
18ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 5ης Ιουλίου 2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 18ης/05.07.2019
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα  Παρασκευή 5 Ιουλίου 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.  2991/01-07-2019 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. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού 2. Δημήτριος Καβαλιέρος
3. Ειρήνη Βελισσαροπούλου 3. Αντώνιος Παούρης
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  του πρακτικού κατακύρωσης αποτελεσμάτων της επιτροπής διενέργειας δια-
γωνισμών Υπηρεσιών, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών για  κατακύρωση
του συνοπτικού διαγωνισμού “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-
2020”.

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 27η Ιουνίου 2019 και  ώρα 10:30 π.μ.  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 “Καθαριότητα Δημοτικών κτιρίων Κέας  για το  έτος
2019-2020 ” (Αριθμ. Διακήρυξης 2606/2019).

Ακολουθεί το προς έγκριση Πρακτικό κατακύρωσης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αριθ.πρωτ.: 2905/27-06-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

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 27η Ιουνίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη 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  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο 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:
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Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

Μέλος Μαριάννα Μωραΐτη ΠΕ Γεωπόνων
Αναπληρωματικό Μέλος Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ 1 Διοικητικός

1.  Με την υπ’ αριθ.  85/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το υπ’ αριθ.
2847/25-06-2019  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 13.330,03     ευρώ, πλέον   3.199,21   ευρώ  
ΦΠΑ, συνολικού ποσού   16.529,24   ευρώ  .   

2. Σε συνέχεια της  υπ’ αριθ. 85/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει της με
αριθμ.2606/2019 Διακήρυξης, θα έπρεπε να προσκληθεί ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει,
εντός   δέκα (10) ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  πρόσκλησης,   τα  δικαιολογητικά
(κατακύρωσης) όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016.

3. Όμως, βάσει του άρθρου 79, παρ. 6 ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να
υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση ή συνάψει
τη συμφωνία-πλαίσιο, διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά”.

4. Ο  προσωρινός  ανάδοχος  είχε  υποβάλλει  στο  γραφείο  πρωτοκόλλου  φάκελο  με  αντίστοιχα
δικαιολογητικά  κατακύρωσης,  την  24/06/2019  (ως  προσωρινός  ανάδοχος  της  υπηρεσίας
“Καθαρισμός  παραλιών  Δήμου  Κέας”).  Η  Επιτροπή  είχε  προχωρήσει  στην  αποσφράγιση  του
φακέλου  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  και  είχε  συμπεράνει  ότι  τα  δικαιολογητικά  που
υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο ήταν πλήρη. 

5.  Σε  συνέχεια  των  ανωτέρω,  και  αφού  “Βάσει  του  άρθρου  79,  παρ.  6  ν.4412/2016, οι
οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύμβαση ή συνάψει τη συμφωνία-πλαίσιο, διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά
αυτά”, 

η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να:

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ η παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Δημοτικών κτιρίων  Κέας για το
έτος 2019-2020” στην ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ με τη συνολική συμβατική αξία
των  13.330,03     ευρώ, πλέον    3.199,21   ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού    16.529,24    ευρώ   γιατί  η
αναθέτουσα αρχή διαθέτει ήδη τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης τα οποία και είναι σε
ισχύ.

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 Σωτηρία Μυκωνιάτη Μαριάννα Μωραΐτη



18ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 5ης Ιουλίου 2019

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. 2606/2019 διακήρυξης

3)  Το  με   αριθμ.πρωτ.  2905/27-06-2019 πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των

δικαιολογητικών κατακύρωσης,

5)  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

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 3,

7) την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την έγκριση του με αριθμ.πρωτ. 2905/27-06-2019  Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης

των δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού  και 

β. Την κατακύρωση της παροχής υπηρεσίας “Καθαρισμός Δημοτικών κτιρίων  Κέας για το έτος

2019-2020” στην  ΙΩΑΝΝΑ  ΑΝΤ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  με  τη  συνολική  συμβατική  αξία  των

13.330,03  ευρώ,  πλέον  3.199,21  ευρώ  ΦΠΑ,  συνολικού  ποσού  16.529,24  ευρώ γιατί η

αναθέτουσα αρχή διαθέτει ήδη τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης τα οποία και είναι σε

ισχύ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 89/2019
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ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση του πρακτικού κατακύρωσης αποτελεσμάτων της επιτροπής διενέργειας δια-
γωνισμών Υπηρεσιών, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών για  κατακύρωση
του συνοπτικού διαγωνισμού “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 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».

Α) Στην Ιουλίδα 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  αποσφράγιση και αξιολόγηση των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή
υπηρεσίας “Καθαρισμός  Νεκροταφείων  Δήμου  Κέας  για  το  έτος  2019-2020” (Αριθμ.
Διακήρυξης 2159/2019).

Ακολουθεί το προς έγκριση Πρακτικό κατακύρωσης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ.: 2850/25-06-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
Παροχή υπηρεσίας Καθαριότητας Νεκροταφείων Δήμου Κέας για το έτος 2019-20 

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 7/2019 απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην   αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης  στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την “ Παροχή υπηρεσίας
Καθαριότητας  Νεκροταφείων  Δήμου  Κέας για  το  έτος  2019-20 ” (Αριθμ.  Διακήρυξης
2159/2019), η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC004991419.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
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Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

Μέλος Μαριάννα Μωραΐτη ΠΕ Γεωπόνων
Αναπληρωματικό Μέλος Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός

1. Με το υπ’ αριθ. 2416/04-06-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνικών και οικονομικών προσφορών, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη
της εταιρείας Γ.ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ως προσωρινού αναδόχου για την Παροχή υπηρεσίας
Καθαριότητας Νεκροταφείων Δήμου Κέας για το έτος 2019-20.

Με  την  υπ΄αριθ.  76/2019  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εγκρίθηκε  το  ανωτέρω
πρακτικό  με τη συνολική συμβατική αξία των 11.427,20   ευρώ, πλέον   2.742,53   ευρώ ΦΠΑ,  
συνολικού ποσού   14.169,73   ευρώ .  

2. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, παρελήφθη στις 14/06/2019 από τον νόμιμο εκπρόσωπο της
εταιρείας Γ.ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. πρόσκληση  με  την  οποία  κλήθηκε  να  υποβάλει  εντός
προθεσμίας,  δέκα  (10)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  ειδοποίησης  σε  αυτήν,  τα
δικαιολογητικά όπως  αυτά  προβλέπονται  στο  άρθρο  80  του  Ν.  4412/2016, τα  οποία
αποσφραγίζονται  και  ελέγχονται  κατά  την διαδικασία  που προβλέπεται  στο  άρθρο  103 του  Ν.
4412/2016:

Ακολουθεί η από 14/06/2019 Πρόσκληση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

Αρ.πρωτ.2621/14.06.2019

  ΠΡΟΣ:  Νόμιμο εκπρόσωπο της 
εταιρείας Γ.ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

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.  2159/22-5-2019 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για  την  Παροχή
υπηρεσίας Καθαριότητας Νεκροταφείων Δήμου Κέας για το έτος 2019-20
4. Το υπ’ αριθ. 2416/04-06-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνική προσφορά -οικονομική προσφορά της Επιτροπής  διενέργειας διαγωνισμού
του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016.
5. Την υπ’ αριθ.  76/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το
ανωτέρω πρακτικό και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος  του διαγωνισμού  για  την Παροχή
υπηρεσίας Καθαριότητας Νεκροταφείων Δήμου Κέας για το έτος 2019-20, η εταιρεία “
Γ.ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε”,
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ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας Γ.ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, ως  προσωρινός ανάδοχος του
διαγωνισμού  για  την Παροχή υπηρεσίας Καθαριότητας Νεκροταφείων Δήμου Κέας για
το  έτος  2019-20,  να  υποβάλει,  εντός   δέκα (10) ημερών  από  την  κοινοποίηση  της
παρούσας,   τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται  στο άρθρο
80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που
προβλέπεται  στο  άρθρο  103  του  Ν.  4412/2016. Τα  δικαιολογητικά  υποβάλλονται  στην
αναθέτουσα  αρχή  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  ο  οποίος  παραδίδεται  στο  αρμόδιο  όργανο
αξιολόγησης.

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

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από την

υποβολή  του,  από  το  οποίο  να  προκύπτει,  ότι  δεν  έχουν  εις  βάρος  τους  αμετάκλητη

καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73

του Ν. 4412/2016 ήτοι : 

Συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  δωροδοκία,  απάτη,  νομιμοποίηση  εσόδων  από

παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο

από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

Σημειώνεται  ότι  σε  περίπτωση  που  το  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  φέρει  καταδικαστικές

αποφάσεις,  οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  προσκομίσουν  τις  αναφερόμενες  σε  αυτό

καταδικαστικές αποφάσεις.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.

(2) Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από την υποβολή του,

από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση, δεν  έχουν  υπαχθεί σε

διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση

από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού

συμβιβασμού ή  δεν  έχουν  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  τους  δραστηριότητες  ή  δεν

βρίσκονται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία,

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

(3) Πιστοποιητικό που  εκδίδεται  από  αρμόδια  κατά  περίπτωση  αρχή,  από  το  οποίο  να

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς

τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και

επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
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Ειδικά  για  τις  προσωπικές  εταιρείες,  λαμβάνονται  υπόψη  τόσο  οι  οφειλές  τους  από  τυχόν

εργοδοτικές  υποχρεώσεις όσο  και  οι οφειλές  των  φυσικών  προσώπων που  συμμετέχουν  σε

αυτές.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά αυτά πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως,

στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες

πριν από την υποβολή τους

(4)  Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου που  έχει  εκδοθεί   έως  τριάντα  (30)

εργάσιμες  μέρες  πριν  από  την  υποβολή  του, με  το  οποίο  θα  πιστοποιείται  αφενός  η

εγγραφή  τους  σε  αυτό  και  το  ειδικό  επάγγελμά  τους,  κατά  την  καταληκτική  ημερομηνία

υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι

της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.

(5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων που έχουν εκδοθ  εί   έως τριάντα  

(30) εργάσιμες μέρες πριν από την υποβολή τους, ως ακολούθως :

Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)      

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας.

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.

γ) Απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) κάθε προσφέροντος για

την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς

και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του

υπογράφοντος  απορρέει  από  το  καταστατικό  ή  άλλη  πράξη  που  έχει  δημοσιευθεί  κατά  τις

κείμενες διατάξεις). 

(6)Πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  της  Επιθεώρησης

Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από την υποβολή του

από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του

οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.» .

Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ  μπορεί να

αντικαθίσταται  από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα,  η  οποία έχει  συνταχθεί

μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά

με την έκδοση του πιστοποιητικού.
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Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που

υποβλήθηκαν  και  ο  προσωρινός  ανάδοχος  υποβάλλει  εντός  της  προθεσμίας  δέκα  (10)

ημερών, από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, αίτημα προς το

αρμόδιο  όργανο  αξιολόγησης  για  την  παράταση της  προθεσμίας  υποβολής,  το  οποίο

συνοδεύεται  με  αποδεικτικά έγγραφα από  τα  οποία  να αποδεικνύεται  ότι  έχει  αιτηθεί  τη

χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των

δικαιολογητικών  για  όσο  χρόνο  απαιτηθεί  για  τη  χορήγηση  των  δικαιολογητικών  από  τις

αρμόδιες αρχές. 

Αν,  κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  διαπιστωθεί  ότι  τα  στοιχεία  που

δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του

προσωρινού αναδόχου.

Αν  ο  προσωρινός  ανάδοχος  δεν  υποβάλει  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα

απαιτούμενα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα,  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,  απορρίπτεται  η

προσφορά του προσωρινού αναδόχου.

Αν  από  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  απορρίπτεται η

προσφορά του προσωρινού αναδόχου.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού

από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο ( επιτροπή αξιολόγησης ) στο οποίο αναγράφεται η τυχόν

συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παρ 2 του άρθρου 103 Ν.4412/16 και τη

διαβίβαση  του  φακέλου  στο  αποφαινόμενο  όργανο  της  αναθέτουσας  αρχής  για  τη  λήψη

απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103

Ν.4412/16 είτε  κατακύρωσης της σύμβασης.  Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω

δικαιολογητικών,  επικυρώνονται  με  την  απόφαση κατακύρωσης  του άρθρου 105.  Όσοι  δεν

έχουν  αποκλεισθεί  οριστικά  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις Ν. 4412/16 .

Η αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου των δικαιολογητικών θα γίνει την  25η Ιουνίου στο
Δημοτικό κατάστημα, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ
6/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

3. Η Επιτροπή συνεδριάζει σήμερα προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και
στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν την 24/06/2019 (αρ.πρωτ: 2811).
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4. Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν είναι τα ακόλουθα:

--------------------Πίνακας  δικαιολογητικών----------------------

Ονοματεπώνυμο Δικαιολογητικά 

Γ.ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΑΓΚΩΝΗ που έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες  πριν
από την υποβολή του.

 Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου της  ΔΗΜΗΤΡΑΣ
ΒΡΕΤΤΟΥ που έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες  πριν
από την υποβολή του

 Ασφαλιστική Ενημερότητα της εταιρείας
 Ασφαλιστική  Ενημερότητα  του   ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΛΑΓΚΩΝΗ
 Ασφαλιστική  Ενημερότητα   της  ΔΗΜΗΤΡΑΣ

ΒΡΕΤΤΟΥ
 Φορολογική Ενημερότητα  της εταιρείας
 Υπεύθυνη  Δήλωση  ως  αντικατάσταση  του

Πιστοποιητικού  που  εκδίδεται  από  τη  Διεύθυνση
Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  της  Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων

 Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου που  έχει
εκδοθεί  έως τριάντα (30) εργάσιμες μέρες πριν από την
υποβολή του

 Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των
τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το τελευταίο σε ισχύ
καταστατικό της εταιρείας

 Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας 

5. Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος  Γ.ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε κατέθεσε στο πρωτόκολλο του
Δήμου,  “αίτημα  παράτασης του  χρόνου  υποβολής  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  έως  04
Ιουλίου 2019”, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 της διακήρυξης, το οποίο  το οποίο συνοδευόταν
με  αποδεικτικά  έγγραφα από  τα  οποία  αποδεικνύεται  ότι  έχει  αιτηθεί  τη  χορήγηση  των
δικαιολογητικών που εκκρεμμούν :  Πιστοποιητικό  που έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες  πριν
από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν
υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης,  ειδικής  εκκαθάρισης  η  δεν  τελούν  υπό  αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού.

6. Από  τα  ανωτέρω  προκύπτει  ότι  τα  δικαιολογητικά  που  υποβλήθηκαν  από  την  εταιρεία
Γ.ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε,  δεν  ήταν  πλήρη  και  μάλιστα  υπέβαλε  δικαιολογημένο αίτημα
Παράτασης του χρόνου υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης έως 04
Ιουλίου 2019.
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7. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή αναβάλει την γνωμοδότηση επί τ  ης κατακύρωσης   της Παροχής
υπηρεσίας Καθαριότητας Νεκροταφείων Δήμου Κέας για το έτος 2019-20 μέχρι την εξέταση
των συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης  και όχι πριν την 4η Ιουλίου 2019. (άρθρο 9
της Διακήρυξης: “η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών
για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές”).

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 Σωτηρία Μυκωνιάτη Μαριάννα Μωραΐτη

Β)  Την 3η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε έκτακτη 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 συμπληρωματικών
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Ακολουθεί το υπ’αριθ......./03-07-2019 Πρακτικό:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ.: 3086/04-07-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
Παροχή υπηρεσίας 

Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου Κέας για το έτος 2019-2020 
της

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

Στην Ιουλίδα Κέας την 4η Ιουλίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη 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  συμπληρωματικών  δικαιολογητικών
κατακύρωσης  που  κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο  διενέργειας  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την
παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου Κέας για το έτος 2019-2020 ” (Αριθμ.
Διακήρυξης 2159/2019),  η  οποία  δημοσιεύθηκε  νομίμως  και  αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC004991419.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
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Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

Μέλος Μαριάννα Μωραΐτη ΠΕ Γεωπόνων
Αναπληρωματικό Μέλος Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός

1.  Με την υπ’ αριθ.  76/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το υπ’ αριθ.
2416/04-06-2019  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 εταιρεία
Γ.ΛΑΓΚΩΝΗΣ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.  ,  με  τη  συνολική  συμβατική  αξία  των  11.427,20   ευρώ,  πλέον  
2.742,53   ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού   14.169,73   ευρώ .  

2. Σε  συνέχεια  της  απόφασης  αυτής, παρελήφθη  στις  14/06/2019  από  τον  νόμιμο
εκπρόσωπο της εταιρείας Γ.ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. πρόσκληση με την οποία κλήθηκε να
υποβάλει  εντός προθεσμίας,  δέκα  (10)  ημερών από την κοινοποίηση της  σχετικής
ειδοποίησης  σε  αυτήν,  τα  δικαιολογητικά όπως  αυτά  προβλέπονται  στο  άρθρο  80  του  Ν.
4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 103 του Ν. 4412/2016

3. 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   αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης.

4. Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος  Γ.ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε κατέθεσε στο πρωτόκολλο του
Δήμου,  “αίτημα  παράτασης του  χρόνου  υποβολής  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  έως  04
Ιουλίου  2019”, όπως  προβλέπεται  στο  άρθρο  9  της  διακήρυξης,  το  οποίο  συνοδευόταν  με
αποδεικτικά  έγγραφα από  τα  οποία  αποδεικνύεται  ότι  έχει  αιτηθεί  τη  χορήγηση  των
δικαιολογητικών που εκκρεμμούν :  Πιστοποιητικό  που έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες  πριν
από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν
υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης,  ειδικής  εκκαθάρισης  η  δεν  τελούν  υπό  αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού.

5. Από  τα  ανωτέρω  προκύπτει  ότι  τα  δικαιολογητικά  που  υποβλήθηκαν  από  την  εταιρεία
Γ.ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε,  δεν  ήταν  πλήρη  και  μάλιστα  υπέβαλε  δικαιολογημένο αίτημα
Παράτασης του χρόνου υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης έως 04
Ιουλίου 2019.

6. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή ανέβαλε τη γνωμοδότηση επί τ  ης κατακύρωσης   της Παροχής
υπηρεσίας Καθαριότητας Νεκροταφείων Δήμου Κέας για το έτος 2019-20 μέχρι την εξέταση
των συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης  και όχι πριν την 4η Ιουλίου 2019. (άρθρο 9
της Διακήρυξης: “η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών
για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές”).

7.   Σήμερα, 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
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αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  συμπληρωματικών δικαιολογητικών  κατακύρωσης  τα
οποία και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της υπ’αριθ. 2159/2019 Διακήρυξης.

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

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ η παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου Κέας για το έτος
2019-2020  ” στην  Γ.ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε με τη συνολική συμβατική αξία των  11.427,20
ευρώ, πλέον    2.742,53   ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού    14.169,73   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 Σωτηρία Μυκωνιάτη Μαριάννα Μωραϊτη

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

διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2) Τους όρους της υπ΄αριθ. 2159/2019 διακήρυξης

3)  Το  με  αρ.  2850/25-06-2019 πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των

δικαιολογητικών κατακύρωσης,

4)  Την  με  αρ.  3086/04-07-2019 πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των

συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης,

5) Την με αριθμό 386/2019 Απόφαση 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 1,

7) την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την  έγκριση  του  με  αριθμ.πρωτ.  2850/25-06-2019 πρακτικό  αποσφράγισης  και

αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
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β.  Την έγκριση του με αριθμ.πρωτ. 3086/04-07-2019 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης

των  συμπληρωματικών     δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

γ. Την κατακύρωση της  παροχής υπηρεσίας “Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου Κέας για το

έτος  2019-2020” στην  εταιρεία  Γ.ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ  Ο.Ε με τη συνολική συμβατική αξία των

11.427,20 ευρώ, πλέον 2.742,53 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 14.169,73 ευρώ γιατί κατέθεσε

όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 90/2019
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ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικής Χαράς
Οτζιά 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. 67/2019 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  παιδικής  χαράς  Οτζιά Δήμου

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

ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 19PROC005039343).

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

21/06/2019 11:45:51

2 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 21/06/2019 08:40:10
3 Σ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ 20/06/2019 14:19:07

Την 27η Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη 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.  2915/27-06-2019 πρακτικό αποσφράγισης
και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών ως παρακάτω :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ.:2915/27-06-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

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

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

Στην  Ιουλίδα Κέας την  27η 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  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
προμήθειας  για  την  “Προμήθεια  και  τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής  χαράς  Οτζιά Δήμου
Κέας” (Αριθμ.  Διακήρυξης 2345/31.05.2019),  η  οποία  έλαβε  τον  υπ΄  αριθ.  75434  αριθμό
συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ,  δημοσιεύθηκε  νομίμως  και  αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC005040277.

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
21/06/2019 και ώρα 15:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η   27η
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  75434 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

21/06/2019 11:45:51

2 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 21/06/2019 08:40:10
3 Σ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ 20/06/2019 14:19:07

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση
στο περιεχόμενο των προσφορών. 

2. Στη  συνέχεια  τα  μέλη  της  Επιτροπής  που  διαθέτουν  τους  απαραίτητους  κωδικούς  για  την
αποσφράγιση  των  προσφορών  καταχώρισαν  διαδοχικά  σε  ειδική  φόρμα  του  συστήματος  τα
διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να
αποσφραγισθούν οι προσφορές. 
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3. Αμέσως  μετά  την  παραπάνω διαδικασία  οι  προσφορές  αποσφραγίσθηκαν  και  συγκεκριμένα
αποσφραγίσθηκαν  οι  υποφάκελοι  «Δικαιολογητικά  συμμετοχής  –  Τεχνική  προσφορά»  των
προσφορών  με  αποτέλεσμα  να  είναι  δυνατή  πλέον  η  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  τους.
Επισημαίνεται  ότι  οι  υποφάκελοι  «Οικονομικές  Προσφορές»  δεν  αποσφραγίσθηκαν  αφού
σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού,  αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο
στάδιο του διαγωνισμού.

4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές
είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αριθμούς συστήματος:

   Α/Α Στοιχεία Οικονομικού Φορέα Αριθμός συστήματος
1 ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
140743

2 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 141053
3 Σ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ 140988

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
2832/24.06.2019

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.:2579/12.06.2019)
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.
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.
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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. 2345/31.05.2019 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. 2345/31.05.2019 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. 2345/31.05.2019 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.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Λεωνίδας Περδικάρης Βασιλική Πετρή Μαριάννα Μωραϊτη
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Στη συνέχεια και συγκεκριμένα την 28η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση στον  Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221
παρ.1  του  Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν  6/2019 απόφαση  της
Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί σε  συνέχιση της διαδικασίας  της ηλεκτρονικής
αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των οικονομικών προσφορών που  κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο
διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Ακολουθεί το σχετικό Πρακτικό:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ.:2924/28-06-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού 

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

της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην Ιουλίδα Κέας την 28η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στον  Δήμο Κέας η  επιτροπή διενέργειας  διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1  του
Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’ αριθμόν 6/2019 απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των
οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού προμήθειας για την “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Οτζιά
Δήμου Κέας”  (Αριθμ.  Διακήρυξης  2345/31.05.2019),  η  οποία  έλαβε  τον  υπ΄  αριθ.  75434 αριθμό  συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ,  δημοσιεύθηκε  νομίμως  και  αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων,
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC005040277.

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

1.  Βάσει  του  υπ’αριθ.2915/27-06-2019 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. 2345/31.05.2019 Διακήρυξης
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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 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.
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.

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  75434 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  27.794,76ευρώ, πλέον 6.670,74ευρώ (ΦΠΑ 24%),
συνολικού ποσού 34.465,50ευρώ.ευρώ.

4. Κατόπιν των ως άνω, τα μέλη της Ε.Δ. λαμβάνοντας υπόψη :
 τους όρους της υπ’αριθ. 2345/31.05.2019 Διακήρυξης,
 τις υποβληθείσες προσφορές,
 τις διατάξεις του Ν.4412/16,
 το υπ’αριθ.  2915/27-06-2019 Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών

συμμετοχής και τεχνικών προσφορών,
 την με αρ.  392 /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 7,

 -ότι  για  τα  αποτελέσματα  των  ανωτέρω  σταδίων  και  για  σύμβαση  με  κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής,
εκδίδεται  μία  απόφαση  με  την  οποία  επικυρώνονται  τα  αποτελέσματα  όλων  των
σταδίων στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας (άρθρο 100 παρ. 4 Ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε από την παρ.18 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

-Την  ανάδειξη  της  εταιρείας ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως  προσωρινό  ανάδοχο  για την  Προμήθεια  και  τοποθέτηση
εξοπλισμού παιδικής χαράς Οτζιά 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
27.794,76ευρώ, πλέον 6.670,74ευρώ (ΦΠΑ 24%), συνολικού ποσού 34.465,50ευρώ.
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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

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. 2345/31.05.2019 Διακήρυξης,
 τις υποβληθείσες προσφορές,
 το υπ’αριθ.  2915/27-06-2019 Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών

συμμετοχής και τεχνικών προσφορών,
 το  υπ’αριθ.  2924/28-06-2019  Πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονομικών

προσφορών
 την με αρ.  392 /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 7,

 -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 με  αριθ.πρωτ. 2915/27-06-2019 πρακτικού αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
δικαιολογητικών συμμετοχής   και τεχνικών προσφορών  , της επιτροπής διαγωνισμού,

2. Την έγκριση του  με αριθ.πρωτ. 2924/28-06-2019 πρακτικού αποσφράγισης και  αξιολόγησης
οικονομικών προσφορών,της επιτροπής διαγωνισμού,

3.  Την  ανάδειξη της  εταιρείας ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ,   ως προσωρινό ανάδοχο για την  “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής
χαράς Οτζιά 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
27.794,76ευρώ, πλέον 6.670,74ευρώ (ΦΠΑ 24%), συνολικού ποσού 34.465,50ευρώ.

  Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 91/2019
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ΘΕΜΑ 4ο : Ορισμός δικηγόρου σχετικά με το ιδιοκτησιακό του ακινήτου “Η ΤΖΙΑ ΜΑΣ”.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
για την κάλυψη δαπανών διοργάνωσης παραδοσιακού πανηγυριού Αγ. Πνεύματος στην Καρθαία.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

    Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Δήμαρχος Κέας                       Τα μέλη

           Ιωάννης Ευαγγέλου               Ελευθερία Στ. Μορφωνιού

 Ειρήνη Βελισσαροπούλου

 Ελευθέριος Τζουβάρας

 


