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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 22ης/19.07.2019
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα  Παρασκευή  19  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.  3301/15-07-2019 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. Αντώνιος Παούρης                                      2.  Ειρήνη Βελισσαροπούλου
3. Δημήτριος Καβαλιέρος                               3.  Ελευθέριος Τζουβάρας 

             4. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
 (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

  
                                           
   

         

  
 
            
          

   

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

των πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο :  Διαβίβαση απόψεων στην Α.Ε.Π.Π.  επί  προδικαστικής  προσφυγής κατά της  υπ’
αριθμ.  81/201  9   απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής   που αφορά στον ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό για το έργο «Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ
στην Κορησσία» (Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 80443).

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει
υπόψη των μελών της Επιτροπής :

1) Στις  17/04/2019  μας  διαβιβάστηκε  από  την  Δ.Τ.Ε.Κυκλάδων  με  το  αριθμ.πρωτ.  Π.Ν.Α.
49745/1332/16-04-2019 έγγραφο, το 1ο Πρακτικό Δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Προσωρινού
Αναδόχου) και η οικονομική προσφορά του προσωρινού μειοδότη.

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

“Προμηθέας Παπαπάνος” είναι η πιο συμφέρουσα για τους λόγους που αναφέρονται στο από 27-

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

έκπτωση 21,53 %  (ακολουθεί έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς όπως συμπληρώθηκε από

τον ανάδοχο).

Κατάλογος Μειοδοσίας
Α/Α Επωνυμία Α/Α κατάθεσης     Ποσοστό έκπτωσης Ποσό

1 Παπαπάνος Προμηθέας 115510 21,53 % 62.649,85 €

2 Κοινοπρ. Γιαννουλας
Παναγιώτης του Αθαν. -
Ψαρράκης Χαράλαμπος

του Αναστασίου

115835 8,09 % 73.377,39 €

3 Build & Bond Τεχνική
Κατασκευαστική ΕΠΕ

113028 6,47 % 74.673,28 €

4 Παναγιώτης Μοσχοβίτης
του Κοσμά

115046 4,00 % 76.645,16 €

Η  αρμόδια  Επιτροπή  Διαγωνισμού  (Ε.Δ.)  όπως  αυτή  ορίστηκε  με  την  υπ’  αριθμ.  20/2019

Απόφ.Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου  Κέας,  γνωμοδότησε  με  το  από  27-03-2019 πρακτικό

αξιολόγησης  προς  την  οικονομική  επιτροπή  για  την  ανάδειξη  της  εταιρείας  “Παπαπάνος

Προμηθέας”, με ΑΦΜ 005536993 και ΔΟΥ Αγρινίου και έδρα στο Αγρίνιο επί της οδού Ηλία Ηλίου

4  Αγρίνιο,  Τ.Κ.  301  31,  ως   προσωρινού αναδόχου του  διαγωνισμού  διότι  η  προσφορά  που

υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές

και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.  

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%97%CE%9B%CE%9F%CE%A9%CE%9E3-6%CE%A6%CE%A5
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%97%CE%9B%CE%9F%CE%A9%CE%9E3-6%CE%A6%CE%A5
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%97%CE%9B%CE%9F%CE%A9%CE%9E3-6%CE%A6%CE%A5
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%97%CE%9B%CE%9F%CE%A9%CE%9E3-6%CE%A6%CE%A5
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%97%CE%9B%CE%9F%CE%A9%CE%9E3-6%CE%A6%CE%A5
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Προσφορά Ποσοστών Έκπτωσης 1ου μειοδότη

Α/Α Ομάδες Ποσοστό %

1 Χωματουργικά 23  %

2 Σκυροδέματα-Οπλισμοί 17  %

3 Επιστρώσεις-Επενδύσεις 22  %

4 Μεταλλουργικά 23  %

5 Χρωματισμοί Εξοπλισμός 23  %

6 Ηλεκτρομηχανολογικά 24  %

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2)  τους  όρους  της  με  αριθμ.πρωτ. 519/12-02-2019 διακήρυξη  του  διαγωνισμού,  η  οποία

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 19PROC004451280).

3)  το  υπ’αριθμ.πρωτ.  Δ.Τ.Ε.Κ.  49745/1332/16.04.2019  με  το  οποίο  μας  διαβιβάστηκε  το  1ο

Πρακτικό και αντίγραφο του εντύπου οικονομικής προσφοράς του 1ου μειοδότη.

3) το από 27-03-2019 πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διαγωνισμού

4) τα στοιχεία του φακέλου

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

     
1. Την έγκριση του από 27-03-2019 πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διαγωνισμού.

2. Την  κατακύρωση του συνοπτικού  διαγωνισμού  για  το  έργο  “Αποκατάσταση  κερκίδων και

επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία νήσου Κέας” στην εταιρεία “Παπαπάνος

Προμηθέας”, με ΑΦΜ 005536993 και ΔΟΥ Αγρινίου και έδρα στο Αγρίνιο επί της οδού Ηλία Ηλίου

4 Αγρίνιο, Τ.Κ.  301 31 και την ανάδειξή της ως  προσωρινού αναδόχου, έναντι του ποσού των

62.649,85  €  πλέον  ΦΠΑ  24%  και  αντίστοιχα 77.685,81  €  συμπ.  Φ.Π.Α.  ήτοι  μέση  τεκμαρτή

έκπτωση 21,53 % (ακολουθεί έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς όπως συμπληρώθηκε από τον

ανάδοχο).

Προσφορά Ποσοστών Έκπτωσης 1ου μειοδότη

Α/Α Ομάδες Ποσοστό %

1 Χωματουργικά 23  %

2 Σκυροδέματα-Οπλισμοί 17  %

3 Επιστρώσεις-Επενδύσεις 22  %
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4 Μεταλλουργικά 23  %

5 Χρωματισμοί Εξοπλισμός 23  %

6 Ηλεκτρομηχανολογικά 24  %

Η απόφαση αυτή είχε πάρει α/α 53/2019 και ΑΔΑ: ΩΙ73ΨΕΔ-8ΤΣ

2) Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η εταιρεία “Παπαπάνος Προμηθέας”, με  ΑΦΜ 005536993
και ΔΟΥ Αγρινίου και έδρα στο Αγρίνιο επί της οδού Ηλία Ηλίου 4 Αγρίνιο, Τ.Κ. 301 31, κλήθηκε να
προσκομίσει μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία η Επιτροπή παρέλαβε
(μέσω ΕΣΗΔΗΣ) και κατέγραψε:

 Αντίγραφο ποινικού μητρώου

 Φορολογική ενημερότητα

 Ασφαλιστική ενημερότητα

 Ασφαλιστική ενημερότητα έργου

 Βεβαίωση ανεκτέλεστου και Υπεύθυνη Δήλωση περί αυτού

 Ασφαλιστικές ενημερότητες ΕΦΚΑ του στελέχους

 Βεβαίωση ΤΕΕ

 Βεβαιώσεις πειθαρχικού ΤΕΕ στελέχους

 Βεβαίωση ΜΕΕΠ 29925

 Ένορκη βεβαίωση

 Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, παύσης εργασιών και πτωχευτικού συμβιβασμού

 Πιστοποιητικό μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης

 Πιστοποιητικό αναγκαστικής διαχείρισης

 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 23.3 παρ.ε

 Υπεύθυνη Δήλωση μη απασχόλησης μισθωτών μηχανικών

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

σύμβασης κατασκευής του έργου  “Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου

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

πτυχίο  2ης  τάξης  στις  κατηγορίες  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  &  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  με  ποσοστό

έκπτωσης  21,53  %.
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Το ανωτέρω Πρακτικό μας είχε διαβιβαστεί από τη Δ.Τ.Ε.Κυκλάδων με το υπ’αριθμ.πρωτ. Π.Ν.Α.

76496/1974/10-06-2019 έγγραφο.

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

να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016

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

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

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

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

Δ.Τ.Ε.Κυκλάδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

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

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

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

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

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

έκπτωσης  21,53  %.

Η απόφαση αυτή είχε πάρει α/α 81/2019 και ΑΔΑ: 78Κ0ΩΕΔ-Φ4Ε

3)  Το γεγονός ότι την  9η Ιουλίου 2019 μας διαβιβάστηκε από την Δ.Τ.Ε.Κυκλάδων το υπ’αρίθμ.
πρωτ.  Δ.Κέας  3196-09/07/2019  έγγραφο  της  Α.Ε.Π.Π.  με  τίτλο  «Προδικαστική  προσφυγή  με
αριθμό ΓΑΚ/ΑΕΠΠ/843/08.07.2019 της εταιρίας Build & Bond Τεχνική Κατασκευαστική ΕΠΕ, κατά
της 81/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, που αφορά στη διακήρυξη
υπ’αριθμ.  519/12.02.2019  με  Συστημικό  αριθμό  ΕΣΗΔΗΣ  80443,  με  αντικείμενο  την
“Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία”».

4)  Το γεγονός ότι την 11η Ιουλίου 2019 μας διαβιβάστηκε από την Δ.Τ.Ε.Κυκλάδων το υπ’αρίθμ.
πρωτ. Δ.Κέας 3223 & υπ’αρίθμ. πρωτ.Π.Ν.Α.92394/2307/10-07-2019  έγγραφο το οποίο είχε ως
επισυναπτόμενη  την  Προσφυγή  προς  Α.Ε.Π.Π.  της  εταιρίας  “Build  &  Bond  Τεχνική
Κατασκευαστική ΕΠΕ”.
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5)  Το γεγονός ότι την 12η Ιουλίου 2019 μας διαβιβάστηκε από την Δ.Τ.Ε.Κυκλάδων το υπ’αρίθμ.
πρωτ. Δ.Κέας 3234 & υπ’αρίθμ. πρωτ.Π.Ν.Α.92776/2317/11-07-2019 έγγραφο με το οποίο μας
διαβιβάστηκε  η  Πράξη  Προέδρου  2ου  Κλιμακίου  υπ’αρίθμ.  1052/2019  για  την  εξέταση
προσφυγής  στη διαγωνιστική διαδικασία του έργου:  “Αποκατάσταση κερκίδων και  επίστρωση
δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία” (Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 80443), Το οποίο ορίζει
ως ημερομηνία εξέτασης την 23-07-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ..

6) Στις 12/07/2019 ημέρα Παρασκευή μας κοινοποιήθηκε με email από τη Δ.Τ.Ε.Κ., το οποίο πήρε
αριθμό  πρωτοκ.  Δ.Κέας  3278/15.07.2019,  το  ηλεκτρονικό  μήνυμα  επικοινωνίας  ΕΣΗΔΗΣ  του
Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού με το οποίο για λόγους  ανωτέρας βίας  που εξηγούσε
αναλυτικά ζητούσε να μας διαβιβάσει τις απόψεις της Επιτροπής την Πέμπτη 18/07/2019.

7)  Στις  15/07/2019  ημέρα  Δευτέρα  αποστείλαμε  προς  την  Α.Ε.Π.Π.  (μέσω  ΕΣΗΔΗΣ  &
ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου),  προς  τα  μέλη  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  (μέσω  ΕΣΗΔΗΣ  &
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και με κοινοποίηση προς τους Οικονομικούς φορείς  (μέσω ΕΣΗΔΗΣ)
με το οποίο ενημερώναμε ότι λόγω της διαβίβασης των απόψεων της Επιτροπής Διαγωνισμού σε
εμάς στις 18/07/2019, θα ήμασταν σε θέση να λάβουμε απόφαση Οικονομικής Επιτροπής στις
19/07/2019  ημέρα  Παρασκευή    και  να  τη  διαβιβάσουμε  αυθημερόν  σε  όλους  τους  
εμπλεκόμενους.

8) Στις 15/07/2019 ημέρα Δευτέρα αποστείλαμε προς την Δ.Τ.Ε.Κυκλάδων με email το υπ’αριθμ.
Δ.Κέας 3295/15.07.2019 έγγραφο με το οποίο ζητήσαμε από τον Διαχειριστή του Διαγωνισμού να
αναρτήσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα στο ΕΣΗΔΗΣ. 

9) Το  από  18-07-2019 Πρακτικό  με  τις  απόψεις  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού   με  το  οποίο
εξετάστηκε:

-  η Προδικαστική Προσφυγή - Ένσταση της εταιρίας Build & Bond Τεχνική Κατασκευαστική ΕΠΕ,
κατά  της  81/2019  Απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Κέας,  που  αφορά  στη
διακήρυξη υπ’αριθμ. 519/12.02.2019 με Συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 80443, με αντικείμενο την
“Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία”
 και συγκεκριμένα:

“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

με αριθμό Α/Α Συστήματος 80443

«Α Π Ο Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Η  Κ Ε Ρ Κ Ι Δ Ω Ν  Κ Α Ι  Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ω Σ Η  Δ Α Π Ε Δ Ο Υ  Γ Η Π Ε Δ Ο Υ  Μ Π Α Σ Κ Ε ΤΑ Π Ο Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Η  Κ Ε Ρ Κ Ι Δ Ω Ν  Κ Α Ι  Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ω Σ Η  Δ Α Π Ε Δ Ο Υ  Γ Η Π Ε Δ Ο Υ  Μ Π Α Σ Κ Ε Τ

Σ Τ Η Ν  Κ Ο Ρ Η Σ Σ Ι Α  Σ Τ Η Ν  Κ Ο Ρ Η Σ Σ Ι Α  ΝΝ .  Κ Ε Α Σ.  Κ Ε Α Σ »

της αρμόδια Επιτροπής όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 20/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Κέας αποτελούμενη από τους:

 Ποιμενίδη Δημήτριο, Κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Θήρας, ως Πρόεδρο,

 Βακόνδιο Ιωάννη, Κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Σύρου Ερμούπολης, ως τακτικό μέλος, 

 Μωραϊτίδη Ιωάννη, Κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, Δήμος Πάρου, ως τακτικό μέλος,

Όσον αφορά τον 1  ο   λόγο προσφυγής :  

α)  β)  &  γ)   Ρητά  αναφέρεται  στην  Διακήρυξη  του  έργου  και  συγκεκριμένα  στο  Άρθρο  23.3

Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α., παρ ε) «Για τις λοιπές

περιπτώσεις  της  παραγράφου  Α.4  του  Άρθρου  22,  υποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση  του

προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού».

Ο  Οικονομικός  Φορέας  που  αναδείχθηκε  ως  οριστικός  Ανάδοχος  έχει  καταθέσει  Υπεύθυνη

Δήλωση του άρθρου 23.3 παρ. ε) όπως καταγράφεται στο Πρακτικό κατακύρωσης, όπου δηλώνει

ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης,

δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε

διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού,  δεν  έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του

δραστηριότητες  και  δεν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Ρητά  επίσης  αναφέρονται  στα  Πιστοποιητικά  Πρωτοδικείου  που  έχει  καταθέσει  ο  Οριστικός

Ανάδοχος ότι :
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«Πιστοποιητικό  Πτωχευτικού  συμβιβασμού/  Παύσης  εργασιών  δεν  εκδίδεται,  γιατί

προϋποθέτει πτώχευση» (Αριθμ. Πρωτ. 12409/2019)

«Πιστοποιητικό περί καταθέσεως ΑΙΤΗΣΗΣ για ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ δεν εκδίδεται γιατί

προϋπόθεση  για  την  έκδοσή  του  είναι  η  ύπαρξη  Πτωχευτικής  Απόφασης»  (Αριθμ.

Πιστοποιητικού : 33765/2019)

Η  επιτροπή  εκφράζει  την  άποψη  ότι  ο  1ος λόγος  προσφυγής  πρέπει  να  απορριφθεί  ως

απαράδεκτος.

Όσον αφορά τον 2  ο   λόγο προσφυγής :  

Ο  δεύτερος  λόγος  προσφυγής  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «BUILD &  BOND ΤΕΧΝΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ» αφορά στην διαδικασία του διακριτού σταδίου ανάδειξης του Προσωρινού

Αναδόχου.

Σύμφωνα με τις περιπτώσεις η) και  θ), παράγραφος 4.1, του άρθρου 4 της Διακήρυξης:  «……Η

Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της

διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της

διαδικασίας),  και  υποβάλλει  στην  αναθέτουσα  αρχή  το  σχετικό  ηλεκτρονικό  αρχείο,  ως

«εσωτερικό», μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του υποσυστήματος, προς έγκριση……. θ)   Στη  

συνέχεια η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους

προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων  .  

Κατά  της  απόφασης  αυτής  χωρεί  ένσταση  κατά  τα  οριζόμενα  στην  παράγραφο  4.3  της

παρούσης…….».

Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι δεν έλαβε ειδοποίηση μέσω του συστήματος για την επιτυχή

ολοκλήρωση της αποσφράγισης.

Όμως η επιτροπή διαγωνισμού δεν είναι σε θέση να διαπιστώσει αν το σύστημα μετά την επιτυχή

ολοκλήρωση  της  αποσφράγισης  απέστειλε  ή  όχι  σχετική  ειδοποίηση  σε  όλους  τους

συμμετέχοντες. 

Από  το  πεδίο  «Σημειώσεις  και  συνημμένα»  του  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  δημόσια

σύμβαση  έργου  με  τίτλο:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΕΡΚΙΔΩΝ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ  ΔΑΠΕΔΟΥ  ΓΗΠΕΔΟΥ

ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ν. ΚΕΑΣ» με συστημικό αριθμό: 80443, προκύπτει ότι στις 25-04-2019
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κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς η υπ΄ αριθμ. 53/2019 (ΑΔΑ: ΩΙ73ΩΕΔ-

8ΤΣ)  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Κέας  με  θέμα:  [Έγκριση  1ου πρακτικού

δημοπρασίας  (στάδιο  ανάδειξης  Προσωρινού  Αναδόχου)  της  Επιτροπής  διενέργειας  και

αξιολόγησης  διαδικασιών  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  έργου  κατακύρωσης  για  την

«Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία»].

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.3, του άρθρου 4 της Διακήρυξης:  «……Σε περίπτωση προσφυγής

κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής

είναι  ……(α)  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον

ενδιαφερόμενο  οικονομικό  φορέα  αν  η  πράξη  κοινοποιήθηκε  με  ηλεκτρονικά  μέσα  ή

τηλεομοιοτυπία ……Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής

προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης

παράλειψης……»

Η προσφεύγουσα από τις 25-04-2019 είχε λάβει γνώση της ανωτέρω πράξης της Αναθέτουσας

Αρχής που αφορά την έγκριση του από 27-03-2019  1ου Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του

διαγωνισμού και όφειλε στο διακριτό στάδιο αυτό να ελέγξει την δυνατότητα πρόσβασης μέσω

του συστήματος στα δικαιολογητικά συμμετοχής των λοιπών οικονομικών φορέων που υπέβαλαν

προσφορά και σε κάθε περίπτωση να διαπιστώσει την όποια τυχόν παράλειψη του συστήματος.

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή έχει την άποψη ότι ο δεύτερος λόγος προσφυγής του οικονομικού

φορέα με την επωνυμία «BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ» κατά της  81/2019 (ΑΔΑ:

78Κ0ΩΕΔ-Φ4Ε) κατακυρωτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, πρέπει να

απορριφθεί ως απαράδεκτος διότι αφορά προηγούμενο διακριτό στάδιο του διαγωνισμού κατά

το οποίο δεν υποβλήθηκε καμία προδικαστική προσφυγή.

Παρόλα αυτά η Επιτροπή εξετάζοντας το λόγο της προσφυγής θεωρεί ότι:

Σχετικά  με  την  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΤΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  -  ΨΑΡΡΑΚΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ :

Στα  ΤΕΥΔ  που  κατατέθηκαν  και  συγκεκριμένα  στην  σελίδα  4  αναφέρεται:

“α)  Ψαρράκης  Χαράλαμπος  του  Αναστασίου,  αρ.  ΜΕΕΠ  7137,  μέλος  της  Κ/ξιας  ο  οποίος

αναλαμβάνει από κοινού και εις ολόκληρον με το άλλο μέλος της Κ/ξίας, την ευθύνη έναντι του

κυρίου  του  έργου  και  είναι  αρμόδιος  για  την  κατηγορία  των  οικοδομικών  εργασιών  .  

β)  Γιαννούλας  Παναγιώτης  του  Αθανασίου,  αρ.ΜΕΕΠ  13483,  μέλος  της  Κ/Ξιας,  ο  οποίος

αναλαμβάνει από κοινού και εις ολόκληρον με το άλλο μέλος της Κξίας, την ευθύνη έναντι του
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κυρίου του έργου για ολόκληρο το έργο και είναι αρμόδιος για την καλή εκτέλεση και επίβλεψη

των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών”.

Η επιτροπή έκρινε ότι από αυτό προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε

μέλους της ένωσης,  συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και  ο

εκπρόσωπος / συντονιστής αυτής.» 

Η  επιτροπή  εκφράζει  την  άποψη  ότι  ο  2ος λόγος  προσφυγής  πρέπει  να  απορριφθεί  ως

απαράδεκτος.

Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  

        O Πρόεδρος                                                                       Τα Μέλη

 

Ποιμενίδης Δημήτριος       Βακόνδιος Ιωάννης      Μωραϊτίδης Ιωάννης

Εισηγούμαστε:

-να απορριφθεί  ο 1ος λόγος προσφυγής ως απαράδεκτος, συμφωνώντας πλήρως με τις απόψεις της

Επιτροπής Διαγωνισμού.

-να απορριφθεί  ο 2ος λόγος προσφυγής ως απαράδεκτος, συμφωνώντας πλήρως με τις απόψεις της

Επιτροπής Διαγωνισμού.

Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να υποβάλλει τις απόψεις της.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη όλα τα
ανωτέρω και την εισήγηση του Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Την έγκριση του από 18-07-2019 Πρακτικού με τις απόψεις της Επιτροπής Διαγωνισμού
με το οποίο εξετάστηκε:
-  η Προδικαστική προσφυγή με αριθμό ΓΑΚ/ΑΕΠΠ/843/08.07.2019 της εταιρίας  Build &
Bond  Τεχνική  Κατασκευαστική  ΕΠΕ,  κατά  της  81/2019  Απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής  του  Δήμου  Κέας,  που  αφορά  στη  διακήρυξη  υπ’αριθμ.  519/12.02.2019  με
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Συστημικό  αριθμό  ΕΣΗΔΗΣ  80443,  με  αντικείμενο  την  “Αποκατάσταση  κερκίδων  και
επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία”.

 την  απόρριψη του 1ου λόγου προσφυγής ως απαράδεκτο, συμφωνώντας πλήρως με τις

απόψεις  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού, ως  προς  τον  οριστικό  ανάδοχο  Προμηθέα

Παπαπάνο.

 την  απόρριψη του 2ου λόγου προσφυγής  ως απαράδεκτο,  συμφωνώντας πλήρως με τις

απόψεις  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού, ως  προς  την  συμμετέχουσα  κοινοπραξία  με  την

επωνυμία  “ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΤΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  -  ΨΑΡΡΑΚΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΤΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ”

 την προώθηση της παρούσας αυθημερόν στην ΑΕΠΠ, όπως προβλέπεται στο ΠΔ 39/2017

άρθρο 9, παράγραφος 2.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 99/2019
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση  πρακτικού αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης
και κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια και Τοποθέτηση
εξοπλισμού Παιδικής Χαράς Οτζιά Δήμου Κέας”.

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 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κέας η επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν
6/2019 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην κατακύρωση των
αποτελεσμάτων της διαδικασίας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  “Προμήθεια και
Τοποθέτηση  εξοπλισμού   Παιδικής  Χαράς  Οτζιά Δήμου  Κέας” (Αριθμ.  Διακήρυξης
2345/31.05.2019).

Ακολουθεί το προς έγκριση Πρακτικό κατακύρωσης:

  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

για την
“Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικής Χαράς Οτζιά Δήμου Κέας” 

Στην  Ιουλίδα  την 18η  Ιουλίου  2019,  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  10:30   συνήλθε  σε  τακτική
συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν  6/2019 απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην  κατακύρωση των  αποτελεσμάτων  της  διαδικασίας
ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  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 Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
Μέλος Μαριάννα Μωραΐτη ΠΕ Γεωπόνων

1.Με  το  υπ’  αριθ.  2924/28-06-2019 πρακτικό  αξιολόγησης  οικονομικών  προσφορών  και
ανάδειξης  προσωρινού  αναδόχου  για  την  Προμήθεια  και  Τοποθέτηση  εξοπλισμού  Παιδικής
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Χαράς  Οτζιά Δήμου  Κέας, το  οποίο  εγκρίθηκε  με  την  με  αρ.  91/2019  απόφαση  της  Ο.Ε.,
αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία  ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με τη συνολική συμβατική αξία των 27.794,76 ευρώ, πλέον 6.670,74 ευρώ
(ΦΠΑ 24%), συνολικού ποσού 34.465,50 ευρώ γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.

2.Με την υπ΄αριθ.  3131/05.07.19  Ηλεκτρονική Πρόσκληση ο Δήμαρχος Κέας, προσκάλεσε την
ανάδοχη  εταιρεία να  υποβάλει,  εντός  δέκα  (10)  ημερών  από  την  κοινοποίησή  της, όλα  τα
δικαιολογητικά   που  περιγράφονται  στην  παράγραφο  2.2.8.2.  της  παρούσας  διακήρυξης,  ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
διακήρυξης,  καθώς και  για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων
2.2.4 έως 2.2.6  αυτής.

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

3. Η Επιτροπή προχώρησε στην  ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης. Κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά που
υποβλήθηκαν  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από την εταιρεία ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη. 

4. Η  Επιτροπή  προχώρησε  σε  αποσφράγιση  και  σε  μονογραφή  των  δικαιολογητικών  που
υποβλήθηκαν εντός  φυσικού φακέλου ο οποίος είχε κατατεθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου και
είχε λάβει τον  αρ.3226/11.07.2019.  Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο  είναι
πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη. 

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

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ  η  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  “Προμήθεια και  Τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικής  Χαράς
Οτζιά Δήμου Κέας” στην εταιρεία ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ για  συνολικό  ποσό  των  27.794,76  ευρώ,  πλέον  6.670,74  ευρώ  (ΦΠΑ  24%),
συνολικού  ποσού  34.465,50  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. 2345/31.05.2019 διακήρυξης

3)  Το  με  αριθμ.πρωτ.  3385/18-07-2019  πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των

δικαιολογητικών κατακύρωσης,

4) Την με αριθμό 392/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

5)  τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή

πρότασης)  ανάληψης  υποχρέωσης,  για  την  ύπαρξη  διαθέσιμου  ποσού,  τη  συνδρομή  των

προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο

Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 7,

6) την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την έγκριση του με αριθμ.πρωτ. 3385/18-07-2019 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης

των  δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

β.  Την κατακύρωση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ “Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικής Χαράς

Οτζιά Δήμου Κέας”  στην  εταιρεία  ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ για συνολικό ποσό των 27.794,76 ευρώ, πλέον 6.670,74 ευρώ (ΦΠΑ 24%), συνολικού

ποσού 34.465,50 ευρώ γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 100/2019
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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  ενός (1) μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου
οχήματος τύπου πρέσας” για την κάλυψη αναγκών του 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»

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθμ. 45/22.04.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας με θέμα:
«1) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και  καθορισμός  όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την
“Προμήθεια    μεταχειρισμένου  απορριμματοφόρου  οχήματος  τύπου  πρέσας  για  την  κάλυψη  
αναγκών του Δήμου Κέας  ”   προϋπολογισμού 59.520,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει
τιμής.

2. Την με αριθμ.πρωτ. 1719/23.04.2019 διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω
των ορίων για την ανωτέρω προμήθεια ( ΑΔΑΜ: 19PROC004851649),

3. Την υπ’ αριθμ. 68/22.05.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας με θέμα,
α)  Κήρυξη  του  ανωτέρου  διαγωνισμού  ως  άγονου  και  την  β)  Προσφυγή  σε  διαδικασία
διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση  σύμφωνα  με  τα  όσα  προβλέπονται  στο
άρθρο 32 παρ.2 περ.α του Ν.4412/2016.

4.Την υπ’ αριθμ. 80/20.06.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας με θέμα,

α)  Κήρυξη  της  ηλεκτρονικής  διαπραγμάτευση  ως  άγονης  και  την  β)  εκ  νέου προσφυγή  σε

διαδικασία  διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση  σύμφωνα  με  τα  όσα

προβλέπονται στο άρθρο 32 παρ.2 περ.α του Ν.4412/2016.

5.Την  με  αριθμ.πρωτ.  2763/20.06.2019  Πρόσκληση  σε  εκ  νέου διαδικασία  ηλεκτρονικής

διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση  σύμφωνα  με  τα  όσα  προβλέπονται  στο

άρθρο 32 παρ.2  περ. α του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ενός

μεταχειρισμένου  τριαξονικού  απορριμματοφόρου  οχήματος  (τύπου  πρέσας)  με  συμπιεστή

απορριμμάτων και  με σύστημα ανύψωσης κάδων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Κέας
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προϋπολογισμού  59.520,00 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%  και  με  κριτήριο

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής»,

ορίστηκε ως:

-Ημερομηνία  έναρξης υποβολής προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ η

2  4/  0  6/  2019   

-Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών  η 1  0/  0  7/  2019   και ώρα   15:  00.  

-Ημερομηνία  αποσφράγισης των προσφορών η 17/07/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30,   
από την αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών.

Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό δύο (2) συμμετέχοντες:

   Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφοράς

1 ΜΑΥΡΙΔΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  10/07/2019 12:45:38 
2 ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 09/07/2019 14:12:08

Την 17η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη 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. 3367/17.07.2019 πρακτικό αποσφράγισης και
αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής ως παρακάτω :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ.:3367/17.07.2019

Πρακτικό Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση, 
του  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

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

της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην  Ιουλίδα  Κέας  την  17η  Ιουλίου  2019,  ημέρα Τετάρτη και  ώρα 10:30  συνήλθε  σε  τακτική
συνεδρίαση στον Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν  6/2019  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην  ηλεκτρονική  Διαπραγμάτευση   χωρίς  προηγούμενη
Δημοσίευση,  του  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την  σύναψη Σύμβασης  “Προμήθεια
ενός (1) μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήµατος τύπου πρέσας”  κατόπιν Πρόσκλησης
του  Δημάρχου  Κέας  και  σε  συνέχεια  της  με  αριθμ.  Διακήρυξης  1719-23/04/2019  -  ΑΔΑΜ

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53571&tradingPartnerId=73332&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=YhxN3bM-eFRNspoQ5izT5g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=475792&tradingPartnerId=393653&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=RwPFS3lgrz0uffPvisGAtg..
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19PROC004851649,  η  οποία   καταχωρήθηκε  στο  ΕΣΗΔΗΣ  και  έλαβε  το  συστημικό  αριθμό
“73445-3”.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

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

Η  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  ήταν  σύμφωνα  με  τη  Πρόσκληση η
10/07/2019 και ώρα 15:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η
17η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30

1.  Προκειμένου  να  προβεί  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών,  η  Επιτροπή
συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό
πρόσβασης),  επέλεξε  τον  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  73445-3 και  διαπίστωσε  αφενός  ότι  ο
διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν
υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες:

   Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφοράς

1 ΜΑΥΡΙΔΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

10/07/2019 12:45:38 

2 ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 09/07/2019 14:12:08 

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

2. Σύμφωνα με το άρθρο 8 “Περιεχόμενο προσφορών” της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  στοιχείων  και  δικαιολογητικών  προσκομίζονται
υποχρεωτικά  από  τον  οικονομικό  φορέα  στην  αναθέτουσα  αρχή,  σε  έντυπη  μορφή  και  σε
σφραγισμένο  φάκελο,  τα  στοιχεία  της  ηλεκτρονικής   προσφοράς  τα  οποία  απαιτείται  να
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν.4250/2014. 

Σύμφωνα  με  το  ανωτέρω  άρθρο  της  διακήρυξης,  οι  οικονομικοί  φορείς  κατέθεσαν  στο
πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι
παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός πρωτοκόλλου
1 ΜΑΥΡΙΔΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  3294-15/07/2019 
2 ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 3202-10/07/2019 

Συνεπώς,  οι  αντίστοιχοι ενσφράγιστοι  φάκελοι,  υποβλήθηκαν εμπροθέσμως και  νομοτύπως
από τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53571&tradingPartnerId=73332&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=YhxN3bM-eFRNspoQ5izT5g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=475792&tradingPartnerId=393653&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=RwPFS3lgrz0uffPvisGAtg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53571&tradingPartnerId=73332&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=YhxN3bM-eFRNspoQ5izT5g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=475792&tradingPartnerId=393653&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=RwPFS3lgrz0uffPvisGAtg..
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Ωστόσο, απ’το γραφείο πρωτοκόλλου, είχε παραληφθεί φάκελος με την ένδειξη “Δικαιολογητικά
συμμετοχής-τεχνική  προσφορά  για  τον  Διαγωνισμό:  “Προμήθεια  ενός  (1)  μεταχειρισμένου
απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας”, με στοιχεία αποστολέα: Μ.ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ-ΚΡΙΣΙΛΙΑ Π.
Ο.Ε.
Ο  ανωτέρω  φυσικός  φάκελος  δεν  αποσφραγίστηκε από  τα  μέλη  της  επιτροπής,  αφού  ο
οικονομικός φορέας με στοιχεία Μ.ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ-ΚΡΙΣΙΛΙΑ Π. Ο.Ε., όφειλε να υποβάλλει ηλεκτρονικά
την προσφορά του. Στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 73445-3  δεν υποβλήθηκε προσφορά από την
συγκεκριμένη  εταιρεία,  οπότε  ο  φάκελος  εδώθη  στο  γραφείο  πρωτοκόλλου  προκειμένου  να
επιστραφεί στον αποστολέα του.

3.  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. 

4. 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.

5. 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 Ονοματεπώνυμο Αριθμός συστήματος
1 ΜΑΥΡΙΔΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  143679
2 ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 143613

6. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του  ηλεκτρονικού φακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει  οι  συμμετέχοντες.  Οι
διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Δικαιολογητικά 
1 ΜΑΥΡΙΔΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης 

δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), 
την Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 

2 ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΟΕ 

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

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53571&tradingPartnerId=73332&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=YhxN3bM-eFRNspoQ5izT5g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53571&tradingPartnerId=73332&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=YhxN3bM-eFRNspoQ5izT5g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=475792&tradingPartnerId=393653&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=RwPFS3lgrz0uffPvisGAtg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53571&tradingPartnerId=73332&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=YhxN3bM-eFRNspoQ5izT5g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=475792&tradingPartnerId=393653&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=RwPFS3lgrz0uffPvisGAtg..
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7. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της
υπηρεσίας, μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που
υποβλήθηκαν, ανά φύλλο.

Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι με ενσφράγιστο φάκελο, είναι τα εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Δικαιολογητικά 

1 ΜΑΥΡΙΔΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1. Tο τυποποιημένο έντυπο 
υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),

2. την Εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής,

2 ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΟΕ 

1. Tο τυποποιημένο έντυπο 
υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),

2. την Εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής,

8.  η  Ε.Δ.  έλεγξε το περιεχόμενο των  δικαιολογητικών συμμετοχής όπως αυτά θα έπρεπε να
έχουν κατατεθεί και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 “περιεχόμενο προσφορών” της
παρούσας Διακήρυξης και κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:

Α)  Tο  τυποποιημένο  έντυπο  υπεύθυνης  δήλωσης  (Τ.Ε.Υ.Δ.) που  υπέβαλλε  ηλεκτρονικά  ο
οικονομικός φορέας  ΜΑΥΡΙΔΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  δεν συνάδει με το ΤΕΥΔ όπως αυτό
προσαρμόστηκε από την Αναθέτουσα Αρχή  και σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης των
εγγράφων της  παρούσας  σύμβασης.  Μάλιστα,  το  ΤΕΥΔ  αυτό  διατέθηκε  ηλεκτρονικά από  την
Αναθέτουσα Αρχή όπως θα έπρεπε να συμπληρωθεί  και  να υποβληθεί  από τους οικονομικοί
φορείς. (Κατευθυντήρια Οδηγία 15/Απόφαση 161/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ)
Ιδιαίτερα,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  προσάρμοσε  το  Μέρος:Κριτήρια  επιλογής,  Γ:Τεχνική  και
Επαγγελματική Ικανότητα, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης των εγγράφων της παρούσας
σύμβασης, ζητώντας συγκεκριμένες πληροφορίες που αυτές δεν περιλαμβάνονται στο  (Τ.Ε.Υ.Δ.)
που υπέβαλλε ηλεκτρονικά ο οικονομικός φορέας ΜΑΥΡΙΔΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και συγκεκριμένα με το άρθρο12 “Συμπλήρωση –
αποσαφήνιση δικαιολογητικών”:...” συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται
να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους
όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα,
εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί (άρθρο 102, παρ.2, Ν.4412/16).”

Β) Τα  δικαιολογητικά συμμετοχής που υπέβαλλε ηλεκτρονικά αλλά και σε σφραγισμένο φάκελο ο
οικονομικός φορέας  ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  είναι  σύμφωνα με το
άρθρο  8 “Περιεχόμενο προσφορών”  της διακήρυξης-Α.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής της παρούσα
διακήρυξης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω :

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53571&tradingPartnerId=73332&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=YhxN3bM-eFRNspoQ5izT5g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=475792&tradingPartnerId=393653&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=RwPFS3lgrz0uffPvisGAtg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=475792&tradingPartnerId=393653&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=RwPFS3lgrz0uffPvisGAtg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53571&tradingPartnerId=73332&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=YhxN3bM-eFRNspoQ5izT5g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53571&tradingPartnerId=73332&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=YhxN3bM-eFRNspoQ5izT5g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=475792&tradingPartnerId=393653&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=RwPFS3lgrz0uffPvisGAtg..
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Α) η  Επιτροπή  απορρίπτει  την  προσφορά  του  οικονομικού  φορέα
ΜΑΥΡΙΔΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 8 Α) του
παρόντος πρακτικού,

Β) η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα
ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Λεωνίδας Περδικάρης Δήμητρα Δεμένεγα Μαριάννα Μωραΐτη

Την  18η Ιουλίου 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. 3378/18.07.2019 πρακτικό αποσφράγισης και
αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς ως παρακάτω :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ.:3378/18.07.2019

Πρακτικό Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση, 
του  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

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

της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην  Ιουλίδα  Κέας  την  18η  Ιουλίου  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  τεχνικής
προσφοράς στα πλαίσια της Διαπραγμάτευσης  χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση, του  Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την  σύναψη Σύμβασης “Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου
απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας” κατόπιν Πρόσκλησης του Δημάρχου Κέας και σε
συνέχεια  της  με  αριθμ.  Διακήρυξης  1719-23/04/2019  -  ΑΔΑΜ  19PROC004851649,  η  οποία
καταχωρήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε το συστημικό αριθμό “73445-3”.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53571&tradingPartnerId=73332&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=YhxN3bM-eFRNspoQ5izT5g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=475792&tradingPartnerId=393653&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=RwPFS3lgrz0uffPvisGAtg..
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Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

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

Σε  συνέχεια  του  υπ’αριθ.  3367/17.07.2019 Πρακτικού  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς
του οικονομικού φορέα ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  .  

Η  τεχνική  προσφορά  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνη  με  το  άρθρο  ΑΡΘΡΟ  8ο:–Περιεχόμενο
προσφορών, παρ. Α2. Τεχνική Προσφορά της παρούσας διακήρυξης.

Συνεπώς, η   Ε.Δ.  έλεγξε  την  ισχύ  των  εγγράφων  και  δικαιολογητικών  που  τεκμηριώνουν  την
καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών και την τεχνική επάρκεια, όπως αυτά περιγράφονται
στο  άρθρο  ΑΡΘΡΟ  8ο:–Περιεχόμενο  προσφορών,  παρ.  Α2.  Τεχνική  Προσφορά  της  παρούσας
Διακήρυξης και διαπίστωσε ότι:

Τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  που  υπέβαλε  η  εταιρεία  ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ τεκμηριώνουν την καταλληλότητα του προσφερόμενου είδους και την
τεχνική επάρκεια, όπως αυτά περιγράφονται στο ΑΡΘΡΟ 8ο:–Περιεχόμενο προσφορών, παρ. Α2.
Τεχνική Προσφορά της παρούσας Διακήρυξης.

Αφού η Επιτροπή αξιολόγησε και την τεχνική προσφορά θα προχωρήσει στο άνοιγμα όλων των
οικονομικών  προσφορών  των  διαγωνιζομένων,  δηλαδή  και  όσων  οι  προσφορές  κρίθηκαν
απορριπτέες από πλευράς δικαιολογητικών συμμετοχής.

    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Λεωνίδας Περδικάρης Δήμητρα Δεμένεγα Μαριάννα Μωραϊτη

 Στη συνέχεια, 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.  3382/18.07.2019  πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονομικών
προσφορών ως παρακάτω :

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53571&tradingPartnerId=73332&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=YhxN3bM-eFRNspoQ5izT5g..
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ.:3382/18.07.2019

Πρακτικό Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση, 
του  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

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

της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην  Ιουλίδα Κέας την  18η Ιουλίου 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 οικονομικών
προσφορών στα πλαίσια της Διαπραγμάτευσης  χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση, του  Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την  σύναψη Σύμβασης “Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου
απορριµµατοφόρου οχήµατος τύπου πρέσας” κατόπιν Πρόσκλησης του Δημάρχου Κέας και σε
συνέχεια της με  αριθμ.  Διακήρυξης  1719-23/04/2019  -  ΑΔΑΜ  19PROC004851649,  η  οποία
καταχωρήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε το συστημικό αριθμό “73445-3”.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

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

1. Βάσει  του  υπ’αριθ.  3367/17.07.2019 Πρακτικού  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή γνωμοδότησε ως εξής:

α) απόρριψη της προσφοράς  του οικονομικού φορέα  ΜΑΥΡΙΔΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ για
τον λόγο ότι το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) που υπέβαλλε ηλεκτρονικά,
δεν συνάδει με το ΤΕΥΔ όπως αυτό προσαρμόστηκε από την Αναθέτουσα Αρχή και σύμφωνα με
τους όρους της προκήρυξης των εγγράφων της παρούσας σύμβασης.  Μάλιστα,  το ΤΕΥΔ αυτό
διατέθηκε  ηλεκτρονικά  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  όπως  θα  έπρεπε  να  συμπληρωθεί  και  να
υποβληθεί  από  τους  οικονομικοι  φορείς.  (Κατευθυντήρια  Οδηγία  15/Απόφαση  161/2016  της
ΕΑΑΔΗΣΥ). Ιδιαίτερα, η Αναθέτουσα Αρχή προσάρμοσε το Μέρος:Κριτήρια επιλογής, Γ:Τεχνική και
Επαγγελματική Ικανότητα, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης των εγγράφων της παρούσας
σύμβασης, ζητώντας συγκεκριμένες πληροφορίες που αυτές δεν περιλαμβάνονται στο  (Τ.Ε.Υ.Δ.)
που  υπέβαλλε  ηλεκτρονικά  ο  οικονομικός  φορέας
ΜΑΥΡΙΔΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.Σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας  διακήρυξης  και
συγκεκριμένα με το άρθρο 12 “Συμπλήρωση – αποσαφήνιση δικαιολογητικών”: “συμπλήρωση ή η

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=475792&tradingPartnerId=393653&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=RwPFS3lgrz0uffPvisGAtg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=475792&tradingPartnerId=393653&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=RwPFS3lgrz0uffPvisGAtg..
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διευκρίνιση,  κατά  το  πρώτο  εδάφιο, δεν  επιτρέπεται  να  έχει  ως  συνέπεια  μεταγενέστερη
αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο
τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν
ήδη υποβληθεί (άρθρο 102, παρ.2, Ν.4412/16).”
β)  συνέχιση  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας  με  αξιολόγηση  της  τεχνικής  προσφοράς του
οικονομικού  φορέα  ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΙ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  ΟΕ  του  οποίου  τα
δικαιολογητικά συμμετοχής  που υπέβαλλε ηλεκτρονικά αλλά και  σε  σφραγισμένο φάκελο ήταν
σύμφωνα με το άρθρο 8 “Περιεχόμενο προσφορών” -Α.1.”Δικαιολογητικά συμμετοχής της παρούσα
διακήρυξης.

2.  Βάσει  του  υπ’αριθ. 3378/18.07.2019 Πρακτικού  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  τεχνικής
προσφοράς, η Επιτροπή γνωμοδότησε ως εξής:

α)  Τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  που  υπέβαλε  η  εταιρεία  ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ τεκμηριώνουν την καταλληλότητα του προσφερόμενου είδους και  την
τεχνική επάρκεια, όπως αυτά περιγράφονται στο ΑΡΘΡΟ 8ο:–Περιεχόμενο προσφορών, παρ. Α2.
Τεχνική Προσφορά της παρούσας Διακήρυξης.
β) Θα προχωρήσει στο άνοιγμα όλων των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, δηλαδή
και όσων οι προσφορές κρίθηκαν απορριπτέες από πλευράς δικαιολογητικών συμμετοχής (Άρθρο
100 παρ. 4 Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10α του αρθ. 43 Ν. 4605/19).

3. Προκειμένου να συνεχιστεί η διαγωνιστική διαδικασία, ο χειριστής του συστήματος συνδέθηκε
σε αυτό κατά την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με
αριθ. Συτήματος 73445-3. Σε συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους
ωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του
στήματος  τα  διαπιστευτήρια  τους  (όνομα  χρήστη  και  κρυφό  προσωπικό  κωδικό  πρόσβασης)
κειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά αποσφραγίστηκαν οι υποφάκελοι  Ο
ΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” των εταιρειών:

1.  ΜΑΥΡΙΔΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
2. ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  ,

4.  Όσον αφορά το  υποβληθέν  αρχείο  της  Οικονομικής  Προσφοράς  του  συμμετέχοντα
“ΜΑΥΡΙΔΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ αυτό  δεν  αξιολογείται  αφού  η  προσφορά  του
απορρίφθηκε για τους λόγους που περιγράφονται στο με αριθ.πρωτ. 3367/17.07.2019 Πρακτικό
αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, αλλά αποσφραγίστηκε από τα μέλη
της Ε.Δ. ως όφειλε και με βάση το Άρθρο 100 παρ. 4 Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.
10α του αρθ. 43 Ν. 4605/19.

5. Όσον αφορά  το  υποβληθέν  αρχείο  της  Οικονομικής  Προσφοράς  του  συμμετέχοντα
ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ,  αυτό είναι  σύμφωνο με το άρθρο  8ο:–
Περιεχόμενο προσφορών, παρ. Β. Οικονομική Προσφορά της παρούσας Διακήρυξης.

6. Οι  οικονομικές προσφορές που υποβλήθησαν, ανά οικονομικό φορέα, είναι οι εξής:
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https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53571&tradingPartnerId=73332&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=YhxN3bM-eFRNspoQ5izT5g..


22ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 19ης Ιουλίου 2019

   Ονοματεπώνυμο Προϋπολογισθέν ποσό 
(χωρίς ΦΠΑ)

Προσφερόμενη τιμή 
(χωρίς ΦΠΑ)

1 ΜΑΥΡΙΔΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
48.000,00 ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ

2 ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ 48.000,00 47.500,00

7. Κατόπιν των ανωτέρω  και λαμβάνοντας υπόψη:

-τους όρους της υπ’αριθ. 1719-23/04/2019 Διακήρυξης,
-τις υποβληθείσες προσφορές,
-τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
-το  υπ΄αριθ.  3367/17.07.2019 πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  δικαιολογητικών
συμμετοχής, 
-το υπ΄αριθ. 3378/18.07.2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς, 
-την υπ'αριθμ.310/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΨΩΦ1ΩΕΔ-5Ι2,
-τη  βεβαίωση του Προϊσταμένου της  Οικονομικής  Υπηρεσίας,  επί  της  ανωτέρω απόφασης  (ή
πρότασης)  ανάληψης  υποχρέωσης,  για  την  ύπαρξη  διαθέσιμου  ποσού,  τη  συνδρομή  των
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1,
-ότι για τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων και για σύμβαση με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  μόνο  βάσει  τιμής,  εκδίδεται  μία
απόφαση  με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων στην περίπτωση
ανοικτής διαδικασίας (άρθρο 100 παρ. 4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.18
του άρθρου 107 του Ν.4497/2017),

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή την ανάδειξη:

 της  εταιρείας  ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΙ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  ΟΕ, ως  προσωρινό
ανάδοχο για την “Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος
τύπου πρέσας”, με τη συνολική συμβατική αξία των  47.500,00   ευρώ, πλέον 11.400,00  
ευρώ  ΦΠΑ,  συνολικού  ποσού  58.900,00  ευρώ  γιατί  η  προσφορά  της  είναι  πλήρης,
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές,

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Λεωνίδας Περδικάρης Δήμητρα Δεμένεγα Μαριάννα Μωραϊτη

Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά και να αναδείξει τον
προσωρινό μειοδότη.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
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 τις διατάξεις του Ν.4412/2016
 τους όρους της υπ’αριθ. 1719-23/04/2019 Διακήρυξης,
 τις υποβληθείσες προσφορές,
 το  υπ΄αριθ.  3367/17.07.2019 πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  δικαιολογητικών

συμμετοχής, 
 το υπ΄αριθ. 3378/18.07.2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς, 
 το  υπ΄αριθ.  3382/18.07.2019 πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονομικών

προσφορών
 την υπ'αριθμ.310/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΨΩΦ1ΩΕΔ-5Ι2,
 τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή

πρότασης)  ανάληψης υποχρέωσης,  για  την  ύπαρξη διαθέσιμου ποσού,  τη  συνδρομή των
προϋποθέσεων  της  παρ  1α  του  άρθρου  4  του  ΠΔ  80/2016  και  τη  δέσμευση στα  οικείο
Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1,

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του με αριθ.πρωτ. 3367/17.07.2019 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
δικαιολογητικών συμμετοχής, της επιτροπής διαγωνισμού,

2. Την έγκριση του με αριθ.πρωτ.  3378/18.07.2019 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
και τεχνικών προσφορών, της επιτροπής διαγωνισμού,

3.  Την έγκριση του με αριθ.πρωτ. 3382/18.07.2019 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
οικονομικών προσφορών,της επιτροπής διαγωνισμού,

4.  Την  ανάδειξη της  εταιρείας  ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΙ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  ΟΕ, ως
προσωρινό  ανάδοχο  για  την  “Προμήθεια  ενός  (1)  μεταχειρισμένου  απορριμματοφόρου
οχήματος τύπου πρέσας”, με τη συνολική συμβατική αξία των 47.500,00   ευρώ, πλέον 11.400,00  
ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 58.900,00 ευρώ γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές,

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

        Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 101/2019

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53571&tradingPartnerId=73332&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=YhxN3bM-eFRNspoQ5izT5g..


22ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 19ης Ιουλίου 2019

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

           Ιωάννης Ευαγγέλου               Αντώνιος Παούρης

Δημήτριος Καβαλιέρος

Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
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