συνεπώς, 
ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως  και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη,
από  τον  οικονομικό  φορέα  με  στοιχεία  “ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” - δείγματα κατατέθηκαν, με τον τρόπο που περιγράφεται
στο Άρθρο 6.5 της παρούσας διακήρυξης (αρ.πρωτ.:2580/12.06.2019)
ΔΕΝ υποβλήθηκε ενσφράγιστος φάκελος ούτε και δείγματα 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.
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ΔΕΝ υποβλήθηκε ενσφράγιστος φάκελος ούτε και δείγματα 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.

6. 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”
και  ιδίως  σε  έλεγχο  των  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Ο  ηλεκτρονικός
(υπο)φάκελος  περιελάμβανε  διάφορα  επισυναπτόμενα  ηλεκτρονικά  αρχεία,  τα  οποία  ήταν
σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.1 της με αρ. 2342/31.05.2019 Διακήρυξης.

7. 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.  Τα  δικαιολογητικά  που  υπέβαλε  ο  διαγωνιζόμενος  με  ενσφράγιστο
φάκελο, είναι  σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της με αρ. 2342/31.05.2019 Διακήρυξης.

8.  Σε συνέχεια η Ε.Δ.  σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.5 του Ν.4412/2016 επικοινώνησε με την
Τράπεζα που φέρεται ότι έχει εκδόσει την εγγυητική επιστολή που έχει καταθέσει η εταιρεία και
διαπίστωσε την εγγυρότητά της.

9.   Κατόπιν  του  ελέγχου  των  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής  που  υποβλήθηκαν,  τα  μέλη  της
Επιτροπής αποσφράγισαν τα επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία  αναφορικά με τις  απαιτήσεις
της Τεχνικής Προσφοράς, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2.4.3, παρ.2.4.3.2 της παρούσας
Διακήρυξης. Ο ηλεκτρονικός (υπο)φάκελος  περιελάμβανε διάφορα επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά
αρχεία, τα οποία ήταν σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3, παρ.2.4.3.2 της παρούσας Διακήρυξης.

10. Συνεπώς, η   Ε.Δ.  αφού  έλεγξε  την  ισχύ  των  εγγράφων  και  δικαιολογητικών-τεχνικών
προσφορών που τεκμηριώνουν την καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών και  την τεχνική
επάρκεια, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2.4.3,  της παρούσας 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. 2342/31.05.2019 Διακήρυξης
Β.   Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς
της  εταιρείας  ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γ.    την απόρριψη των προσφορών των λοιπών υποψηφίων και συγκεκριμένα:
-ΔΕΝ υποβλήθηκαν δείγματα, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6.5 της διακήρυξης, ούτε 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 υποβλήθηκαν δείγματα, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6.5 της διακήρυξης, ούτε 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.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Λεωνίδας Περδικάρης Βασιλική Πετρή Μαριάννα Μωραϊτη

Στη συνέχεια και συγκεκριμένα  την  25η Ιουνίου 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 σε συνέχιση της διαδικασίας  της ηλεκτρονικής αποσφράγισης
και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Ακολουθεί το σχετικό Πρακτικό:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ.:2854/25-06-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού 

για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
“Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Ποισσών Δήμου Κέας” 

της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην  Ιουλίδα Κέας την  25η Ιουνίου 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
οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού  προμήθειας  για  την  “Προμήθεια  και  τοποθέτηση  εξοπλισμού  παιδικών  χαρών
Ποισσών Δήμου Κέας” (Αριθμ. Διακήρυξης 2342/31.05.2019), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 75422
αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC005039665.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

Αναπληρωματικό Μέλος Βασιλική Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ
Μέλος Μαριάννα Μωραΐτη ΠΕ Γεωπόνων
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1.  Βάσει  του  υπ’αριθ.2824/24-06-2019  Πρακτικού αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών αποφασίστηκαν 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. 2342/31.05.2019 Διακήρυξης
Β.   Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς
της  εταιρείας  ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γ.    την απόρριψη των προσφορών των λοιπών υποψηφίων και συγκεκριμένα:
-ΔΕΝ υποβλήθηκαν δείγματα, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6.5 της διακήρυξης, ούτε 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 υποβλήθηκαν δείγματα, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6.5 της διακήρυξης, ούτε 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. Προκειμένου  να  προβεί  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  οικονομικών  προσφορών,  η
Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό
κωδικό  πρόσβασης),  επέλεξε  τον  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  75422 και  αποσφραγίστηκε  ο
(υπο)φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ της εταιρείας ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3. Σ αυτό το στάδιο τα μέλη της 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  29.795,98ευρώ, πλέον 7.151,04ευρώ (ΦΠΑ 24%),
συνολικού ποσού 36.947,02ευρώ.

4. Κατόπιν των ως άνω, τα μέλη της Ε.Δ. λαμβάνοντας υπόψη:
 τους όρους της υπ’αριθ. 2342/31.05.2019 Διακήρυξης,
 τις υποβληθείσες προσφορές,
 τις διατάξεις του Ν.4412/16,
 το υπ’αριθ.2824/24-06-2019  Πρακτικό αποσφράγισης  και  αξιολόγησης δικαιολογητικών

συμμετοχής και τεχνικών προσφορών,
 την με αρ.  391 /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 6,

 -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:
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-Την  ανάδειξη  της  εταιρείας ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως  προσωρινό  ανάδοχο  για την  Προμήθεια  και  τοποθέτηση
εξοπλισμού παιδικής χαράς Ποισσών Δήμου Κέας, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη
με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και με τη συνολική συμβατική αξία
των 29.795,98ευρώ, πλέον 7.151,04ευρώ (ΦΠΑ 24%), συνολικού ποσού 36.947,02ευρώ.

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

    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Λεωνίδας Περδικάρης Μαριάννα Μωραΐτη Βασιλική Πετρή

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

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
τους όρους της υπ’αριθ. 2342/31.05.2019 Διακήρυξης,
τις υποβληθείσες προσφορές,
το  υπ’αριθ.2824/24-06-2019  Πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  δικαιολογητικών
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών,
το  υπ’αριθ.2854/25-06-2019 Πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονομικών
προσφορών
την με αρ.  391 /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 6,
-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. 2824/24-06-2019   πρακτικού  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
δικαιολογητικών συμμετοχής   και τεχνικών προσφορών   , της επιτροπής διαγωνισμού,

2. Την  έγκριση  του  υπ’  αριθ.  2854/25-06-2019 πρακτικού  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
οικονομικών προσφορών,της επιτροπής διαγωνισμού,



17ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 26ης Ιουνίου 2019

4.  Την  ανάδειξη της  εταιρείας  ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ,   ως προσωρινό ανάδοχο για την “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής
χαράς Ποισσών Δήμου Κέας,  γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και με τη συνολική συμβατική αξία των 29.795,98ευρώ,
πλέον 7.151,04ευρώ (ΦΠΑ 24%), συνολικού ποσού 36.947,02ευρώ.

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 84/2019
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ΘΕΜΑ 4ο :  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 “Καθαρισμός Δημοτικών κτιρίων Κέας για το έτος
2019-2020”

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  4ο 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. 75/2019 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι

τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για

την παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Δημοτικών κτιρίων Κέας για το έτος 2019-2020”, εκδόθηκε

από  το  Δήμαρχο  η  διακήρυξη  του  διαγωνισμού,  η  οποία  αναρτήθηκε  στο  ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ

19PROC005111192).

Την 25η 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

ηλεκτρονική  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  προσφορών  που  κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο

διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, ως κατωτέρω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ.: 2847/25-06-2019

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

του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
Παροχή υπηρεσίας Καθαριότητας Κτιρίων Δήμου Κέας  για το έτος 2019-2020

της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην Ιουλίδα Κέας την 25η 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
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διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Παροχή υπηρεσίας Καθαριότητας Δημοτικών
κτιρίων Κέας για το έτος 2019-2020” (Αριθμ. Διακήρυξης 2606/2019), η οποία δημοσιεύθηκε
νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας
ΑΔΑΜ 19PROC005111192.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

Μέλος Μαριάννα Μωραΐτη ΠΕ Γεωπόνων
Αναπληρωματικό Μέλος Βασιλική Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η  24η
Ιουνίου 2019 και ώρα 14:30 και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 25η 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. Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό μία (1) προσφορά, από τον παρακάτω συμμετέχοντα:

1 ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αρ.πρωτ: 2806/21-6-2019

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

3. 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.),)

4. 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 επιτροπής κάνει αποδεκτή την προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας 

1 ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αρ.πρωτ: 2806/21-6-2019

 
Και στη συνέχεια θα προχωρήσει στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς. 

6. Αποσφραγίστηκε ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» 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.
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7. Η  οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε από την  ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
είναι η εξής:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)

1 Δαπάνες μισθοδοσίας-
Ημερομίσθιο

ε ρ γ α τ ο τ ε χ ν ί τ η
( π λ ή ρ ο υ ς

α π α σ χ ό λ η σ η ς )

300 35,99 10.797,00

2 εκτιμούμενο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών του αναδόχου, των ανα-
λώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσε-

ων, σύμφωνα με τον Ν. 4144/2013, άρθρο 22  
2.533,03

ΣΥΝΟΛΟ 13.330,03
ΦΠΑ 24%  3.199,21

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 16.529,24

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. 2606/13-06-2019 Διακήρυξης,
-την μοναδική υποβληθείσα προσφορά,
-τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
-Την με αριθμό 473/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 63ΟΣΩΕΔ-Δ7Α, την  με
αριθμό 474/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 65ΣΖΩΕΔ-Ο58 και την  με αριθμό
475/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΩΟΥ4ΩΕΔ-6ΒΥ
-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  ΙΩΑΝΝΑΣ ΑΝΤ.  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ως προσωρινό ανάδοχο για την
Παροχή υπηρεσίας Καθαριότητας Δημοτικών κτιρίων Κέας για το έτος 2019-2020,  γιατί η
προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές
και με τη συνολική συμβατική αξία των 13.330,03     ευρώ, πλέον   3.199,21   ευρώ ΦΠΑ, συνολικού  
ποσού   16.529,24   ευρώ.   

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

    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Λεωνίδας Περδικάρης Μαριάννα Μωραΐτη Βασιλική Πετρή
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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:

-τους όρους της υπ’αριθ. 2606/13-06-2019  Διακήρυξης,
-την υποβληθείσα προσφορά,
-τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
-το  υπ΄αριθ.  2847/25-06-2019 πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνικ  ή   προσφορ  ά-οικονομική προσφορά     

-Την με αριθμό 473/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 63ΟΣΩΕΔ-Δ7Α, την  με
αριθμό 474/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 65ΣΖΩΕΔ-Ο58 και την  με αριθμό
475/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΩΟΥ4ΩΕΔ-6ΒΥ ,
-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 3,
-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. 2847/25-06-2019 πρακτικ  ού   αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  

δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικ  ής   προσφορ  άς-οικονομικής προσφοράς     

 Την ανάδειξη της   ΙΩΑΝΝΑΣ ΑΝΤ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ως προσωρινό ανάδοχο για

την Παροχή υπηρεσίας Καθαριότητας Δημοτικών κτιρίων Κέας για το έτος 2019-2020

γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις

τεχνικές προδιαγραφές και με τη συνολική συμβατική αξία των 13.330,03     ευρώ, πλέον  

3.199,21   ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού   16.529,24   ευρώ.   

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 85/2019
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ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση Έκθεσης Εκτίμησης Ακινήτου της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων για τη
μίσθωση χώρου ως χώρος στάθμευσης (PARKING) στην Κορησσία.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής :

                   Με την υπ’αριθμ. 257/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκηρύχθηκε δημόσια μειοδοτι-
κή φανερή και προφορική δημοπρασία εξεύρεσης και μίσθωσης μιας εδαφικής έκτασης στην Κο-
ρησσία, ώστε να λειτουργήσει ως χώρος στάθμευσης οχημάτων.

                   Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’αριθμ. 42/2019 απόφαση καθόρισε τους όρους της δημοπρασίας
μίσθωσης ακινήτου, συνέταξε τη με αριθμό1773/25-4-2019 Διακήρυξη και δημοσίευσε περίληψη
αυτής.

                   Σύμφωνα με το από 27/5/2019 πρακτικό της Επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας του προσφερόμε-
νου ακινήτου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’αριθμ.257/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Δήμου Κέας, τέθηκε υπόψη της μια αίτηση-προσφορά: για ένα ακίνητο ιδιοκτησίας  Απόστο-
λου Νικολάου Παούρη και  Ιωάννη Νικολάου Παούρη, εδαφικής έκτασης εμβαδού  2.287,75 τ.μ
και 1.713,20 τ.μ αντίστοιχα.

                  Η Επιτροπή αφού εξέτασε τον φάκελο της υποβληθείσας προσφοράς, έκρινε ότι το ακίνητο δεν πλ-
ρεί τον υπ’ αριθμ. 1 όρο της υπ’ αριθμ. 1773/25-4-2019 Διακήρυξης δηλαδή δεν βρίσκεται εντός
των ορίων οικισμού στην Κορησσία.

                    Η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του από 27/5/2019  πρα-
κτικού  της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων.

                  Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
Π.Δ 270/81,  το  άρθρο  103  του  Ν.3463/2006,  το  άρθρο  72  του  Ν.3852/2010,  τις  υπ’αριθμ.
257/2018,  275/2018,  25/2019  αποφάσεις  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  την  υπ’αριθμ.  42/2019
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το από  27/5/2019 πρακτικό της Επιτροπής  Εκτίμησης Ακι-
νήτων για τη μίσθωση χώρου ως χώρος στάθμευσης (Parking) στην Κορησσία, και μετά από διαλο-
γική συζήτηση,

                                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

               Εγκρίνει το από 27/5/2019 πρακτικό της  Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων, για το προσφερόμενο
ακίνητο ιδιοκτησίας Απόστολου Νικολάου Παούρη και  Ιωάννη Νικολάου Παούρη, εδαφικής έκτα-
σης εμβαδού  2.287,75 τ.μ και 1.713,20 τ.μ αντίστοιχα, και κρίνει τη διαδικασία άγονη καθώς η
υποβληθείσα προσφορά δεν πληρεί τον υπ’ αριθμ. 1 όρο της υπ’ αριθμ. 1773/25-4-2019 Διακήρυ-
ξης δηλαδή δεν βρίσκεται εντός των ορίων οικισμού στην Κορησσία.

                    Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 86/2019      
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                  ΘΕΜΑ 6ο :   Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη μι�σθωση ακινη� του για χρη� ση του ως
χω� ρος στα� θμευσης οχημα� των  (PARKING) στην Κορησσι�α, μετά από άγονο αποτέλεσμα
του διαγωνισμού.

Ο προ� εδρος της Οικονομικη� ς  Επιτροπη� ς εισηγου� μενος το  6ο θε�μα της ημερη� σιας δια� ταξης
ανε�φερε τα εξη� ς :

                  Με την υπ’αριθμ.  257/2018 απο� φαση του Δημοτικου�  Συμβουλι�ου προκηρυ� χθηκε δημο� σια
μειοδοτικη�  φανερη�  και προφορικη�  δημοπρασι�α εξευ� ρεσης και μι�σθωσης μιας εδαφικη� ς ε�κτα-
σης στην Κορησσι�α, ω� στε να λειτουργη� σει ως χω� ρος στα� θμευσης οχημα� των.

                 Με την υπ’αριθμ. 42/2019 απο� φαση της Οικονομικη� ς Επιτροπη� ς καθορι�στηκαν οι ο� ροι της
δημοπρασι�ας  ενω�  με την υπ’αριθμ. 1773/25-4-2019 Διακη� ρυξη Δημοπρασι�ας υπεβλη� θη μια
προσφορα�   για ε�να ακι�νητο ιδιοκτησι�ας  Απο� στολου Νικολα� ου Παου� ρη και  Ιωα� ννη Νικολα� ου
Παου� ρη, εδαφικη� ς ε�κτασης εμβαδου�   2.287,75 τ.μ και 1.713,20 τ.μ αντι�στοιχα.

                Η Επιτροπη�   Εκτι�μησης Ακινη� των Δη� μου Κε�ας, αφου�  εξε�τασε τον φα� κελο της υποβληθει�σας
προσφορα� ς, ε�κρινε ο� τι το ακι�νητο δεν πληρει� τον υπ’ αριθμ. 1 ο� ρο της υπ’ αριθμ. 1773/25-4-
2019 Διακη� ρυξης,  δηλαδη�  δεν βρι�σκεται εντο� ς των ορι�ων οικισμου�  στην Κορησσι�α.

                  Με την υπ’αριθμ. 86/2019 απο� φαση της Οικονομικη� ς Επιτροπη� ς εγκρι�θηκε το πρακτικο�  της
Επιτροπη� ς  Εκτι�μησης Ακινη� των και η διαδικασι�α κρι�θηκε α� γονη.

                    Για το λο�γο αυτο�  καλου� νται τα με�λη της Οικονομικη� ς  Επιτροπη� ς  να καθορι�σουν εκ νε�ου τους
ο� ρους του διαγωνισμου�  αυτου� ,  συ� μφωνα με τα α� ρθρα 3 παρ.1 ΠΔ 270/81 και  α� ρθρο 72
παρ.1ε Ν.3852/2010.

 Η Οικονομικη�  επιτροπη� , αφου�  ε�λαβε υπο� ψη:

1) το  ΠΔ 270/81, (ΦΕΚ Α΄77/30-3-81)
2) το Δ.Κ.Κ (3463/06)
3) το α� ρθρο 72 του Ν.3852/2010
4) τις υπ’αριθμ. 257/2018, 275/2018, 25/2019 αποφα� σεις του Δημοτικου�  Συμβουλι�ου
5) τις υπ’αριθμ.42/2019 και 86/2019 αποφα� σεις της Οικονομικη� ς Επιτροπη� ς

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

Κα� θε προσφερο� μενο ακι�νητο θα πρε�πει να πληρει� τις παρακα� τω προδιαγραφε�ς:

 να βρι�σκεται πλησι�ον οικισμου�  στην Κορησσι�α και ο�χι μακρυ� τερα απο�  500μ. απο�

τα ο� ρια αυτου� .
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 να ε�χει ενιαι�α ε�κταση ι�ση η�  μεγαλυ� τερη των 3.500 τετραγωνικω� ν με�τρων 

 να ε�χει α� μεση προ� σβαση στο επαρχιακο�  η�  δημοτικο�  οδικο�  δι�κτυο 

 να βρι�σκεται  σε ακτι�να ε�ως  350 με�τρα απο�  το  λιμα� νι  της  Κορησσι�ας  (Μνημει�ο

Ηρω� ων),

 να ει�ναι επι�πεδο και η μορφολογι�α του να επιτρε�πει την προβλεπο� μενη χρη� ση απο�

επιβατικα�  οχη� ματα κα� θε τυ� που.

        Κρι�νεται αναγκαι�α η εξευ� ρεση χω� ρου στα� θμευσης οχημα� των καθω� ς ε�χουν μειωθει� οι

        χω� ροι στα� θμευσης  στη χερσαι�α ζω� νη του λιμε�να, ενω�  η επισκεψιμο� τητα συνεχω� ς

        αυξα� νεται.

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερά και προφορική και διεξάγεται σε δύο φάσεις

ως εξής: 

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Ο Δη� μαρχος δημοσιευ� ει λεπτομερη�  διακη� ρυξη, καλω� ντας τους ενδιαφερομε�νους ο� πως,

εντο� ς  προθεσμι�ας ει�κοσι (20) ημερω� ν απο�  της δημοσιευ� σεως εκδηλω� σουν ενδιαφε�ρον. Οι

προσφορε�ς  ενδιαφε�ροντος κατατι�θενται  στο Δη� μο  και  στη συνε�χεια  η αρμο� δια  δημοτικη�

υπηρεσι�α τις αποστε�λλει στην επιτροπη�  του α� ρθρου 7 του ΠΔ 270/81,(σχετικη�  απο� φαση Δ.Σ

η με αριθμο� . 275/2018), η οποι�α με επιτο� πια ε�ρευνα, κρι�νει περι�  της καταλληλο� τητας των

προσφερομε�νων ακινη� των και περι�  του αν ταυ� τα πληρου� ν τους ο� ρους της διακη� ρυξης.  Η

επιτροπη�  συντα� σσει  σχετικη�  ε�κθεση,  εντο� ς  δε�κα  (10)  ημερω� ν  απο�  της  λη� ψεως  των

προσφορω� ν. Οι λο�γοι αποκλεισμου�  ενο� ς ακινη� του αιτιολογου� νται επαρκω� ς στην ε�κθεση. Η

ε�κθεση αξιολο�γησης, με το δια� γραμμα του ακινη� του το οποι�ο συντα� σσεται απο�  τον μηχανικο�

της επιτροπη� ς και θεωρει�ται απο�  τον προι<στα� μενο της τεχνικη� ς υπηρεσι�ας, αποστε�λλονται

στο δη� μο, ο οποι�ος την κοινοποιει�   σε κα� θε ε�ναν που εκδη� λωσε ενδιαφε�ρον. Η ε�κθεση θα

ει�ναι τεκμηριωμε�νη και θα απορρε�ει απο�  πραγματικα�  στοιχει�α και δεδομε�να του φακε�λου

και των οικοπε�δων.

Β. Διενέργεια  δημοπρασίας.  Στη  συνε�χεια  ο  Δη� μαρχος  ορι�ζει  ημε�ρα  και  ω� ρα

διεξαγωγη� ς της δημοπρασι�ας,  καλω� ντας με αποδεικτικο� ,  να λα� βουν με�ρος σε αυτη� ν  μο� νο

εκει�νοι των οποι�ων τα ακι�νητα κρι�θηκαν κατα� λληλα κατα�  τη διαδικασι�α της πρω� της φα� σης. 
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Η δημοπρασι�α ει�ναι φανερη�  προφορικη�  και μειοδοτικη� . Η δημοπρασι�α μπορει� να συνεχιστει�

και  πε�ραν  της  οριζο� μενης  στη  διακη� ρυξη  ω� ρας,  εφ΄ο� σον  εξακολουθου� ν  να  κατατι�θενται

προσφορε�ς χωρι�ς διακοπη� . Για τη συνε�χιση της δημοπρασι�ας και πε�ραν της οριζο� μενης ω� ρας,

αποφασι�ζει η Επιτροπη� , η απο� φαση της οποι�ας καταχωρι�ζεται στα πρακτικα� . 

Ως  κριτη� ριο  κατακυ� ρωσης  της  δημοπρασι�ας  ορι�ζεται  η  οικονομικο� τερη  προσφορα�

{χαμηλο� τερο μι�σθωμα ανα�  τετραγωνικο�  με�τρο προσφερο� μενης επιφα� νειας, (τιμη�  μονα� δος)}.

Αν δεν κατατεθου� ν νε�ες προσφορε�ς στη Β΄φα� ση  επιλε�γεται  το ακι�νητο που προσφε�ρθηκε με

το χαμηλο� τερο μι�σθωμα κατα�  τη διαδικασι�α των γραπτω� ν προσφορω� ν της πρω� της φα� σης

του  διαγωνισμου�  ενω�  σε  περι�πτωση  προσφορω� ν  ι�σης  αξι�ας  το  προς  μι�σθωση  ακι�νητο

επιλε�γεται με απο� φαση της Οικονομικη� ς Επιτροπη� ς.

Οι  προσφορε�ς  των  συμμετεχο� ντων  αναγρα� φονται  στο  πρακτικο�  κατα�  σειρα�  εκφω� νησης

μετα�  του ονοματεπωνυ� μου του μειοδο� τη, η δε�σμευση δε αυτη�  μεταφε�ρεται αλληλοδιαδο�χως

απο�  τον πρω� το στους ακο� λουθους  και επιβαρυ� νει οριστικα�  τον τελευται�ο μειοδο� τη.

Η  δημοπρασι�α  θα  διεξαχθει�  στο  Πνευματικο�  Κε�ντρο  “Στυλιανο� ς  Ρε�στης”  στην  Κορησσι�α

ενω� πιον  της  Επιτροπη� ς  που  συγκροτη� θηκε  με  την  υπ’αριθμ.  25/2019  απο� φαση  του

Δημοτικου�  Συμβουλι�ου.

Κατα�  τη  διενε�ργεια  της  δημοπρασι�ας  συντα� σσεται  πρακτικο�  το  οποι�ο  μετα�  τη  λη� ξη  της

δημοπρασι�ας υπογρα� φεται απο�  τον μειοδο� τη. 

3)  Εγγυητής

Ο  τελευται�ος  μειοδο� της  υποχρεου� ται  να  παρουσια� σει  αξιο�χρεο  εγγυητη�  ο  οποι�ος  θα

υπογρα� ψει  τα  πρακτικα�  της  δημοπρασι�ας  και  ε�τσι  καθι�σταται  αλληλεγγυ� ως  και  εις

ολο� κληρον υπευ� θυνος με αυτο� ν για την εκπλη� ρωση των ο� ρων της συ� μβασης.

 4) Δικαίωμα αποζημίωσης

   Τα πρακτικα�  της δημοπρασι�ας υπο� κεινται στην ε�γκριση της Οικονομικη� ς Επιτροπη� ς

    και της Αποκεντρωμε�νης  Διοι�κησης. 

    Ο τελευται�ος μειοδο� της δεν αποκτα�  δικαι�ωμα προς αποζημι�ωση απο�  τη μη ε�γκριση των

   πρακτικω� ν της δημοπρασι�ας απο�  το αρμο� διο ο� ργανο του δη� μου η�  της διοικητικη� ς αρχη� ς   

   που ε�χει αντι�στοιχη αρμοδιο� τητα
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5) Σύμβαση

Ο τελευται�ος μειοδο� της υποχρεου� ται ο� πως εντο� ς δε�κα ημερω� ν απο�  την κοινοποι�ηση, που 

ενεργει�ται με αποδεικτικο�  παραλαβη� ς, της απο� φασης της Οικονομικη� ς Επιτροπη� ς περι�

κατακυρω� σεως η�  εγκρι�σεως  του αποτελε�σματος της  δημοπρασι�ας,  να  προσε�λθει  για  την

συ� νταξη και υπογραφη�  της συ� μβασης. 

Σε περι�πτωση αρνη� σεως η�  μη προσε�λευσης του αναδειχθε�ντος μειοδο� τη για την υπογραφη�

του μισθωτηρι�ου, το� τε με απο� φαση του Δημοτικου�  Συμβουλι�ου κηρυ� σσεται ε�κπτωτος και η

εγγυ� ηση συμμετοχη� ς καταπι�πτει υπε�ρ του Δη� μου Κε�ας ως δημοτικο�  ε�σοδο. 

6) Διάρκεια Μίσθωσης

Η δια� ρκεια της μι�σθωσης ορι�ζεται σε τρι�α (3) ε�τη απο�  την ημερομηνι�α υπογραφη�  της

συ� μβασης μι�σθωσης με δυνατο� τητα αναμι�σθωσης η�  παρα� τασης μι�σθωσης, μετα�  απο�

απο� φαση του Δημοτικου�  Συμβουλι�ου και συμφωνι�α του ιδιοκτη� τη.

7) Δικαιολογητικά συμμετοχής

Για να γι�νει  κα� ποιος δεκτο� ς  στη δημοπρασι�α  πρε�πει  να ει�ναι  ιδιοκτη� της η�  συνδιοκτη� της,

νομε�ας  η�  συννομε�ας  και  κα� τοχος  η�  συγκα� τοχος  του  υπο�  μι�σθωση  οικοπε�δου  και  να

καταθε�σει  με  την  προσφορα�  του  (Α΄φα� ση  διαγωνισμου� )  τα  παρακα� τω  απαιτου� μενα

δικαιολογητικα� :

Αντι�γραφο της αστυνομικη� ς ταυτο� τητας του φυσικου�  προσω� που 

Τι�τλους ιδιοκτησι�ας του οικοπε�δου

Πιστοποιητικο�  ιδιοκτησι�ας

Τοπογραφικο�  δια� γραμμα οικοπε�δου

Πιστοποιητικο� -βεβαι�ωση απο�  το οικει�ο Υποθηκοφυλακει�ο απο�  το οποι�ο να προκυ� πτει ο� τι

δεν ε�χουν υποβληθει� κατασχε�σεις στο ακι�νητο που προσφε�ρεται για μι�σθωση. Σε περι�πτωση

που η ε�κδοση τε�τοιου πιστοποιητικου�  ει�ναι χρονοβο� ρα, ο ενδιαφερο� μενος υποχρεου� ται να

προσκομι�σει αρχικα�  με την υποβολη�  της αι�τησης συμμετοχη� ς,  αντι�γραφο της αι�τησης που

υπε�βαλε  για  την  ε�κδοση�  της  και  υπευ� θυνη  δη� λωση  με  την  οποι�α  να  δηλω� νει  ο� τι  δεν

υπα� ρχουν κατασχε�σεις

Δημοτικη�  ενημερο� τητα απο�  το Δη� μο Κε�ας περι�  μη οφειλη� ς που να ισχυ� ει κατα�  την ημε�ρα

του διαγωνισμου�

Υπευ� θυνη δη� λωση ο� τι ο ενδιαφερο� μενος ε�λαβε γνω� ση των ο� ρων της δημοπρασι�ας και τους

αποδε�χεται ανεπιφυ� λακτα.
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Υπευ� θυνη δη� λωση του Ν.1599/85 ο� τι επιθυμου� ν να μισθω� σουν το οικο� πεδο�  τους στο Δη� μο

Κε�ας 

        8)  Εγγύηση συμμετοχής

Ουδει�ς  ει�ναι   δεκτο� ς  στη  δημοπρασι�α  αν  δεν  προσαγα� γει  για  τη  συμμετοχη�  του  στη

δημοπρασι�α, ως εγγυ� ηση στην επιτροπη�  διενε�ργειας της δημοπρασι�ας, γραμμα� τιο συ� στασης

παρακαταθη� κης  του  Ταμει�ου  Παρακαταθηκω� ν  και  Δανει�ων  η�  εγγυητικη�  επιστολη�

ανεγνωρισμε�νης  Τρα� πεζας   η�  βεβαι�ωση του  Ταμει�ου   Παρακαταθηκω� ν  και  Δανει�ων  περι�

παρακαταθε�σεως σε αυτο�  απο�  αυτο� ν που επιθυμει� να λα� βει με�ρος στη δημοπρασι�α η�  α� λλου ο

οποι�ος  ενεργει�  για  λογαριασμο�  του  διαγωνιζομε�νου  ομολογιω� ν  Δημοσι�ου,  Τραπε�ζης  η�

Οργανισμου�  κοινη� ς  ωφελει�ας  που αναγνωρι�ζεται  για  εγγυοδοσι�ες,  ποσο�  ι�σο  προς  το  ε�να

δε�κατο (1/10) του οριζο� μενου ελα� χιστου ορι�ου πρω� της προσφορα� ς της διακη� ρυξης.

9) Δημοσίευση Διακήρυξης

Η  διακη� ρυξη  της  Δημοπρασι�ας  θα  αναρτηθει�  στην  ιστοσελι�δα  του  Δη� μου  και  του

«Προγρα� μματος Διαυ� γεια» και θα δημοσιευθει� με φροντι�δα του Δημα� ρχου τουλα� χιστον δε�κα

ημε�ρες πριν απο�  την διενε�ργεια της δημοπρασι�ας με τοιχοκο� λληση αντιγρα� φου αυτη� ς στον

πι�νακα ανακοινω� σεων του δημοτικου�  καταστη� ματος και στο δημοσιο� τερο με�ρος της ε�δρας

του Δη� μου.

Περι�ληψη  της  διακη� ρυξης  θα  δημοσιευτει�  σε  μια  ημερη� σια  εφημερι�δα,  δε�κα  τουλα� χιστον

με�ρες πριν την διενε�ργεια της δημοπρασι�ας.  Τα  ε�ξοδα δημοσι�ευσης  βαρυ� νουν τον τελευται�ο

μειοδο� τη.

10) Επανάληψη της δημοπρασίας

Η  δημοπρασι�α  επαναλαμβα� νεται  οι�κοθεν  απο�  τον  δη� μαρχο  εα� ν  δεν  παρουσια� σθηκε  κατ'

αυτη� ν μειοδο� της. 

Η δημοπρασι�α επαναλαμβα� νεται  ο� ταν:

α) το αποτε�λεσμα αυτη� ς δεν εγκριθει� απο�  την Οικονομικη�  επιτροπη�  η�  το δημοτικο�  συμβου� λιο

η�  την  αρμο� δια  Διοικητικη�  αρχη�  λο�γω  ασυ� μφορου  του  επιτευχθε�ντος  αποτελε�σματος  η�

σφα� λματος στη διενε�ργεια της δημοπρασι�ας

β) μετα�  την κατακυ� ρωση της δημοπρασι�ας, ο τελευται�ος μειοδο� της αρνει�ται να υπογρα� ψει

τα πρακτικα� ,  η�  τη συ� μβαση μι�σθωσης επι�σης ο� ταν μετα�  την κοινοποι�ηση στον τελευται�ο
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μειοδο� τη της εγκριτικη� ς επι� του αποτελε�σματος της δημοπρασι�ας αποφα� σεως δεν προσε�λθει

αυτο� ς εμπροθε�σμως για την συ� νταξη και υπογραφη�  της συ� μβασης.

Στην περι�πτωση (β) η δημοπρασι�α, επαναλαμβα� νεται εις βα� ρος του τελευται�ου μειοδο� τη, ως

ελα� χιστον δε ο� ριο προσφορα� ς ορι�ζεται το επ' ονο� ματι του� του κατακυρωθε�ν ποσο� ν, δυνα� μενο

να μειωθει� με απο� φασης του δημοτικου�  συμβουλι�ου. 

Η  επαναληπτικη�  δημοπρασι�α  γνωστοποιει�ται  με  περιληπτικη�  διακη� ρυξη  του  δημα� ρχου

αναφερομε�νης  στους  ο� ρους  της  πρω� της  διακη� ρυξης  και  δημοσιευομε�νης,  πε�ντε  (5)

τουλα� χιστον  ημε�ρας  προ  της  ημε�ρας  της  διενε�ργειας  της  δημοπρασι�ας,  διεξα� γεται  δε

συ� μφωνα με τα ο� σα αναφε�ρθηκαν.

Η επανα� ληψη της δημοπρασι�ας ενεργει�ται με βα� ση τη δοθει�σα τελευται�α προσφορα�  κατα�

την προηγου� μενη δημοπρασι�α.

11) Πληρωμή Μισθώματος

Το ετη� σιο μι�σθωμα θα καταβα� λλεται  με χρηματικο�  ε�νταλμα πληρωμη� ς σε λογαριασμο�  του

δικαιου� χου. 

12) Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτη� ς  υποχρεου� ται  να διατηρει�  και  διαφυλα� σσει  την  κατοχη�  του μισθι�ου,  τις  υπε�ρ

αυτου�  δουλειε�ς, τα ο� ρια αυτου�  και εν γε�νει το μι�σθιο, σε καλη�  κατα� σταση, προστατευ� οντας

αυτο�  απε�ναντι σε κα� θε καταπα� τηση, διαφορετικα�  ευθυ� νεται σε αποζημι�ωση. 

Οποιαδη� ποτε  προσθη� κη  διαμο� ρφωση  η�  εγκατα� σταση  αντικειμε�νων  στο  μι�σθιο  απο�  τον

μισθωτη�  συμφωνει�ται ο� τι γι�νεται επ΄ωφελει�α του Δη� μου Κε�ας, δικαιου� μενου του τελευται�ου

να αφαιρε�σει κα� θε εγκατα� σταση που ε�γινε με ε�ξοδα του και να αποδω� σει το μι�σθιο στην

κατα� σταση  που  το  παρε�λαβε.  Όταν  απαιτηθου� ν  εργασι�ες  επισκευη� ς  η�  αποκατα� στασης

φθορω� ν του μισθι�ου που οφει�λονται σε ανωτε�ρα βι�α η�  φυσικα�  αι�τια η�  στη φυσικη�  φθορα�

των υλικω� ν  το κο� στος αυτω� ν βαρυ� νει τον εκμισθωτη� .

Σε περι�πτωση αρνη� σεως ο μισθωτη� ς δικαιου� ται να προβει� εναλλακτικα� :

Ει�τε σε μονομερη�  καταγγελι�α της συ� μβασης και την εξευ� ρεση α� λλου ακινη� του

Ει�τε  στη  διακοπη�  καταβολη� ς  των  μισθωμα� των  με�χρι  την  εκτε�λεση  των  απαιτου� μενων

εργασιω� ν.
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Ει�τε στην επισκευη�  των βλαβω� ν, παρακρατω� ντας τη σχετικη�  δαπα� νη που θα προκυ� πτει απο�

τα  επο� μενα μισθω� ματα.

 

13) Κρατήσεις

Το μι�σθωμα  υπο� κειται σε  κρατη� σεις

14) Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτη� ς υποχρεου� ται με τη λη� ξη της μι�σθωσης, να παραδω� σει το μι�σθιο στην κατα� σταση

στην οποι�α το παρε�λαβε,  διαφορετικα�  ευθυ� νεται σε αποζημι�ωση. Ο μισθωτη� ς  δεν οφει�λει

καμι�α  αποζημι�ωση  στον  εκμισθωτη�  για  φθορε�ς  του  ακινη� του  που  οφει�λονται  στη

συνηθισμε�νη  χρη� ση  του,  σε  κακη�  κατασκευη�  του  η�  στην  παλαιο� τητα  αυτου�  η�  σε  τυχαι�ο

γεγονο� ς

15) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρη�  αναμι�σθωση, ως και υπεκμι�σθωση του μισθι�ου απο�  τον μισθωτη�  απαγορευ� εται

απολυ� τως.

16) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορι�ες για τη δημοπρασι�α παρε�χονται απο�  το Γραφει�ο Εσο� δων Δη� μου Κε�ας, ημε�ρες

και ω� ρες λειτουργι�ας της υπηρεσι�ας, Διευ� θυνση Ιουλι�δα, Τηλε�φωνο 22883 60000, FAX 22880

22011. 

Αντι�γραφο της διακη� ρυξης χορηγει�ται η�  αποστε�λλεται στους ενδιαφερο� μενους υ� στερα απο�

αι�τηση  που  υποβα� λλεται  στην  παραπα� νω  διευ� θυνση  με�χρι  και  την  προηγου� μενη  της

καταληκτικη� ς ημερομηνι�ας. 

Β. Βα� σει των παραπα� νω ο� ρων θα καταρτιστει�  η διακη� ρυξη της δημοπρασι�ας,  η οποι�α  θα

δημοσιευτει� απο�  τον Δη� μαρχο, συ� μφωνα με τα ο� σα ορι�ζει το α� ρθρο 3 του ΠΔ 270/81.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 87/2019
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ΘΕΜΑ 7ο :  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για τη χορήγηση νέας
προσωρινής παροχής ισχύος 35kVA Γ21 για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου
στη διεύθυνση Κόκκα / Βουρκάρι.

Ο προ� εδρος της Οικονομικη� ς  Επιτροπη� ς εισηγου� μενος το  7ο θε�μα της ημερη� σιας δια� ταξης
ανε�φερε τα εξη� ς :

Στο α� ρθρο 172 του Ν. 3463/06 ( Δ.Κ.Κ.) ορι�ζονται τα εξη� ς :

«1.  Με  απο� φαση  της  δημαρχιακη� ς  επιτροπη� ς  η�  του  κοινοτικου�  συμβουλι�ου,  μπορει�  να
εγκρι�νεται  η  ε�κδοση  ενταλμα� των  προπληρωμη� ς  για  την  αντιμετω� πιση  δαπανω� ν,  γενικα� ,
εφο� σον  η  πληρωμη�  με  τακτικο�  ε�νταλμα  στο  ο� νομα  του  δικαιου� χου  ει�ναι  αδυ� νατη  η�
απρο� σφορη.
2. Τα εντα� λματα προπληρωμη� ς εκδι�δονται στο ο� νομα δημοτικω� ν η�  κοινοτικω� ν υπαλλη� λων».
Συ� μφωνα με το α� ρθρο 72 παρ. δ) του Ν. 3852/10 η οικονομικη�  επιτροπη�  αποφασι�ζει για την
ε�γκριση δαπανω� ν.
Με το α� ρθρο 72 του Ν. 3852/10 αντικαταστα� θηκε το α� ρθρο 103 του Ν. 3463/06, το οποι�ο
αναφερο� ταν στις αρμοδιο� τητες της Δημαρχιακη� ς Επιτροπη� ς, η οποι�α αντικαταστα� θηκε απο�
την Οικονομικη�  Επιτροπη� .

Ο Δήμος Κέας, έχει αποφασίσει να συνδιοργανώσει για 3η συνεχόμενη χρονιά μουσική εκδήλωση
στην περιοχή Κόκκα Βουρκαρίου.

Φέτος, το πρόγραμμα είναι διήμερο και φέρει το γενικό τίτλο ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ FESTIVAL.
Συγκεκριμένα,  την  Παρασκευή  26/7/2019  συναυλία  θα  δώσουν  οι  καλλιτέχνες  Ανδριάννα
Μπάμπαλη & Στάθης Δρογώσης, με ώρα έναρξης 21:30 και διάρκεια 150 λεπτά, ενώ το Σάββατο
27/7/2019 συναυλία θα δώσουν οι καλλιτέχνες Ρίτα Αντωνοπούλου & Χρήστος Θηβαίος με ώρα
έναρξης 21:30 και διάρκεια 150 λεπτά.

Με  το  υπ΄  αριθμ.  70936/21-06-2019  ε�γγραφο�  της  η  ΔΕΔΔΗΕ  σε  απα� ντηση  σχετικου�
αιτη� ματο� ς μας, μας γνωστοποι�ησε το κο� στος για τη χορήγηση νέας προσωρινής παροχής
ισχύος 35kVA Γ21 με αριθμό παροχής 50029981 για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής
τάσης του ακινήτου στη διεύθυνση Κόκκα / Βουρκάρι.

Η αναλογου� σα συμμετοχη�  στη δαπα� νη ηλεκτροδο� τησης ανε�ρχεται στο ποσο�  των  760,00 €
(συμπ/νου  ΦΠΑ  24%) και  θα  βαρυ� νει  τον  ΚΑ  15.6471.0009  «Δαπα� νη  συναυλι�ας  στην
Κο� κκα Βουρκαρι�ου» του πρου< πολογισμου�  του ε�τους 2019.

Παρακαλω�  να ληφθει�  απο� φαση για την ε�κδοση εντα� λματος προπληρωμη� ς προκειμε�νου να
πραγματοποιηθει� η ανωτε�ρω πληρωμη� . 

Ο δημοτικο� ς υπα� λληλος στο ο� νομα του οποι�ου θα εκδοθει�  το ε�νταλμα προτει�νω να ει�ναι ο
κ.Ιωα� ννης Πορι�χης - υπα� λληλος του Δη� μου Κε�ας.

Η Οικονομικη�  Επιτροπη�  μετα�  απο�  συζη� τηση, αφου�  ε�λαβε υπο� ψη της : 

Τις διατα� ξεις του α� ρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του α� ρθρου 172 του Ν.3463/2006 και
του α� ρθρου 32 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
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Την υ� παρξη εξειδικευμε�νης πι�στωσης στον ΚΑ  15.6471.0009 του  πρου< πολογισμου�  ε�τους
2019
Το υπ΄αριθμ. 70936/21-06-2019 ε�γγραφο της  ΔΕΔΔΗΕ
Την ειση� γηση του Προε�δρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρι�νει την ε�κδοση εντα� λματος προπληρωμη� ς και ορι�ζει υπο� λογο  τον υπα� λληλο του Δη� μου
κ.Ιωα� ννη Πορι�χη, ο οποι�ος υποχρεου� ται να αποδω� σει λογαριασμο�  με�σα σε προθεσμι�α τριω� ν
μηνω� ν, για την πληρωμη�  της δαπα� νης για τη χορήγηση νέας προσωρινής παροχής ισχύος
35kVA Γ21 με αριθμό παροχής 50029981 για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης
του ακινήτου στη διεύθυνση Κόκκα / Βουρκάρι.

Η  δια� θεση  πι�στωσης  της  ανωτε�ρω  δαπα� νης  που  ανε�ρχεται  στο ποσο�  των  760,00 €

(συμπ/νου  ΦΠΑ  24%) και  θα βαρυ� νει  τον  ΚΑ  15.6471.0009  «Δαπα� νη  συναυλι�ας  στην

Κο� κκα Βουρκαρι�ου» του πρου< πολογισμου�  του ε�τους 2019 θα γι�νει με απο� φαση διατα� κτη.

Η διαχει�ριση του ποσου�  θα γι�νει συ� μφωνα με τις διατα� ξεις των α� ρθρων 32,33,34 και 37 του

ΒΔ 17/5-15/6/1959.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 88/2019
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    Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Δήμαρχος Κέας                       Τα μέλη

           Ιωάννης Ευαγγέλου               Αντώνιος Παούρης

Ελευθερία Στ. Μορφωνιού

 Ελευθέριος Τζουβάρας

 


