
19ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 17ης Ιουλίου 2020

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 19ης/17.07.2020
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 17  Ιουλίου 2020 και ώρα 10:30,  πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς
(ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020), η 19η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 3290/13-07-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Επιβεβαιώνεται  η  ελάχιστη  απαιτούμενη  συμμετοχή  των  μελών,  δεδομένου  ότι  σε  σύνολο  7
μελών δήλωσαν τη συμμετοχή τους 5 μέλη. Η δήλωση συμμετοχής έγινε με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά. 

           ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                                       ΜΗ   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

1. Τζουβάρας Ελευθέριος     1. Δεμένεγας Νικόλαος   
2. Δεμένεγας Κωνσταντίνος                    2. Γροσομανίδη Παρασκευή
3. Μουζάκης Ν.Δημήτριος
4. Βουτσινάς Γεώργιος  (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
5. Πατηνιώτη Μαρία        

   

                         
 

         
  
 

Ο  συντονισμός  της  διαδικασίας  για  τη  λήψη αποφάσεων  και  την  συγγραφή  του  συνοπτικού
πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή.



19ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 17ης Ιουλίου 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΗΣ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 3290/13-07-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης 
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτι-
κού διαγωνισμού για την “Προμήθεια ενός (1) καινούριου κλαδοθρυμματιστή για την κάλυψη 
αναγκών του Δήμου Κέας ”.

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 2ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για τη κατασκευή νέου δικτύ-
ου χαμηλής τάσης για την επέκταση Δ.Φ. στην οδό Ιουλίδας Κέας.

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 3ο : Παράταση χρόνου υλοποίησης της  σύμβασης “προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου
Κέας”. 

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, με Ανοικτή 
Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την “Προμήθεια ενός (1)  καινούριου-αμεταχείριστου  φορτηγού 
οχήµατος  με καινούρια ανατρεπόμενη υπερκατασκευή και γερανό με αρπάγη”.

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, αξιολόγησης
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτι-
κού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ
ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ».

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 6ο :   Έγκριση πρακτικών φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση εγκαταλε-
λειμμένων οχημάτων.

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης στο πλαίσιο δράσης Εκ-
παιδευτικού Καλλιτεχνικού Summer Camp του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κέας.

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ  1ο :  Έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμών  προμηθειών,
αξιολόγησης  προσφορών  και  γνωμοδότησης  επί  αυτών,  για  την  ανάδειξη  προσωρινού
αναδόχου  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  “Προμήθεια  ενός  (1)  καινούριου
κλαδοθρυμματιστή για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Κέας ”.

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

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

Βάσει της υπ΄αριθμ. 91/2020 (ΑΔΑ: ΩΖΙ6ΩΕΔ-ΥΣΖ) αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την

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

συνοπτικού διαγωνισμού για την  “Προμήθεια ενός (1) καινούριου κλαδοθρυμματιστή για την

κάλυψη αναγκών του Δήμου Κέας” για τις ανάγκες του Δήμου Κέας, εκδόθηκε από τη Δήμαρχο η

διακήρυξη  του  διαγωνισμού,  η  οποία  αναρτήθηκε  στο  ΚΗΜΔΗΣ  λαμβάνοντας  ΑΔΑΜ

20PROC006916498.

Στο διαγωνισμό έλαβε μέρος ένας (1) συμμετέχων:

   Α/Α Στοιχεία Οικονομικού Φορέα Ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς

1 Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.
ΑΦΜ: 094079008

Αρ. πρωτ: 3088/03-07-2020

Την  07η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30,  η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του
άρθρου  221  παρ.1  του  Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν  19/2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνέταξε το με αριθμ. 3149 πρακτικό αποσφράγισης και
αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών-οικονομικών προσφορών ως
παρακάτω :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ.:3149/07-07-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την

“Προμήθεια ενός (1)
καινούριου κλαδοθρυμματιστή για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Κέας” 
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της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην Ιουλίδα Κέας την 7η Ιουλίου 2020, 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 19/2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κα-
τατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας για την “ Προμήθεια
ενός (1) καινούριου κλαδοθρυμματιστή για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Κέας” (Αριθμ. Διακήρυ-
ξης 2868/24.06.2020), η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 20PROC006916498.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Ιωάννα Αθανασοπούλου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Μέλος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος Χρήστος Μαρκοπουλιώτης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η  6η
Ιουλίου  2020,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  14:30 και  η  ημερομηνία  αποσφράγισης  των
προσφορών η  07/07/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30.

1.  Ακολουθήθηκε  από  την  επιτροπή  η  διαδικασία  του  άρθρου  8  της  διακήρυξης  για  την
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, τη μονογράφηση, σφράγιση και τον έλεγχο των
περιεχομένων.
Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό μία (1) προσφορά από τον παρακάτω συμμετέχοντα:

1 Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.
ΑΦΜ: 094079008

Αρ. πρωτ: 3088/03-07-
2020

2. Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς της εταιρείας Δ.
Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε., ο οποίος αναγράφει όλα τα στοιχεία που προβλέπουν το
αρθ.5,6,7 της διακήρυξης και εντός του οποίου υπάρχουν τρεις (3) υποφάκελοι με τις ενδείξεις
"Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και "Οικονομική Προσφορά".
2Α. Αποσφραγίστηκε  ο  υποφάκελος  των  δικαιολογητικών συμμετοχής και   ελέγχθηκε  η

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

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

2Β. Εν συνεχεία αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Τεχνική προσφορά» ο οποίος περιέχει τα
όσα προβλέπονται στο άρθρο 6 της διακήρυξης:

Υπεύθυνη  δήλωση της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  Ν.  1599/1986  (Α΄75),  στην  οποία  ο

προσφέρων δηλώνει ότι : 

α) Έλαβε γνώση ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους και τις τεχνικές προδια-
γραφές της διακήρυξης.
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β) Σε περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος θα εκτελέσει τους όρους της σύμβασης σύμφωνα με 
τη μελέτη-τεχνική περιγραφή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β της παρούσας διακ/ξης και τις υποδείξεις 
τις αρμόδιας υπηρεσίας.

γ) Με το μηχάνημα θα παραδοθεί: Βιβλίο Ασφαλείας, Χειρισμού και Συντήρησης στα

Ελληνικά- Ελληνική Έγκριση Τύπου- Τριετής τουλάχιστον εργοστασιακή εγγύηση.

δ) Θα διατίθενται Ανταλλακτικά για τουλάχιστον 15 χρόνια.

ε) Ο έλεγχος και η παραμετροποίηση των λειτουργιών της θα επιτυγχάνεται μέσω

εγκατεστημένου Η/Υ και θα εμφανίζονται επί οθόνης υγρών κρυστάλλων.

στ) Η προμήθεια θα είναι συνολική, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση για το Δήμο και καθ’ 
υπόδειξη του επιβλέποντα της προμήθειας.

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

1 Δ.  Φ.  ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Ε.Β.Τ.Ε.

Αρ.πρωτ: 3088/03-07-2020

 
4.  Εν συνεχεία η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς, βάσει
του  άρθρου  7  της  παρούσας  διακήρυξης:  Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  και  την
ανάδειξη  αυτού  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση,  η  Επιτροπή  προβαίνει  στην
καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών
δικαιολογητικών  και  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  αυτών,  β)  των  στοιχείων  της  τεχνικής
προσφοράς και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών προσφορών και
τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών.

5. Τα  μέλη  της  Επιτροπής  αποσφράγισαν  τον  φάκελο «Οικονομική  Προσφορά»  της
εταιρείας    Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.  ,  όπου εμπεριέχετο συμπληρωμένο το έντυπο
της οικονομικής προσφοράς που περιέχεται στη διακήρυξη. 

6. Συγκεκριμένα,  η οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε από την εταιρεία Δ. Φ.
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε., είναι η εξής:

α/α Είδος Ποσότητα
Προϋπολογισθείσα
Δαπάνη

Προσφερόμενη
Τιμή

1
Καινούριος  Κλαδοθρυμματι-
στής με κινητήρα STAGE V

1 42.000,00 € 41.350,00

Σύνολο 42.000,00 € 41.350,00

ΦΠΑ 24% 10.080,00 € 9.924,00

Γενικό σύνολο 52.080,00 € 51.274,00

7. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

-τους όρους της υπ’αριθ. 2868/24.06.2020 Διακήρυξης,
-την υποβληθείσα μοναδική προσφορά,
-τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
-την υπ'αριθμ.423/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,
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-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,

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

-Την ανάδειξη  της   εταιρείας   Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.   ως προσωρινό ανάδοχο για
την    “Προμήθεια  ενός  (1)  καινούριου  κλαδοθρυμματιστή  για  την  κάλυψη  αναγκών  του  Δήμου  
Κέας  ”  ,   γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές  και  με συνολική συμβατική αξία:  41.350,00    ευρώ, πλέον    9.924,00   ευρώ ΦΠΑ,  
συνολικού ποσού 51.274,00     ευρώ.   

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

    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιωάννα Αθανασοπούλου Δήμητρα Δεμένεγα Χρήστος Μαρκοπουλιώτης

Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό και να αναδείξει τον
προσωρινό μειοδότη.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

τις διατάξεις του Ν.4412/2016
τους όρους της υπ’αριθ. 2868/24.06.2020  Διακήρυξης,
την υποβληθείσα προσφορά,
το  υπ’αριθ.3149/07.07.2020  Πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  δικαιολογητικών
συμμετοχής -τεχνικών προσφορών-οικονομικών  προσφορών,
την υπ'αριθμ.423/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,
τη  βεβαίωση  του  Προϊσταμένου  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας,  επί  της  ανωτέρω  απόφασης  (ή
πρότασης)  ανάληψης  υποχρέωσης,  για  την  ύπαρξη  διαθέσιμου  ποσού,  τη  συνδρομή  των
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1
-ότι για τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων και για σύμβαση με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  μόνο  βάσει  τιμής,  εκδίδεται  μία
απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων στην περίπτωση
ανοικτής διαδικασίας (άρθρο 100 παρ. 4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.18
του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του με αριθμ.πρωτ. 3149/07.07.2020  πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
δικαιολογητικών  συμμετοχής  -   τεχνικών προσφορών-οικονομικών  προσφορών  ,   της  επιτροπής
διαγωνισμού,
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2.  Την ανάδειξη της εταιρείας Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. ως προσωρινό ανάδοχο για
την   “   Προμήθεια ενός (1) καινούριου κλαδοθρυμματιστή για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Κέας  
”  ,   γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές και  με συνολική συμβατική αξία:  41.350,00    ευρώ, πλέον    9.924,00   ευρώ ΦΠΑ,  
συνολικού ποσού 51.274,00     ευρώ.   

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 109/2020
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ΘΕΜΑ 2ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για τη κατασκευή νέου δι-
κτύου χαμηλής τάσης για την επέκταση Δ.Φ. στην οδό Ιουλίδας Κέας.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  2ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/06 ( Δ.Κ.Κ.) ορίζονται τα εξής :

«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται
η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωμή
με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων».

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ)  του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την
έγκριση δαπανών.

Με  το  άρθρο  72  του  Ν.  3852/10  αντικαταστάθηκε  το  άρθρο  103  του  Ν.  3463/06,  το  οποίο
αναφερόταν στις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία αντικαταστάθηκε από την
Οικονομική Επιτροπή.

Ο Δήμος Κέας με την υπ΄αριθμ. 84/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αποφάσισε την
τοποθέτηση 4  φωτιστικών  σωμάτων σε  υφιστάμενους  στύλους  της  ΔΕΗ,  επί  του  επαρχιακού
δρόμου στη θέση Παλιόμυλος, Ιουλίδας Δήμου Κέας.

Με το με αριθ.πρωτ. 72365/10-10-2019  έγγραφό της η ΔΕΔΔΗΕ, μας γνωστοποίησε το κόστος για
τη κατασκευή νέου δικτύου χαμηλής τάσης για την επέκταση Δ.Φ. επί του επαρχιακού δρόμου
στη  θέση  Παλιόμυλος  Ιουλίδας  Δήμου  Κέας,  το  οποίο  ανέρχεται  στο  ποσό  των  7.080,40  €
(περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%).

Παρακαλώ  να  ληφθεί  απόφαση  για  την  έκδοση  εντάλματος  προπληρωμής  προκειμένου  να
πραγματοποιηθεί η ανωτέρω πληρωμή. 

Η  δημοτική  υπάλληλος  στο  όνομα  της  οποίας  θα  εκδοθεί  το  ένταλμα  προτείνω  να  είναι  η
κ.Σωτηρία Μυκωνιάτη - υπάλληλος του Δήμου Κέας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της : 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και
του άρθρου 32 του ΒΔ 17/5-15/6/1959

 Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον ΚΑ 20.6142.0001 του προϋπολογισμού έτους
2020

 Την υπ΄αριθμ.  84/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
 Με το με αριθ.πρωτ. 72365/10-10-19 έγγραφο της  ΔΕΔΔΗΕ
 Την εισήγηση του Προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης για τη κατασκευή νέου
δικτύου χαμηλής τάσης για την επέκταση Δ.Φ. επί του επαρχιακού δρόμου στη θέση Παλιόμυλος
Ιουλίδας Δήμου Κέας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 7.080,40 € (περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%).

2.  Η δημοτική υπάλληλος στο όνομα  της οποίας θα εκδοθεί  το ένταλμα προτείνω να είναι  η
κ.Σωτηρία Μυκωνιάτη - υπάλληλος του Δήμου Κέας.

3.  Η διάθεση πίστωσης ποσού 7.080,40 € και ποσού 1,50 € για την προμήθεια τράπεζας ήτοι
σύνολο 7.081,90 € σε βάρος του ΚΑ 20.6142.0001 του προϋπολογισμού οικ.έτους 2020, θα γίνει
με απόφαση του διατάκτη.

Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ

17/5-15/6/1959.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 110/2020
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ΘΕΜΑ 3ο : Παράταση χρόνου υλοποίησης της  σύμβασης “προμήθεια υγρών καυσίμων του Δή-
μου Κέας”. 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,

ανέφερε τα εξής :

1. Σύμφωνα με το Άρθρο 206 του Ν.4412/16 : “Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών
μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: …..γ) το χρονικό διάστημα
της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης”.

2. Ο νόμιμος  εκπρόσωπος της  αναδόχου εταιρείας ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  ΙΚΕ υπέβαλε
εμπρόθεσμα το με αριθμ.πρωτ.3356/15.07.2020 αίτημα παράτασης παράδοσης των συμβατικών
υλικών της προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”  .

Στην αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία αναφέρει ότι  “Παρακαλώ όπως κάνουμε παράταση
προμήθειας καυσίμων, λόγω μη εξάντλησης του οικονομικού αντικειμένου της από 27/5/2020
μεταξύ μας Σύμβαση και έως 31/08/2020”.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και επειδή η παρούσα είναι προϋπόθεση για την εκτέλε-
ση της σύμβασης, εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης έως   31  -  08  -20  20  .  

Η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις
του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ   με
ανάδοχο την εταιρεία ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ έως 31  -  08  -20  20   σύμφωνα με τα προβλεπόμε-
να στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 206 Ν.4412/2016).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 111/2020
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ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγη-
σης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου  , με
Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την “Προμήθεια ενός (1)  καινούριου-αμεταχείριστου
φορτηγού οχήµατος  με καινούρια ανατρεπόμενη υπερκατασκευή και γερανό με αρπάγη”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 

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

Βάσει της υπ΄αριθμ.  92/2020 (ΑΔΑ: ΩΡΞΝΩΕΔ-ΗΑ0) αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με

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

ανοιχτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την “ Προμήθεια ενός (1)  καινούριου-αμεταχείριστου  φορτηγού

οχήµατος  με καινούρια ανατρεπόμενη υπερκατασκευή και γερανό με αρπάγη ” για τις ανάγκες του Δήμου Κέας,

εκδόθηκε από τη Δήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού,  η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ

λαμβάνοντας ΑΔΑΜ  20PROC006919241 και αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 94284. 

Στο διαγωνισμό έλαβε μέρος ένας (1) συμμετέχων:

   Α/Α Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία  και ώρα
υποβολής προσφοράς

1 MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

10/07/2020 14:08:07

Την  14η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30  , η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του
άρθρου  221  παρ.1  του  Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν  19/2020
απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  συνέταξε  το  με  αριθμ.  3314/14.07.2020  πρακτικό
αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς ως παρακάτω :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ.: 3314/14-07-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού 
για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1)  ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ-ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ  ΦΟΡΤΗΓΟΥ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ ΜΕ
ΑΡΠΑΓΗ

της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4130&tradingPartnerId=21667&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&_ti=566421233&oapc=18&oas=bBa8IdvDEO3pIdMZq9T05w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4130&tradingPartnerId=21667&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&_ti=566421233&oapc=18&oas=bBa8IdvDEO3pIdMZq9T05w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4130&tradingPartnerId=21667&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&_ti=566421233&oapc=18&oas=bBa8IdvDEO3pIdMZq9T05w..
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Στην  Ιουλίδα  Κέας την  14η Ιουλίου  2020,  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 19/2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση
των  προσφορών  που  κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο  διενέργειας  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού  για  την  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ  (1)   ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ-ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ
ΦΟΡΤΗΓΟΥ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΜΕ  ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ  ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ

ΓΕΡΑΝΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ” (Αριθμ. Διακήρυξης 2871/24.06.2020), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ.
94284  αριθμό  συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ,  δημοσιεύθηκε  νομίμως  και  αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ  20PROC006919241.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Ιωάννα Αθανασοπούλου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Μέλος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος Χρήστος Μαρκοπουλιώτης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 10η
Ιουλίου 2020 και ώρα 14:30 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
η  Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:30π.μ.

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  94284  και  διαπίστωσε  αφενός  ότι  ο
διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχε
υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορά από τον παρακάτω συμμετέχοντα:

   Α/Α Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία  και ώρα
υποβολής προσφοράς

1 MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

10/07/2020 14:08:07

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

2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την
αποσφράγιση  της  προσφοράς  καταχώρισαν  διαδοχικά  σε  ειδική  φόρμα  του  συστήματος  τα
διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να
αποσφραγισθεί η προσφορά. 

3. Αμέσως  μετά  την  παραπάνω διαδικασία  η  προσφορά αποσφραγίσθηκε  και  συγκεκριμένα
αποσφραγίσθηκε  ο  υποφάκελος  «Δικαιολογητικά  συμμετοχής  –  Τεχνική  προσφορά»  της
προσφοράς,  με  αποτέλεσμα  να  είναι  δυνατή  πλέον  η  πρόσβαση  στο  περιεχόμενό  του.
Επισημαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε, αφού σύμφωνα
με  τη  διακήρυξη  του  διαγωνισμού,  αυτος  θα  αποσφραγισθεί  σε  μεταγενέστερο  στάδιο  του
διαγωνισμού.

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4130&tradingPartnerId=21667&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&_ti=566421233&oapc=18&oas=bBa8IdvDEO3pIdMZq9T05w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4130&tradingPartnerId=21667&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&_ti=566421233&oapc=18&oas=bBa8IdvDEO3pIdMZq9T05w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4130&tradingPartnerId=21667&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&_ti=566421233&oapc=18&oas=bBa8IdvDEO3pIdMZq9T05w..
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4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά
είχε λάβει από το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό αριθμό συστήματος:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός συστήματος
1 MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

180227

5. 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.
Τέτοια  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  είναι  ενδεικτικά  η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  τα
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση
από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).  Δεν
προσκομίζονται  σε  έντυπη  μορφή  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  τα  οποία  φέρουν  ψηφιακή
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια  και  όσα προβλέπεται  από το ν.  4250/2014 ότι  οι
φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Σύμφωνα  με  το  ανωτέρω  άρθρο  της  διακήρυξης,  ο  οικονομικός  φορέας  κατέθεσε  στο
πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τον παρακάτω φάκελο, ο οποίος
παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός πρωτοκόλλου
1 MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

3288/13.07.2020

Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος,  υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως
από τον συμμετέχοντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

6. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου
«Δικαιολογητικά  συμμετοχής  –  Τεχνική  προσφορά» που είχε  υποβάλει  ο  συμμετέχοντας.  Ο
διαγωνιζόμενος και τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υπέβαλλε, είναι τα εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Δικαιολογητικά 

1
MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

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

2) την Εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, 

Η Επιτροπή επικοινώνησε με τον φορέα που φέρεται να έχει εκδώσει την εγγυητική
επιστολή που έχει  καταθέσει  ο συμμετέχοντας και  διαπίστωσε την εγκυρότητά του
(άρθρο 72 παρ.5 του Ν.4412/2016).

7. Ακολούθως,  η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο, που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της
υπηρεσίας, μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που
υποβλήθηκαν, ανά φύλλο.

Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο διαγωνιζόμενος με ενσφράγιστο φάκελο, είναι τα εξής:

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4130&tradingPartnerId=21667&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&_ti=566421233&oapc=18&oas=bBa8IdvDEO3pIdMZq9T05w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4130&tradingPartnerId=21667&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&_ti=566421233&oapc=18&oas=bBa8IdvDEO3pIdMZq9T05w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4130&tradingPartnerId=21667&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&_ti=566421233&oapc=18&oas=bBa8IdvDEO3pIdMZq9T05w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4130&tradingPartnerId=21667&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&_ti=566421233&oapc=18&oas=bBa8IdvDEO3pIdMZq9T05w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4130&tradingPartnerId=21667&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&_ti=566421233&oapc=18&oas=bBa8IdvDEO3pIdMZq9T05w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4130&tradingPartnerId=21667&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&_ti=566421233&oapc=18&oas=bBa8IdvDEO3pIdMZq9T05w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4130&tradingPartnerId=21667&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&_ti=566421233&oapc=18&oas=bBa8IdvDEO3pIdMZq9T05w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4130&tradingPartnerId=21667&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&_ti=566421233&oapc=18&oas=bBa8IdvDEO3pIdMZq9T05w..
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Α/Α Ονοματεπώνυμο Δικαιολογητικά 

1 MERCEDES  BENZ  ΕΛΛΑΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

η  Ε.Δ. έλεγξε την ισχύ
των  Δικαιολογητικών
Συμμετοχής  που
υποβλήθηκαν  βάσει
του  άρθ.  2.4.3.1   της
αρ.  2871/24.06.2020
Διακήρυξης
(εγγυητική  επιστολή
συμμετοχής)

8.   Η Επιτροπή προχώρησε στην  αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς.  Σύμφωνα με το
άρθρο 2.4.3.2. της διακήρυξης, ο οικονομικός φορέας όφειλε να καταθέσει τα εξής:
“H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή  με  το  κεφάλαιο  “Απαιτήσεις-Τεχνικές  Προδιαγραφές”  του
Παραρτήματος  Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές  πληρούνται.  Περιλαμβάνει  ιδίως  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά,  βάσει  των
οποίων  θα  αξιολογηθεί  η  καταλληλότητα  των  προσφερόμενων  ειδών,  με  βάση  το  κριτήριο
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. .

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.”. 

9.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 2.4.3, παρ.2.4.3.2 της παρούσας Διακήρυξης και διαπίστωσε τα παρακάτω:
α)  Τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  που  υπέβαλε  η  εταιρεία  MERCEDES  BENZ  ΕΛΛΑΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ τεκμηριώνουν  την  καταλληλότητα  των
προσφερόμενων ειδών και την τεχνική επάρκεια και γίνεται δεκτή.

    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιωάννα Αθανασοπούλου Δήμητρα Δεμένεγα Χρήστος Μαρκοπουλιώτης

 
4.  Εν συνεχεία η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς, βάσει
του  άρθρου  3  της  παρούσας  διακήρυξης:  Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  και  την
ανάδειξη  αυτού  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση,  η  Επιτροπή  προβαίνει  στην
καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών
δικαιολογητικών  και  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  αυτών,  β)  των  στοιχείων  της  τεχνικής
προσφοράς και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών προσφορών και
τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών.

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4130&tradingPartnerId=21667&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&_ti=566421233&oapc=18&oas=bBa8IdvDEO3pIdMZq9T05w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4130&tradingPartnerId=21667&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&_ti=566421233&oapc=18&oas=bBa8IdvDEO3pIdMZq9T05w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4130&tradingPartnerId=21667&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&_ti=566421233&oapc=18&oas=bBa8IdvDEO3pIdMZq9T05w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4130&tradingPartnerId=21667&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&_ti=566421233&oapc=18&oas=bBa8IdvDEO3pIdMZq9T05w..
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5. Τα  μέλη  της  Επιτροπής  αποσφράγισαν  τον  φάκελο «Οικονομική  Προσφορά»  της
εταιρείας    MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,  
όπου εμπεριέχετο συμπληρωμένο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που περιέχεται στη
διακήρυξη. 

6. Συγκεκριμένα,  η  οικονομική  προσφορά  που  υποβλήθηκε  από  την  εταιρεία
MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, είναι η εξής:

α/α Είδος
Μον.
Μετρ.

Τιμή
Μονάδος Ποσότητα

Μερικό
Σύνολο

Προσφερόμενη
Τιμή Μονάδος

Μερικό
Σύνολο

1

Καινούριο  -
αμεταχείριστο
φορτηγό  όχημα   με
καινούρια
ανατρεπόμενη
υπερκατασκευή  και
γερανό με αρπάγη

τεμ.
   153.000,00

€
1   153.000,00 € 152.500,00€ 152.500,00€

Σύνολο
Προμήθειας:

152.500,00€

ΦΠΑ 24%: 36.600,00€

Γενικό Σύνολο: 189.100,00€

7. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

- τους όρους της υπ’αριθ. 2871/2020 Διακήρυξης,
-την υποβληθείσα προσφορά,
-τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
-το  υπ΄αριθ.  3314/14-07-2020 πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνικών προσφορών, 
-την υπ'αριθμ. 424/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ 20REQ006901471.
-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 1/2020,
-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 MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  ,  
ως  προσωρινό  ανάδοχο  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ  (1)
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ-ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ   ΦΟΡΤΗΓΟΥ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΜΕ  ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ  ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ”  με τη συνολική συμβατική αξία των  152.500,00
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ευρώ, πλέον 36.600,00 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 189.100,00 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

Ιωάννα Αθανασοπούλου Δήμητρα Δεμένεγα Χρήστος Μαρκοπουλιώτης

Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό και να αναδείξει τον
προσωρινό μειοδότη.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

 τις διατάξεις του Ν.4412/2016
 τους όρους της υπ’αριθ. 2871/2020 Διακήρυξης,
 την υποβληθείσα προσφορά,
 το  υπ’αριθ.3314/14.07.2020  Πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  δικαιολογητικών

συμμετοχής -τεχνικών προσφορών,
 το υπ’αριθ.3316/14.07.2020 Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών,
 την υπ'αριθμ.424/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,
 τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή

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

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση των με αριθμ. πρωτ. 3314/14.07.2020 & 3316/14.07.2020 πρακτικών αποσφράγισης
και  αξιολόγησης  δικαιολογητικών  συμμετοχής  -   τεχνικών  προσφορών  αποσφράγισης  και  
αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, αντίστοιχα  ,   της επιτροπής διαγωνισμού, 

2.  Την  ανάδειξη της  εταιρείας  MERCEDES  BENZ  ΕΛΛΑΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ ως  προσωρινό  ανάδοχο  για  την  «  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ  (1)  
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ  -  ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ   ΦΟΡΤΗΓΟΥ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΜΕ  ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ»  ,   γιατί η προσφορά της είναι
πλήρης,  σύμφωνη με τους  όρους της διακήρυξης  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές και  με  συνολική
συμβατική αξία :  152.500,00   ευρώ, πλέον 36.600,00 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 189.100,00  
ευρώ  .   

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 112/2020
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ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, αξιολόγησης
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνο-
πτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩ-
ΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 5ο 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.  97-2020 (ΑΔΑ:  ΨΤΒ8ΩΕΔ-ΗΛΣ) απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του
Δήμου Κέας με θέμα :  «1) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΣΕ  ΜΟΥΣΕΙΑ,  ΜΝΗΜΕΙΑ  ΚΑΙ  ΠΡΟΒΟΛΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΜΕΣΩ  ΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ  ΚΑΙ  TABLETS  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΤΟΥ  ΝΗΣΙΟΥ  ΤΗΣ  ΚΕΑΣ” προϋπολογισμού
50.000,00 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%   και  με  κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον
συμφέρουσααπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

2. Την με αριθμ. πρωτ. 2874/24.06.2020 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων
για την ανωτέρω προμήθεια ( ΑΔΑΜ: 20PROC006920697), με την οποία ορίστηκε ως:

-Ημερομηνία  έναρξης υποβολής προσφορών: Αμέσως  από  τη  δημοσίευση  της  Διακήρυξης

στο ΚΗΜΔΗΣ 

-Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών  η 13/07/2020 και ώρα 15:00.

-Ημερομηνία  αποσφράγισης των προσφορών η 14/07/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00,   από 
την αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών.

Στο διαγωνισμό έλαβε μέρος ένα (1) οικονομικός φορέας :
1 DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  ΚΑΙ
ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε.
ΑΦΜ: 999566850

Αρ. πρωτ: 3176/09-07-2020

Την 14η  Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρ-
θρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 15/2020 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, συνέταξε αρχικά το με αριθμ. 3320/14-07-2020 πρακτικό αποσφράγι-
σης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς ως παρακάτω :
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ.:3320/14-07-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
του Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την ανάθεση με τίτλο:

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ»
της

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

Στην Ιουλίδα Κέας την 14η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτι-
κή συνεδρίαση στον  Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1
του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 15/2020 απόφαση της Οικονομι-
κής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσίας για την «ΕΦΑΡ-
ΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟ-
ΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ  ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ  ΚΑΙ  TABLETS  ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ» (Αριθμ. Διακήρυξης 2874/24.06.2020), η οποία
αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων,  λαμβάνοντας  ΑΔΑΜ
20PROC006920697.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος Ιωάννης Αναγνώσταρος ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Μέλος Θεόδωρος Βρεττός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 13η
Ιουλίου  2020,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  15:00 και  η  ημερομηνία  αποσφράγισης  των
προσφορών η  14/07/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

1.  Ακολουθήθηκε  από την επιτροπή η διαδικασία του άρθρου 2.18 της διακήρυξης για την
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, τη μονογράφηση, σφράγιση και τον έλεγχο των
περιεχομένων.
Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό μία (1) προσφορά από τον παρακάτω συμμετέχοντα:

1 DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  ΚΑΙ
ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε.
ΑΦΜ: 999566850

Αρ. πρωτ: 3176/09-07-2020



19ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 17ης Ιουλίου 2020

2. Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς της εταιρείας
DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  ΚΑΙ  ΒΑΣΕΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Α.Ε., ο οποίος αναγράφει όλα τα στοιχεία που προβλέπουν το  αρθ.2.12.6 & 2.12.7.2 της
διακήρυξης  και  εντός  του  οποίου  υπάρχουν  τρεις  (3)  υποφάκελοι  με  τις  ενδείξεις
"Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και "Οικονομική Προσφορά".
2Α. Αποσφραγίστηκε  ο  υποφάκελος  των  δικαιολογητικών συμμετοχής και   ελέγχθηκε  η

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

προβλέπονται στη διακήρυξη: Η Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό,    το τυποποιημένο  

έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)   και   η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.  

2Β. Εν συνεχεία αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Τεχνική προσφορά» ο οποίος περιέχει τα
όσα προβλέπονται στο άρθρο 2.12.7.2 της διακήρυξης:

α) Αναλυτική Τεχνική Προσφορά για το σύνολο του έργου που θα περιλαμβάνει:
1. Αντίληψη του Προσφέροντος για το Έργο
2. Περιγραφή Μεθοδολογίας Υλοποίησης του Έργου
3. Διοίκηση και Ομάδα έργου
4. Περιγραφή της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής υλοποίησης (φυσικής και λογικής).
5. Περιγραφή της Ανάπτυξης, ολοκλήρωσης και Υποστήριξης του Συστήματος Πολιτιστικού
Περιεχομένου και Υπηρεσιών καθώς και του τρόπου (μεθοδολογία) Μετάφρασης, Επεξεργασίας
και Ψηφιοποίησης του επιμέρους Πολιτιστικού Υλικού
6. Περιγραφή της Εκπαίδευσης διαχειριστών – χρηστών
7. Περιγραφή της Πιλοτικής Λειτουργίας
8. Δράσεις Δημοσιότητας Προβολής

β) Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του έργου και Παραδοτέων
γ) Πίνακα ομάδας έργου ανά ειδικότητα και ρόλο (συμπεριλαμβανομένης της σχέσης εργασίας με
τον υποψήφιο Ανάδοχο

Τέλος, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά του την 
υποδομή που θα αξιοποιήσει για να στεγάσει και να λειτουργήσει την web εφαρμογή.

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

1 DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  ΚΑΙ
ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε.
ΑΦΜ: 999566850

Αρ. πρωτ: 3176/09-07-2020

 

4. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της Τεχνικής προσφοράς όπως παρακάτω:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

(%)

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ

Κ (100-120
ΒΑΘΜΟΥΣ)

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(ΣΒ *
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)
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Κ1

Ορθότητα αντίληψης 
προσφέροντος για το 
αντικείμενο και τις 
απαιτήσεις του έργου

15 100 15,00

Κ2

Οργάνωση, διοίκηση, 
πληρότητα ομάδας έρ-
γου αναδόχου

25 100 25,00

Κ3
Υπηρεσίες τεχνικής υπο-
στήριξης μετά την ολο-
κλήρωση του έργου

10 100 10,00

Κ4

Ανάλυση – εξειδίκευση
της καταλληλότητας 
και αποτελεσματικότη-
τας της προτεινόμενης 
μεθοδολογίας υλοποίη-
σης και των απαραίτη-
των εργαλείων υποστή-
ριξης της

25 100 25,00

Κ5

Ανάλυση του αντικει-
μένου της σύμβασης σε 
ενότητες εργασιών και 
σύνδεση τους με τα 
ελάχιστα απαιτούμενα 
παραδοτέα και το χρονο-
διάγραμμα που περι-
γράφονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές

25 100 25,00

Άθροισμα Βαθμολογίας 
κριτηρίων 100

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ-
ΣΦΟΡΑΣ 100,00

Η Τεχνική Προσφορά του οικονομικού φορέα «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑ-
ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συγκέντρωσε συνολική βαθμολογία
100,00.

5.  Εν συνεχεία η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς, βάσει
του άρθρου 2.18.1 της παρούσας διακήρυξης:  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την
ανάδειξη  αυτού  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση,  η  Επιτροπή  προβαίνει  στην
καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών
δικαιολογητικών  και  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  αυτών,  β)  των  στοιχείων  της  τεχνικής
προσφοράς και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών προσφορών και
τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών.

6. Τα  μέλη  της  Επιτροπής  αποσφράγισαν  τον  φάκελο «Οικονομική  Προσφορά»  της
εταιρείας    DOTSOFT  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  ΚΑΙ  ΒΑΣΕΩΝ  
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε.,  όπου εμπεριέχετο συμπληρωμένο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς
που περιέχεται στη διακήρυξη. 
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7. Συγκεκριμένα, η οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε από την εταιρεία DOTSOFT
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε., είναι η
εξής:
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8.  Δεδομένου ότι  η τεχνική προσφορά της εταιρίας DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ είναι σύμφωνη με τους όρους της δια-
κήρυξης και  η οικονομική της προσφορά είναι φθηνότερη του τελικού προϋπολογισμού της με-
λέτης, η συνολική προσφορά της εταιρίας DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ γίνεται αποδεκτή.

9. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:
-τους όρους της υπ’αριθ. 2874/24.06.2020 Διακήρυξης,
-την υποβληθείσα μοναδική προσφορά,
-τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
-την υπ'αριθμ.436/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,
-ότι  για  τα  αποτελέσματα  των  ανωτέρω  σταδίων  και  για  σύμβαση  με  κριτήριο
ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  μόνο  βάσει
τιμής, εκδίδεται μία απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των
σταδίων,

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

-Την ανάδειξη  της   εταιρείας   DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  
ΚΑΙ  ΒΑΣΕΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  Α.Ε.ως  προσωρινό  ανάδοχο  για την  υπηρεσία  με  τίτλο:
«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ
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ΠΡΟΒΟΛΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΜΕΣΩ  ΚΙΝΗΤΩΝ  ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ  ΚΑΙ
TABLETS  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΕΑΣ»,  γιατί  η  προσφορά  της  είναι
πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και με συνολική
συμβατική αξία: 39.519,00   ευρώ, πλέον   9.484,32   ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 49.002,32     ευρώ.   

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δήμητρα Δεμένεγα          Ιωάννης Αναγνώσταρος           Θεόδωρος Βρεττός

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

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
 τους όρους της υπ’αριθ. 2874/24.06.2020 Διακήρυξης,
 την υποβληθείσα προσφορά,
 τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
 το υπ΄αριθ.  3320/14.07.2020  πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών

συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς - οικονομικής προσφοράς της επιτροπης διαγωνισμού, 
 την υπ'αριθμ. 436/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΩΔΑ2ΩΕΔ-ΡΦΥ,
 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. 3320/14.07.2020  πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
δικαιολογητικών  συμμετοχής-τεχνικής  προσφοράς  -  οικονομικής  προσφοράς,   της  επιτροπής
διαγωνισμού,
2.  Την  ανάδειξη της  εταιρείας    DOTSOFT  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε. ως προσωρινό ανάδοχο για την υπηρεσία με
τίτλο:   «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΨΗΦΙΑΚΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΜΕ  ΞΕΝΑΓΗΣΗ  ΣΕ  ΜΟΥΣΕΙΑ,
ΜΝΗΜΕΙΑ  ΚΑΙ  ΠΡΟΒΟΛΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΜΕΣΩ  ΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ»,  με τη
συνολική συμβατική αξία των  39.519,00    ευρώ, πλέον    9.484,32   ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού  
49.002,32     ευρώ  , γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και
τις τεχνικές προδιαγραφές,

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 113/2020
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ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση πρακτικών φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση εγκαταλε-
λειμμένων οχημάτων.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 6ο 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:

 Την αριθ. 187/2019 με ΑΔΑ: ΩΗ7ΖΩΕΔ-ΠΧΒ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:
«Έγκριση εκποίησης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεγούν από σημεία
του Δήμου, με τελικό σκοπό τη παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΚΤΖ».

 Την αριθ. 656/2019 με ΑΔΑ: ΩΗΕ9ΩΕΔ-058 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: “Συγκρότηση επι-
τροπής διαχείρισης εγκαταλελειμμένων οχημάτων”.

 Την αριθ. 5/2020 με ΑΔΑ: 65ΛΒΩΕΔ-ΕΒΨ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Καθο-
ρισμός των όρων της πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση
των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου με τελικό
σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ”

 Το με  αρ.πρωτ.:  530/07-02-2020  πρακτικό  της  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ η οποία διαπίστωσε ότι η διαδικασία απέβη άγονη, λόγω μη υποβολής προσφοράς

 Την αριθ. 67/2020 με ΑΔΑ ΨΥΟ0ΩΕΔ-ΥΘΟ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Τρο-
ποποίηση των όρων της πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποί-
ηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου με 
τελικό σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ” 

 Το με  αρ.πρωτ.: 2303/28.05.2020 πρακτικό  της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ η οποία διαπίστωσε ότι η διαδικασία απέβη άγονη για δεύτερη φορά, λόγω μη υπο-
βολής προσφοράς

 Τα άρθρα 4 & 6 του ΠΔ 270/1981 (ΦΕΚ 77/Α’/30.03.1981) 

εκδόθηκε από τη Δήμαρχο η 3066/2020 διακήρυξη ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για
ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ. 

Στο διαγωνισμό έλαβε μέρος ένας (1) συμμετέχων:
 KYROS RECYCLING ΜΟΝ ΙΚΕ

Την 13η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, η Επιτροπή Δημοπρασιών του Δήμου Κέας
(Αρθρο 1 του Π.Δ 270/81), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 6/2020 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου με ΑΔΑ 6Δ70ΩΕΔ-Μ6Θ, συνέταξε το με αριθμ. 3267/13-07-2020 ως παρακάτω :
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Αρ.πρωτ.:3267/13-07-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

(Άρθρο 1 του Π.Δ 270/81)

Στην Ιουλίδα Κέας, στο κτίριο του Ιστορικού Δημαρχείου, την  13/07/2020 ημέρα Δευτέρα και
ώρα  13:00μ.μ.  η  Επιτροπή  Δημοπρασιών  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’ αριθμόν  6/2020
απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  ΑΔΑ 6Δ70ΩΕΔ-Μ6Θ,  συνήλθε  σε  συνεδρίαση  για  την
διενέργεια  πλειοδοτικού  φανερού  &  προφορικού  Διαγωνισμού  για  την  εκποίηση
εγκαταλελειμμένων οχημάτων,  του Δήμου Κέας,  σύμφωνα με  την  με  αρ.  5/2020 και  με ΑΔΑ:
65ΛΒΩΕΔ-ΕΒΨ  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  στην  οποία  καταρτίστηκαν  οι  όροι
διακήρυξης της δημοπρασίας (Αριθ. Περίληψης Διακήρυξης 201/17.01.2020 με ΑΔΑ ΩΩΕΑΩΕΔ-
ΨΩΑ) και  όπως αυτοί τροποποιήθηκαν με την με αρ.  67/2020  απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής  (Αριθ.  Διακήρυξης  2021/13.05.2020  και  Αριθ.  Περίληψης  Διακήρυξης  με  ΑΔΑ
ΨΚΡΥΩΕΔ-Ξ18)

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

Μέλος
(ως αναπληρωματικό Μέλος)

Αντώνιος Λουρής σύμβουλος πλειοψηφίας

Μέλος
(ως αναπληρωματικό Μέλος)

Στυλιανός Γκρέκας σύμβουλος μειοψηφίας

Μέλος
(τακτικό Μέλος)

Θεόδωρος Καμίλης σύμβουλος πλειοψηφίας

Συνολικά  στο  Δήμο  Κέας,  κατατέθηκε  μία  (1)  προσφορά  που  εκδήλωσε  ενδιαφέρον,  για  την
εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Με την έναρξη της δημοπρασίας παρουσιάσθηκε η :

1.  KYROS  RECYCLING  ΜΟΝ  ΙΚΕ,  νομίμως  εκπροσωπούμενη  από  τον  κ.  ΚΟΝΤΖΙΝΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.

Α.Η  Επιτροπή  Δημοπρασιών,  έλεγξε  τα  δικαιολογητικά  που  υποβλήθησαν  από  την  εταιρεία
KYROS RECYCLING ΜΟΝ ΙΚΕ και αυτά ήταν πλήρη.

Συγκεκριμένα:
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Βάσει  της  με  αρ.  3066/02.07.2020 Διακήρυξης,  για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία
απαιτείται να καταθέσει επί     ποινή   α  ποκλεισμού   σε κλειστό φάκελο στο εξώφυλλο του οποίου θα
αναγράφεται το όνομα του συμμετέχοντος/επωνυμία εταιρείας,  ευκρινώς,  τα παρακάτω
δικαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΤΕΘΗ:

ΝΑΙ ΟΧΙ

Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου του Ν.
1599/1986)  του φυσικού προσώπου ή του νομίμου
εκπροσώπου αν πρόκειται για εταιρεία,  θεωρημένη
για το γνήσιο της υπογραφής,  που να αναγράφει
ότι:

-Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας 
διακήρυξης και αποδέχεται τους όρους αυτής 
πλήρως και ανεπιφύλακτα.
-Δεν υπήρξε ένοχος σοβαρού

επαγγελματικού παραπτώματος
οποίο η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.

-Δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά 
την παροχή πληροφοριών που του ζητούνται
με την παρούσα.

√

Υπεύθυνη Δήλωση του εγγυητή για αποδοχή
ορισμού του ως αξιόχρεου με τα πλήρη
προσδιοριστικά στοιχεία του και το ΑΦΜ του,

√

Εγγύηση συμμετοχής ποσού εκατό ευρώ
(100,00€)-  ποσοστό 10%  επί της συνολικής
εκτιμόμενης αξίας 1.000,00  ευρώ (για δύο έτη),
σύμφωνα με το από 65/9-1-20  πρακτικό
Επιτροπής εκτίμησης.

√

Β)  Ακολούθως  δέχτηκε  προφορικά την  οικονομική  προσφορά  της  εταιρείας  KYROS
RECYCLING ΜΟΝ ΙΚΕ σύμφωνα με την οποία δόθηκε ως τιμή εκκίνησης για :
φορτηγά κάθε είδους  το ποσόν των 31,00 ανά τεμάχιο, άρα για  10 φορτηγά   το ποσόν των
310,00 συνολικά.

 οχήματα βαρέως τύπου το ποσόν των 51,00€ ανά τεμάχιο, άρα για  5 οχήματα βαρέως
τύπου το ποσόν των 255,00€, συνολικά.

 επιβατικά οχήματα το ποσόν των 11,00€ ανά τεμάχιο,  άρα για  40 επιβατικά οχήματα  το
ποσόν των 440,00€, συνολικά.

 μηχανάκια το ποσόν των 6,00€ ανά τεμάχιο  άρα για 10 μηχανάκια το ποσόν των 60,00€,
συνολικά.

Σύνολο αθροιστικής προσφοράς: 1.065,00€

Γ)  Διάβασε  το  Πρακτικό  της  Επιτροπής  Εκτίμησης  Εκποιούμενων  Κινητών  Πραγμάτων  (αρ.
πρωτ. 65/09.01.2020) σύμφωνα με το οποίο η  τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας προσδιορίζεται
στο ποσό των χιλίων #1.000# ευρώ, για 10 φορτηγά, 5 οχήματα βαρέως τύπου, 40 επιβατικά
οχήματα και 10 μηχανάκια και για περίοδο 2 ετών. Συγκεκριμένα, ελάχιστο όριο της πρώτης
προσφοράς ορίζεται ως κάτωθι:
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για φορτηγά κάθε είδους ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς  τριάντα ευρώ (30,00€)  ανά όχημα.   
για οχήματα βαρέως τύπου ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς   πενήντα ευρώ (50,00€)  ανά    
 όχημα.                                                                                                  
για επιβατικά οχήματα ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς   δέκα ευρώ (10,00€)  ανά όχημα.          
για μηχανάκια ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς  πέντε ευρώ (5,00€)  ανά όχημα.

Κατόπιν των πιο πάνω, η Επιτροπή Δημοπρασιών για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων
του Δήμου Κέας, ανακηρύσσει την εταιρεία  KYROS RECYCLING ΜΟΝ ΙΚΕ πλειοδότη του
διαγωνισμού διότι  αν και μοναδικός υποψήφιος, κατέθεσε προσφορά ανώτερη από τα αρχικά
όρια για κάθε κατηγορία εκποιούμενου πράγματος αλλά και αθροιστικά για το Δήμο με τιμή
για:
φορτηγά κάθε είδους  το ποσόν των 31,00 ανά τεμάχιο, άρα για  10 φορτηγά   το ποσόν των
310,00 συνολικά.

 οχήματα βαρέως τύπου το ποσόν των 51,00€ ανά τεμάχιο, άρα για  5 οχήματα βαρέως
τύπου το ποσόν των 255,00€, συνολικά.

 επιβατικά οχήματα το ποσόν των 11,00€ ανά τεμάχιο,  άρα για  40 επιβατικά οχήματα  το
ποσόν των 440,00€, συνολικά.

 μηχανάκια το ποσόν των 6,00€ ανά τεμάχιο  άρα για 10 μηχανάκια το ποσόν των 60,00€,
συνολικά.

Σύνολο αθροιστικής προσφοράς: 1.065,00€

Στο σημείο  αυτό  η  Επιτροπή  συνέταξε  το  παρόν  Πρακτικό το  οποίο  υπογράφηκε  σε  τρία  (3)
αντίγραφα από τα μέλη της Επιτροπής, τους συμμετέχοντες και τον εγγυητή του πλειοδότη.

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αντώνιος Λουρής Στυλιανός Γκρέκας Θεόδωρος Καμίλης

Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό και να αναδείξει τον
πλειοδότη  του  φανερού  προφορικού  πλειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την  εκποίηση
εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

 Την αριθ.  187/2019  με ΑΔΑ:  ΩΗ7ΖΩΕΔ-ΠΧΒ  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με
θέμα: «Έγκριση εκποίησης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεγούν από
σημεία του Δήμου, με τελικό σκοπό τη παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής
ΟΚΤΖ».

 Την αριθ.  656/2019  με ΑΔΑ: ΩΗΕ9ΩΕΔ-058  Απόφαση Δημάρχου με θέμα: “Συγκρότηση
επιτροπής διαχείρισης εγκαταλελειμμένων οχημάτων”.

 Την αριθ. 5/2020 με ΑΔΑ: 65ΛΒΩΕΔ-ΕΒΨ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Κα-
θορισμός των όρων της πλειοδοτικής,  φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκ-
ποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου
με τελικό σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ”

 Το με αρ.πρωτ.: 530/07-02-2020 πρακτικό  της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ η οποία διαπίστωσε ότι η διαδικασία απέβη άγονη, λόγω μη υποβολής προσφοράς
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 Την αριθ. 67/2020 με ΑΔΑ ΨΥΟ0ΩΕΔ-ΥΘΟ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 
“Τροποποίηση των όρων της πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την 
εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δή-
μου με τελικό σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ” 

 Το με αρ.πρωτ.: 2303/28.05.2020 πρακτικό της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ  η οποία διαπίστωσε ότι η διαδικασία απέβη άγονη για δεύτερη φορά,  λόγω μη
υποβολής προσφοράς

 Τα άρθρα 4 & 6 του ΠΔ 270/1981 (ΦΕΚ 77/Α’/30.03.1981) 
 τους όρους της υπ’ αριθ. 2021/13.05.2020 Διακήρυξης,
 την υποβληθείσα προσφορά,
 το υπ’ αριθ. 3267/13-07-2020 Πρακτικό  φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού

για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την  έγκριση  του  με  αριθμ.  πρωτ. 3267/13-07-2020 Πρακτικό    φανερού  προφορικού  
πλειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την  εκποίηση  εγκαταλελειμμένων  οχημάτων, της  επιτροπής
δημοπρασιών,

2.  Την ανάδειξη της εταιρείας KYROS RECYCLING ΜΟΝ ΙΚΕ ως πλειοδότη ανάδοχο για   την  
«  ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»  ,   γιατί η προσφορά της είναι πλήρης,  ανώτερη
από τα αρχικά όρια για κάθε κατηγορία εκποιούμενου πράγματος αλλά και αθροιστικά για το
Δήμο,  με τιμή για:
φορτηγά κάθε είδους  το ποσόν των  31,00€ ανά τεμάχιο, άρα για  10 φορτηγά   το ποσόν των
310,00 συνολικά.

 οχήματα βαρέως τύπου το ποσόν των  51,00€ ανά τεμάχιο, άρα για  5 οχήματα βαρέως
τύπου το ποσόν των 255,00€, συνολικά.

 επιβατικά οχήματα το ποσόν των 11,00€ ανά τεμάχιο,  άρα για  40 επιβατικά οχήματα  το
ποσόν των 440,00€, συνολικά.

 μηχανάκια το ποσόν των 6,00€ ανά τεμάχιο  άρα για 10 μηχανάκια το ποσόν των 60,00€,
συνολικά.

σύμφωνη  με  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  με  συνολικό
προσφερόμενο ποσό: 1.065,00€.

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 114/2020
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ΘΕΜΑ 7ο :  Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης στο πλαίσιο δράσης
Εκπαιδευτικού Καλλιτεχνικού Summer Camp του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κέας.

                    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

Με το άρθρο 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα Κλεισθένης I] έχει αντικατασταθεί η περίπτωση ε΄ της
παρ.  1  του  άρθρου  58  του  Ν.  3852/2010  και  απονεμήθηκε  στο  δήμαρχο  η  αρμοδιότητα  να
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων πιστώσεων
στον  προϋπολογισμό,  χωρίς  να  απαιτείται  απόφαση  συλλογικού  οργάνου  (δηλαδή  χωρίς  να
απαιτείται απόφαση διάθεσης των πιστώσεων από την οικονομική επιτροπή ή από το δημοτικό
συμβούλιο).

Αναλυτικότερα, η διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή,
που προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ 1δ Ν. 3852/2010, έχει παύσει να ισχύει σε κάθε
περίπτωση, με συνέπεια η οικονομική επιτροπή να μην ασκούσε μετά την ισχύ του Ν. 4555/2018
[Πρόγραμμα Κλεισθένης I] πλέον την αρμοδιότητα του διατάκτη των δαπανών. 

Στη συνέχεια με την παρ 1 του άρθρου 14 Ν. 4625/2019, επανατροποποιήθηκε η  περίπτωση ε’
της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και πιο συγκεκριμένα το τρίτο εδάφιο αυτής
με συνέπεια από 31-8-2019  (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.  4625/2019 στο ΦΕΚ 139Α)  και
εφεξής,  όποτε  απαιτείται  εξειδίκευση  πίστωσης  να  προηγείται  απόφαση  της  οικονομικής
επιτροπής (αντί  δημοτικού  συμβουλίου) πριν  από  την  απόφαση  του  δημάρχου  έγκρισης  και
διάθεσης των δαπανών του προϋπολογισμού.

Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την
οποία προορίζεται  και  προσδιορίζεται  στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του
προϋπολογισμού.

Δεδομένου ότι ο ΚΑΕ 60.6473.0001 με τίτλο “Δαπάνες δράσεων Κέντρου Κοινότητας” του προϋπο-
λογισμού εξόδων οικ. έτους 2020 του Δήμου Κέας, είναι γενικός και δεν παρέχει την απαραίτητη
εκ του νόμου εξειδίκευση, απαιτείται πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια η έγκριση δαπάνης
και η εξειδίκευση πίστωσης για την εκτέλεση κάθε σχετικής δαπάνης.

Στο πλαίσιο δράσης δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό χαρα-
κτήρα, με την υποστήριξη της ΚΕΔΚ Δήμου Κέας και του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κέας, θα διε-
ξάγεται καθημερινά εκτός Σαββ/κου, ώρες 9.00-14.00, στο Δημοτικό Σχολείο Κορρησίας ένα Καλ-
λιτεχνικό Summer Camp. Πρόκειται για 4 εβδομάδες διαφορετικού θεματικού περιεχομένου. Τα
παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική εμπειρία που περιλαμ-
βάνει θεατρικό παιχνίδι, χορό, ζωγραφική, κατασκευές, αυτοσχεδιασμό κ.α., ενώ θα τηρούνται
σχολαστικά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. 
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Για  το  λόγο  αυτό  εισηγούμαστε  την  έγκριση  της  δαπάνης  και  την  εξειδίκευση  του  ΚΑ
60.6473.0001 με τίτλο “Δαπάνες δράσεων Κέντρου Κοινότητας” του προϋπολογισμού εξόδων οικ.
έτους 2020 του Δήμου Κέας, συνολικού ποσού 177,99 € συμπ. ΦΠΑ. Η δαπάνη αφορά στην προ-
μήθεια γραφικής ύλης, ως κάτωθι  :

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ €

1 Κουτιά μαρκαδόροι των 24 τεμαχίων 5 6,40 32,00

2 Κουτιά χρυσόσκονης σε διάφορα 
χρώματα

5 1,00 5,00

3 Χαρτόνια & γκοφρέ σε διάφορα χρώματα 30 0,50 15,00

4 Ψαλίδια 6 0,81 4,86

5
Συρραπτικό μεγάλου μεγέθους 1 10,90 10,90

6
Κόλλες τύπου UHU μεγάλες 8 1,21 9,68

7
Τάπητας παζλ 1,20 m x 1,20 6 10,00 60,00

8
Ζελατίνες αρχειοθέτησης 1 6,10 6,10

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ 143,54

ΦΠΑ 24% 34,45

ΣΥΝΟΛΟ 177,99

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν σχετικά.

Η οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη της :

 Την παρ 1 του άρθρου 14 Ν. 4625/2019, με την οποία επανατροποποιήθηκε η  περίπτωση
ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη και εξειδικεύει πίστωση συνολικού ποσού 177,99 € συμπ. ΦΠΑ, στο πλαίσιο
δράσης Εκπαιδευτικού Καλλιτεχνικού Summer Camp του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κέας. 

Η δαπάνη αφορά στην προμήθεια γραφικής ύλης και θα βαρύνει τον ΚΑ 60.6473.0001 με τίτλο
“Δαπάνες δράσεων Κέντρου Κοινότητας”, του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2020 του Δήμου
Κέας, ως κάτωθι  :
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ €

1 Κουτιά μαρκαδόροι των 24 τεμαχίων 5 6,40 32,00

2 Κουτιά χρυσόσκονης σε διάφορα 
χρώματα

5 1,00 5,00

3 Χαρτόνια & γκοφρέ σε διάφορα χρώματα 30 0,50 15,00

4 Ψαλίδια 6 0,81 4,86

5
Συρραπτικό μεγάλου μεγέθους 1 10,90 10,90

6
Κόλλες τύπου UHU μεγάλες 8 1,21 9,68

7
Τάπητας παζλ 1,20 m x 1,20 6 10,00 60,00

8
Ζελατίνες αρχειοθέτησης 1 6,10 6,10

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ 143,54

ΦΠΑ 24% 34,45

ΣΥΝΟΛΟ 177,99

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 115/2020
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Το παρόν απόσπασμα πρακτικού με τις αποφάσεις, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο στην πρώτη
συνεδρίαση,  μετά τη λήξη των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του  κορωνοϊού COVID 19,
οπότε θα υπογραφεί και από τους συμμετέχοντες.

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

                Ελευθέριος Τζουβάρας                            Μουζάκης Ν.Δημήτριος

Δεμένεγας Κωνσταντίνος

Βουτσινάς Γεώργιος

Πατηνιώτη Μαρία        

Δεμένεγας Νικόλαος   

Γροσομανίδη Παρασκευή
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