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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 22ης/11.08.2020
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Τρίτη 11  Αυγούστου 2020 και ώρα  9:00 π.μ,  πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς
(ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020), η 22η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 3830/07-08-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Δήλωσαν τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση τα κάτωθι 7 μέλη. Η δήλωση συμμετοχής έγινε με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά. 

           ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                                       ΜΗ   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

1. Τζουβάρας Ελευθέριος        
2. Δεμένεγας Κωνσταντίνος                                     ΟΥΔΕΙΣ
3. Μουζάκης Ν.Δημήτριος
4. Βουτσινάς Γεώργιος
5. Πατηνιώτη Μαρία        
6. Δεμένεγας Νικόλαος
7. Γροσομανίδη Παρασκευή    

  

   

                         
 

         
  
 

Ο  συντονισμός  της  διαδικασίας  για  τη  λήψη αποφάσεων  και  την  συγγραφή  του  συνοπτικού
πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΗΣ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 11ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 3830/07-08-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και 
κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “Κα-
θαριότητας Νεκροταφείων Δήμου Κέας  για το έτος 2020-2021”.

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

ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και
κατακύρωση  του  δημόσιου  ανοικτού  ηλεκτρονικού  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”.

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

                   ΘΕΜΑ 3ο :   Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και
κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1)
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ-ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΕΡ-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ”.

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

ΘΕΜΑ 4ο :  Ορθή επανάληψη απόφασης 123/2020 περί  έγκρισης πρακτικών αποσφράγισης &
αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονι-
κού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021».

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

                    ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και
κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΚΛΑΔΟ  -  
ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ  »  .

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 1ο :   Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης
και κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας
“Καθαριότητας Νεκροταφείων Δήμου Κέας  για το έτος 2020-2021”.

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».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ:3534/27-07-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
για την

Παροχή υπηρεσίας Καθαριότητας Νεκροταφείων Δήμου Κέας  για το έτος 2020-2021

Στην Ιουλίδα την 27η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 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  15  /2020  απόφαση  της  
Οικονομικής  Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην  ηλεκτρονική αξιολόγηση  των
δικαιολογητικών  κατακύρωσης του   Ανοικτού  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  για  την   σύναψη
Σύμβασης  Παροχής υπηρεσίας «Καθαριότητα Νεκροταφείων Δήμου Κέας  για το έτος 2020-
2021» κατόπιν Πρόσκλησης της Δημάρχου Κέας (ΑΠ 3224/10.07.2020), και σε συνέχεια της με
αριθμ. Διακήρυξης 1983/12-05-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006692662), η οποία  καταχωρήθηκε στο
ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε το συστημικό αριθμό  92082-2.

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

1.Με την υπ’ αριθ. 101/2020 (ΑΔΑ: 60ΩΙΩΕΔ-ΔΨΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
εγκρίθηκε  το  υπ’  αριθ.  3007/30-06-2020  πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά, καθώς και το υπ’ αριθ.  3008/30-06-2020
πρακτικό αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονομικής προσφορά της Επιτροπής  διενέργειας
διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος
του διαγωνισμού η εταιρεία  Γ. ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, με τη συνολική συμβατική αξία των
11.658,28 ευρώ, πλέον 2.797,99 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 14.456,27 ευρώ.
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2. Με την υπ΄αριθ. 3224/10.07.2020  πρόσκληση, η Δήμαρχος Κέας, προσκάλεσε τον προσωρινό
ανάδοχο να υποβάλει,   εντός  δέκα (10) ημερών,   τα  δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται
στο άρθρο 80 του Ν.  4412/2016, και καθορίζονται  στο  άρθρο  3.2  -  3.3 της  παρούσας
διακήρυξης ως αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων της μη συνδρομής λόγων
αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

Τα  εν  λόγω  δικαιολογητικά,  υποβάλλονται  από  τον  προσφέροντα  («προσωρινό  ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής  τους, κατά τις
διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα,
μπορεί  να  γίνονται  αποδεκτά  και  σε  απλή  φωτοτυπία,  εφόσον  συνυποβάλλεται  υπεύθυνη
δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Συγκεκριμένα:

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από την
υποβολή  του,  από  το  οποίο  να  προκύπτει,  ότι  δεν  έχουν  εις  βάρος  τους  αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016 ήτοι : 
Συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  δωροδοκία,  απάτη,  νομιμοποίηση  εσόδων  από
παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο
από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Σημειώνεται  ότι  σε  περίπτωση  που  το  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  φέρει  καταδικαστικές
αποφάσεις,  οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  προσκομίσουν  τις  αναφερόμενες  σε  αυτό
καταδικαστικές αποφάσεις.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.

(2) Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από την υποβολή του,
από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση, δεν  έχουν  υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση
από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή  δεν  έχουν  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  τους  δραστηριότητες  ή  δεν
βρίσκονται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία  ,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

(3) Πιστοποιητικό που  εκδίδεται  από  αρμόδια  κατά  περίπτωση  αρχή,  από  το  οποίο  να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Ειδικά  για  τις  προσωπικές  εταιρείες,  λαμβάνονται  υπόψη  τόσο  οι  οφειλές  τους  από  τυχόν
εργοδοτικές υποχρεώσεις όσο και οι οφειλές των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν
σε αυτές.
Τα  ανωτέρω  πιστοποιητικά  αυτά  πρέπει  να  είναι  εν  ισχύ  κατά  το  χρόνο  υποβολής  τους,
άλλως ,στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες  πριν από την υποβολή τους.

(4)  Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου που  έχει  εκδοθεί   έως  τριάντα  (30)
εργάσιμες  μέρες  πριν  από  την  υποβολή  του, με  το  οποίο  θα  πιστοποιείται  αφενός  η
εγγραφή  τους  σε  αυτό  και  το  ειδικό  επάγγελμά  τους,  κατά  την  καταληκτική  ημερομηνία
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υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι
της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.

(5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων που έχουν εκδοθεί έως τριάντα
(30) εργάσιμες μέρες πριν από την υποβολή τους, ως ακολούθως :
Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)      
α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το
τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας.
β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.
γ) Απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) κάθε προσφέροντος για
την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς
και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του
υπογράφοντος  απορρέει  από  το  καταστατικό  ή  άλλη  πράξη  που  έχει  δημοσιευθεί  κατά  τις
κείμενες διατάξεις). 

(6)Πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  της  Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες  πριν από την υποβολή του
από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.» .
Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ  μπορεί να
αντικαθίσταται  από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα,  η  οποία  έχει  συνταχθεί
μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά
με την έκδοση του πιστοποιητικού.

Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που
υποβλήθηκαν  και  ο  προσωρινός  ανάδοχος  υποβάλλει  εντός  της  προθεσμίας  δέκα  (10)
ημερών, από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, αίτημα προς το
αρμόδιο  όργανο  αξιολόγησης  για  την  παράταση της  προθεσμίας  υποβολής,  το  οποίο
συνοδεύεται  με  αποδεικτικά έγγραφα από  τα  οποία  να  αποδεικνύεται  ότι  έχει  αιτηθεί  τη
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών  για  όσο  χρόνο  απαιτηθεί  για  τη  χορήγηση  των  δικαιολογητικών  από  τις
αρμόδιες αρχές. 
Αν,  κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  διαπιστωθεί  ότι  τα  στοιχεία  που
δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του
προσωρινού αναδόχου.

Αν  ο  προσωρινός  ανάδοχος  δεν  υποβάλει  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα
απαιτούμενα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα,  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,  απορρίπτεται  η
προσφορά του προσωρινού αναδόχου.

Αν  από  τα  παραπάνω δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  απορρίπτεται η
προσφορά του προσωρινού αναδόχου.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο ( επιτροπή αξιολόγησης ) στο οποίο αναγράφεται η τυχόν
συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παρ 2 του άρθρου 103 Ν.4412/16 και τη
διαβίβαση  του  φακέλου  στο  αποφαινόμενο  όργανο  της  αναθέτουσας  αρχής  για  τη  λήψη
απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103
Ν.4412/16 είτε  κατακύρωσης  της  σύμβασης.  Τα αποτελέσματα του ελέγχου  των παραπάνω
δικαιολογητικών,  επικυρώνονται  με  την απόφαση κατακύρωσης  του άρθρου  105.  Όσοι  δεν
έχουν  αποκλεισθεί  οριστικά  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις Ν. 4412/16 .
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4. Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης και στην αποσφράγιση του φυσικού φακέλου αυτών που κατετέθη εμπρόθεσμα,
λαμβάνοντας  αρ.  πρωτ.:  3504/23.07.2020.  Κατά  την  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών
προέκυψε ότι, τόσο τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ,  όσο και αυτά που
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ      από τον προσωρινό ανάδοχο   ήταν πλήρη και σύμφωνα  
με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη. 

5. Βάσει των ανωτέρω και με το παρόν Πρακτικό, η Επιτροπή:
γνωμοδοτεί για την Παροχή υπηρεσίας “ Καθαριότητα Νεκροταφείων Δήμου Κέας  για το
έτος 2020-2021”
και προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να:

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ η Παροχή υπηρεσίας “ Καθαριότητα Νεκροταφείων Δήμου Κέας  για το έτος
2020-2021”στην εταιρεία Γ. ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ για συνολικό ποσό των 11.658,28
ευρώ, πλέον 2.797,99 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 14.456,27 ευρώ, γιατί κατέθεσε
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δήμητρα Δεμένεγα Ιωάννης Αναγνώσταρος Θεόδωρος Βρεττός

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. 1983/12-05-2020 διακήρυξης
3)  Το με αρ. 3534/27-07-2020 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών
κατακύρωσης,
5) Την με αριθμό 312/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 20REQ006704486,
6) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή
πρότασης)  ανάληψης  υποχρέωσης,  για  την  ύπαρξη  διαθέσιμου  ποσού,  τη  συνδρομή  των
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1,
7) την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 3534/27-07-2020 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των
δικαιολογητικών  κατακύρωσης της  επιτροπής  διαγωνισμού  ως  προς  τα  υποβληθέντα
δικαιολογητικά κατακύρωσης, και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 
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β. Εγκρίνει την κατακύρωση της παροχής υπηρεσίας “Καθαριότητα Νεκροταφείων Δήμου Κέας
για το έτος 2020-2021” στην εταιρεία  Γ. ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με τη συνολική συμβατική
αξία των 11.658,28 ευρώ, πλέον 2.797,99 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 14.456,27 ευρώ. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 125/2020
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ΘΕΜΑ 2ο :   Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης
και κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 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”.
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».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ:3733/05-08-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
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”

Στην Ιουλίδα την 4η Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 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  15  /2020  απόφαση  της  
Οικονομικής  Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην  ηλεκτρονική αξιολόγηση  των
δικαιολογητικών  κατακύρωσης του   Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για  την   σύναψη  Σύμβασης
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” κατόπιν της υπ’ αριθμ. 3496/23.07.2020
Πρόσκλησης της Δημάρχου Κέας και σε συνέχεια της με 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
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1.Με την υπ’ αριθ. 113/2020 (ΑΔΑ: ΨΤΞΓΩΕΔ-0Φ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
εγκρίθηκε  το  υπ’  αριθ.  3320/14-07-2020πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
δικαιολογητικών  συμμετοχής-τεχνική  προσφορά  &  οικονομικής  προσφορά  της  Επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 και κηρύχθηκε προσωρινός
ανάδοχος   του  διαγωνισμού  η  εταιρεία  DOTSOFT  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  ΚΑΙ  ΒΑΣΕΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  Α.Ε.,  με  τη  συνολική  συμβατική  αξία  των
39.519,00 ευρώ, πλέον 9.484,32 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 49.002,32 ευρώ.
 
2. Με την υπ΄αριθ.  3496/23.07.2020 πρόσκληση, η Δήμαρχος Κέας, προσκάλεσε τον προσωρινό
ανάδοχο να υποβάλει,   εντός  δέκα (10) ημερών,   τα  δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται
στο  άρθρο  80  του  Ν.  4412/2016, και καθορίζονται  στο  άρθρο  2.20 “Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης  ” της διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για το  άρθρο 2.12.1 «Δικαίωμα
Συμμετοχής»  και  για  τη  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  του  άρθρου  2.12.4 “
Αποκλεισμός Συμμετοχής” της διακήρυξης.

Τα  εν  λόγω  δικαιολογητικά,  υποβάλλονται  από  τον  προσφέροντα  («προσωρινό  ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής  τους, κατά τις
διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα,
μπορεί  να  γίνονται  αποδεκτά  και  σε  απλή  φωτοτυπία,  εφόσον  συνυποβάλλεται  υπεύθυνη
δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Συγκεκριμένα:
Α. Πιστοποιητικά  αρμόδιας αρχής (όλων των οργανισμών ασφάλισης που δηλώνει στην υπεύθυνη
δήλωση της επόμενης παραγράφου) από τα οποία προκύπτει ότι  ο προσωρινός ανάδοχος είναι ενή-
μερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής ) . 
Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους,
έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως  την ημε-
ρομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία  ο προσωρινός ανάδοχος θα δηλώνει όλους
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει εισφορές για το απασχολούμενο
από αυτόν προσωπικό, τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση. Η υπεύθυνη δήλωση υπο-
γράφεται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο)
και δεν απαιτείται βεβαίωση  του γνησίου της υπογραφής. 
Γ. Πιστοποιητικό  αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι  ο προσωρινός ανάδοχος είναι
ενήμερος  ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής φόρων.
Το παραπάνω πιστοποιητικό χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως  την ημερομηνία υποβο-
λής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Δ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρ-
μόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν προκύ-
πτουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Το απόσπασμα
αυτό πρέπει να  έχει εκδοθεί  το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δι -
καιολογητικών κατακύρωσης.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,



22ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 11ης Αυγούστου 2020

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού,
δ) σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσω-
πα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία που διέπονται.
Εάν από το υποβληθέν  ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος  για το οποίο κατα-
δικάστηκε θα πρέπει να επισυνάπτονται και οι αντίστοιχες καταδικαστικές αποφάσεις.
Ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που να δηλώνεται ότι:
i.  Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του. 
ii. Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαί-
τησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγ-
γελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. Επίσης, ότι δεν
έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε
έχει  αποκρύψει  τις  πληροφορίες  αυτές  ή  αν  έχει  αποκλειστεί  σύμφωνα  με  το  άρθρο  74  του
Ν.4412/2016.
iii. Δεν συντρέχει η σύγκρουση συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή σύμπραξης, τα παραπάνω στοιχεία παρέχονται αυτοτελώς
για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση ή τη σύμπραξη.
ΣΤ. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου.

ΓΕΝΙΚΑ:
1.Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό, το έγ-
γραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις μαζί με την ένορκη δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση προσκομίζεται έγγρα-
φο δικαστικής  ή διοικητικής αρχής στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πι-
στοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού προσώπου
από τον νόμιμο εκπρόσωπο) και δεν απαιτείται βεβαίωση  του γνησίου της υπογραφής. 
 Οι ενώσεις  οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή  προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία έχουν  τη
μορφή  και  τον  τύπο  που  προβλέπεται  από  τη  νομοθεσία  από  την  οποία διέπονται. 
2.Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλή-
θηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει
εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η ανα-
θέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και
κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθη-
καν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη
του άρθρου 104 του Ν.4412/2016,  η κατακύρωση γίνεται  στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική απόψη προσφορά στο  σύνολο της προμή-
θειας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμε-
να πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύ-
ρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονο-
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μική άποψη προσφορά στο σύνολο της προμήθειας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισ-
σότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν απο-
δεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ή η
πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με
την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με
την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο της προμήθειας, χωρίς
να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προ-
σφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1
και το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016  η διαδικασία ματαιώνεται.
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκ-
πτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της
σύμβασης.  
7.Κατά τα λοιπά (όσον αφορά το τύπο των δικαιολογητικών κατακύρωσης) ισχύει ο ν. 4250/2014
αναφορικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων
σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων και διευκρινίζονται δε σχετικά τα εξής:
Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα
των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις
υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014. Σημειωτέον ότι η
παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες
βεβαιώσεις κ.ο.κ.) για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντι-
γράφων. 
Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:  Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοα-
ντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση
ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής και έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα στο άρθρ.  36  παρ.  2  β’  του  Κώδικα Δικηγόρων (ν.
4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής
δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILE), οι οποίες απορρέουν από διε-
θνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.
Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα
από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοα-
ντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς
της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014.
Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα:  Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρω-
τότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν
από τους διαγωνιζομένους.

Αν,  κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  διαπιστωθεί  ότι  τα  στοιχεία  που
δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του
προσωρινού αναδόχου.

Αν  ο  προσωρινός  ανάδοχος  δεν  υποβάλει  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα
απαιτούμενα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα,  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,  απορρίπτεται  η
προσφορά του προσωρινού αναδόχου.
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Αν  από  τα  παραπάνω δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  απορρίπτεται η
προσφορά του προσωρινού αναδόχου.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο ( επιτροπή αξιολόγησης ) στο οποίο αναγράφεται η τυχόν
συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παρ 2 του άρθρου 103 Ν.4412/16 και τη
διαβίβαση  του  φακέλου  στο  αποφαινόμενο  όργανο  της  αναθέτουσας  αρχής  για  τη  λήψη
απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103
Ν.4412/16 είτε  κατακύρωσης  της  σύμβασης.  Τα αποτελέσματα του ελέγχου  των παραπάνω
δικαιολογητικών,  επικυρώνονται  με  την απόφαση κατακύρωσης  του άρθρου  105.  Όσοι  δεν
έχουν  αποκλεισθεί  οριστικά  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις Ν. 4412/16 .

4. Η  Επιτροπή  προχώρησε  στην  αποσφράγιση  του  φυσικού  φακέλου  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης, που κατετέθη εμπρόθεσμα, λαμβάνοντας αρ. πρωτ.: 3532/27.07.2020. Κατά την
αξιολόγηση των δικαιολογητικών προέκυψε ότι, τα δικαιολογητικά που  ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΗΚΑΝ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ      από τον προσωρινό ανάδοχο ήταν πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η
διακήρυξη. 

Συγκεκριμένα ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε:
1 Πιστοποιητικά Ποινικού Μητρώου όλων των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου και του συνεργαζόμενου με τον ανάδοχο φορέα

2 Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση  αρχής,  από  το  οποίο  να
προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
εισφορές  Κοινωνικής  Ασφάλισης (κύριας),  συνοδευόμενο  από
υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου  εκπροσώπου και  αντίστοιχο
πιστοποιητικού  του  συνεργαζόμενου με  τον  ανάδοχο  φορέα και
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου αυτού. 

3 Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση  αρχής,  από  το  οποίο  να
προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους,
συνοδευόμενο  από  αντίστοιχο  πιστοποιητικού  του  συνεργαζόμενου με
τον ανάδοχο φορέα

4 υπεύθυνη  δήλωση  ότι  δεν  έχει  εκδοθεί  σε  βάρος  του  απόφαση
αποκλεισμού  , σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.  

5 Ένορκη βεβαίωση & υπεύθυνες δηλώσεις νόμιμων εκπροσώπων ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι  οριζόμενοι  στην παράγραφο“
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού” της διακήρυξης

6 Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού επιμελητηρίου
όπου φαίνεται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό αντικείμενο των εργασιών
του

7 τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης  και  νόμιμης
εκπροσώπησης (ΦΕΚ, καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, πρακτικά ΓΣ
& ΔΣ)

8 Υπεύθυνη δήλωση περί  της ισχύος των ανωτέρων νομιμοποιητικών
εγγράφων. 

9 Πιστοποιητικό  που έχει  εκδοθεί  έως τρεις (3) μήνες  πριν από την
υποβολή του, περί
-μη πτώχευσης, 
-μη πτωχευτικού συμβιβασμού
-μη λύσης,
-μη εκκαθάρισης και
-μη αναγκαστικής διαχείρισης
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 Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατέθηκαν κατά περίπτωση, τόσο για τον ανάδοχο, όσο και για
τον συνεργαζόμενο με αυτό φορέα κατά την υλοποίηση του έργου. 

5. Βάσει των ανωτέρω και με το παρόν Πρακτικό, η Επιτροπή:
γνωμοδοτεί  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”
και προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να:

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ  στην εταιρεία  DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΙ  ΒΑΣΕΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  Α.Ε. για  συνολικό  ποσό  των  39.519,00  ευρώ,  πλέον
9.484,32  ευρώ  ΦΠΑ,  συνολικού  ποσού  49.002,32  ευρώ,  γιατί  κατέθεσε  όλα  τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δήμητρα Δεμένεγα Ιωάννης Αναγνώσταρος Θεόδωρος Βρεττός

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. 2874/24.06.2020 διακήρυξης
3)  Το με αρ.3733/05-08-2020 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών
κατακύρωσης,
5) Την με αριθμό 436/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 20REQ006704486,
6) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή
πρότασης)  ανάληψης  υποχρέωσης,  για  την  ύπαρξη  διαθέσιμου  ποσού,  τη  συνδρομή  των
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1,
7) την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 3733/05-08-2020 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των
δικαιολογητικών  κατακύρωσης της  επιτροπής  διαγωνισμού  ως  προς  τα  υποβληθέντα
δικαιολογητικά κατακύρωσης, και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 
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β. Εγκρίνει την κατακύρωση της παροχής 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”  στην  εταιρεία  DOTSOFT  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  ΚΑΙ
ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε. με τη συνολική συμβατική αξία των 39.519,00 ευρώ, πλέον
9.484,32 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 49.002,32 ευρώ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 126/2020
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ΘΕΜΑ 3  ο   :   Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύ-
ρωσης και  κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1)  ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ-ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ  ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΜΕ
ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ”.

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

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ: 3695/04-08-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
για την

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1)  ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ-ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ  ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ  ”   

Στην Ιουλίδα την 3η Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα 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  19/2020 απόφαση  της
Οικονομικής Επιτροπής  προκειμένου  να προβεί στην κατακύρωση των αποτελεσμάτων
της διαδικασίας 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

1.Με το υπ’ αριθ.  3314/14-07-2020 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών
και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1)  ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ-
ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ  ΦΟΡΤΗΓΟΥ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΜΕ  ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ  ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ  ΓΕΡΑΝΟ  ΜΕ  ΑΡΠΑΓΗ, αναδείχτηκε  προσωρινός  ανάδοχος  ο
κατωτέρω: 
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 η  εταιρεία  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   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.

2. Με την υπ΄αριθ.  3467/22.07.20 Ηλεκτρονική Πρόσκληση η Δήμαρχος Κέας, προσκάλεσε την
ανάδοχη εταιρεία MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ να υποβάλει,  εντός  δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση αυτής τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων
των  δικαιολογητικών   που  περιγράφονται  στην  παράγραφο  “2.2.9.2  Αποδεικτικά  μέσα”  της
ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου “ 2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού” της διακήρυξης.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, 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  εταιρεία υπέβαλλε  εμπρόθεσμα  τόσο  ηλεκτρονικά,  καθόσον  όλα  τα  υποβαλλόμενα
έγγραφα φέρουν  ψηφιακή υπογραφή και  πιστοποιητικό γνησιότητας  και  δεν  απαιτείται  η
υποβολή τους σε σφραγισμένο φάκελο. 

Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης
της  ανάδοχης  εταιρείας MERCEDES  BENZ  ΕΛΛΑΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προέκυψε ότι:

Α) Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν  ηλεκτρονικά από την εταιρεία  MERCEDES BENZ
ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ είναι τα ακόλουθα:

1 Πιστοποιητικά Ποινικού Μητρώου όλων των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου

2 Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση  αρχής,  από  το  οποίο  να
προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
εισφορές  Κοινωνικής  Ασφάλισης (κύριας),  συνοδευόμενο  από
Υπεύθυνες Δηλώσεις των νομίμων εκπροσώπων.

3 Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση  αρχής,  από  το  οποίο  να
προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, 

4 υπεύθυνη  δήλωση  ότι  δεν  έχει  εκδοθεί  σε  βάρος  του  απόφαση
αποκλεισμού  , σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.  

5 Ένορκη βεβαίωση & υπέυθυνες δηλώσεις νόμιμων εκπροσώπων ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι  στην παράγραφο“
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού” της διακήρυξης

6 Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού επιμελητηρίου
όπου φαίνεται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό αντικείμενο των εργασιών
του

7 τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και  νόμιμης
εκπροσώπησης (ΦΕΚ, καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, πρακτικά ΓΣ
& ΔΣ)
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8 Υπεύθυνη δήλωση περί  της ισχύος των ανωτέρων νομιμοποιητικών
εγγράφων. 

9 Πιστοποιητικό  που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από την
υποβολή του, περί
-μη πτώχευσης, 
-μη λύσης,
-μη ειδικής εκκαθάρισης και
-μη αναγκαστικής διαχείρισης

10 Πιστοποιητικά γνησιότητας τεχνικού εξοπλισμού 

11 Υπεύθυνες δηλώσεις επαγγελματικής ικανότητας

12 Βεβαιώσεις νόμιμης λειτουργίας συνεργείων

  
Β) Κατά  την εξέταση και αξιολόγηση του περιεχόμενου του φακέλου, διαπιστώθηκε ότι αυτό
ήταν πλήρες και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη.

Βάσει των ανωτέρω και με το παρόν Πρακτικό, η Επιτροπή γνωμοδοτεί και  προτείνει
προς τη Οικονομική επιτροπή να:

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1)  ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ-ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΜΕ  ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ  ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ  ΓΕΡΑΝΟ  ΜΕ
ΑΡΠΑΓΗ  στην  εταιρεία  MERCEDES  BENZ  ΕΛΛΑΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για συνολικό ποσό των 152.500,00 ευρώ, πλέον 36.600,00 ευρώ
ΦΠΑ,  συνολικού  ποσού  189.100,00  ευρώ  ,   γιατί  κατέθεσε  όλα  τα  απαιτούμενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό,  το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε δύο (2) αντίγραφα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιωάννα Αθανασοπούλου Δήμητρα Δεμένεγα Χρήστος Μαρκοπουλιώτης

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. 2871/24.06.2020διακήρυξης
3)  Το με αρ. 3695/04-08-2020 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών
κατακύρωσης,
5) Την με αριθμό 424/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 20REQ006704486,
6) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή
πρότασης)  ανάληψης  υποχρέωσης,  για  την  ύπαρξη  διαθέσιμου  ποσού,  τη  συνδρομή  των
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1,
7) την εισήγηση του Προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 3695/04-08-2020 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των
δικαιολογητικών  κατακύρωσης της  επιτροπής  διαγωνισμού  ως  προς  τα  υποβληθέντα
δικαιολογητικά κατακύρωσης, και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 

β. Εγκρίνει την κατακύρωση της  προμήθειας “ΕΝΟΣ (1)  ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ-ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΓΕΡΑΝΟ  ΜΕ  ΑΡΠΑΓΗ”  στην  εταιρεία  MERCEDES  BENZ  ΕΛΛΑΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με τη συνολική συμβατική αξία των 152.500,00 ευρώ,
πλέον 36.600,00 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 189.100,00 ευρώ. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 127/2020
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ΘΕΜΑ 4ο :   Ορθή επανάληψη απόφασης 123/2020 περί έγκρισης πρακτικών αποσφράγισης &
αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρο-
νικού διαγωνισμού για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

                     Με την 123/2020 απόφασή της η Οικονομική ενέκρινε την κατακύρωση της ΟΜΑΔΑΣ Α (ΥΓΡΑ ΚΑΥ-
ΣΙΜΑ) και της ΟΜΑΔΑΣ Β (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021» στις εταιρείες ΣΕΡΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & 
ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, αντίστοιχα. 

                     Επειδή εκ παραδρομής διατυπώθηκε λάθος το ποσό κατακύρωσης της ΟΜΑΔΑΣ Α εισηγούμαστε 
την ορθή επανάληψη του θέματος ως 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».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ: 3533/27-07-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
για την

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021” 

Στην Ιουλίδα την 27η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 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  19/2020 απόφαση  της
Οικονομικής Επιτροπής  προκειμένου  να προβεί στην κατακύρωση των αποτελεσμάτων
της διαδικασίας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  “  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    ΥΓΡΩΝ  
ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ   ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΟΥ  
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021  ”   (Αριθμ. Διακήρυξης 2538/2020), η οποία έλαβε τον υπ΄
αριθ.  93278  αριθμό  συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ,  δημοσιεύθηκε  νομίμως  και  αναρτήθηκε  στο
Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων,  λαμβάνοντας  ΑΔΑΜ
20PROC006844677.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
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Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Ιωάννα Αθανασοπούλου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Μέλος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος Χρήστος Μαρκοπουλιώτης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

1.Με το υπ’ αριθ.  3153/07-07-2020 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και
ανάδειξης  προσωρινών  αναδόχων για  την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ
2020-2021, αναδείχτηκαν προσωρινοί ανάδοχοι οι κατωτέρω: 

η  εταιρεία  ΣΕΡΒΟΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ,   ως  προσωρινός
ανάδοχος  για  την  ΟΜΑΔΑ  Α (ΥΓΡΑ  ΚΑΥΣΙΜΑ)  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021” με τη συνολική συμβατική
αξία των 88.324,63   ευρώ, πλέον 21.197,91 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 109.522,54 ευρώ,  
γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές ως προς την ΟΜΑΔΑ Α (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ),

η  εταιρεία  ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ  ως
προσωρινός  ανάδοχος  για  την  ΟΜΑΔΑ  Β (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)  του  ανοικτού
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021” με τη συνολική
συμβατική αξία των 2.080,00 ευρώ, πλέον 499,20 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 2.579,20
ευρώ, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, τις
τεχνικές  προδιαγραφές  και  είναι  η  συμφερότερη  ως  προς  την  ΟΜΑΔΑ  Β
(ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ).

2. Με την υπ΄αριθ.  3225/10.07.20 Ηλεκτρονική Πρόσκληση η Δήμαρχος Κέας, προσκάλεσε την
ανάδοχη  εταιρεία ΣΕΡΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  να υποβάλει,  εντός
δέκα  (10)  ημερών από  την  κοινοποίηση  αυτής  τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  που  εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που
περιγράφονται  στην  παράγραφο  “2.2.9.2  Αποδεικτικά  μέσα”  της  ανωτέρω  διακήρυξης,  ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου “2.2.3 Λόγοι
αποκλεισμού” της διακήρυξης.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, 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  εταιρεία υπέβαλλε  εμπρόθεσμα  τόσο  ηλεκτρονικά  όσο  και  σε  φυσικό  φάκελο,  τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου: 3503/23.07.2020 .

Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης  της ανάδοχης εταιρείας ΣΕΡΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προέκυψε ότι:

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=131764&tradingPartnerId=150570&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1887849370&oapc=25&oas=H93IgVQFI7OQK6dJRLQx0w..
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Α) Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά αλλά και σε φυσικό φάκελο, από την
εταιρεία ΣΕΡΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι τα ακόλουθα:

1 Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

2 Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση  αρχής,  από  το  οποίο  να
προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας)

3 Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση  αρχής,  από  το  οποίο  να
προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους,

4 υπεύθυνη  δήλωση  ότι  δεν  έχει  εκδοθεί  σε  βάρος  του  απόφαση
αποκλεισμού  , σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.  

5 υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι
στην παράγραφο“  2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού” της διακήρυξης

6 Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού επιμελητηρίου
όπου φαίνεται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό αντικείμενο των εργασιών
του

7 τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης  και  νόμιμης
εκπροσώπησης (καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών)

8 Υπεύθυνη δήλωση περί  της ισχύος των ανωτέρων νομιμοποιητικών
εγγράφων. 

9 άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων 

  
Β) Κατά  την εξέταση και αξιολόγηση του περιεχόμενου του φακέλου, διαπιστώθηκε ότι αυτό
δεν ήταν πλήρες και μάλιστα εμπεριέχετο αίτημα παράτασης από τον νόμιμο εκπρόσωπο της
εταιρείας συνοδευόμενο με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη
χορήγηση των δικαιολογητικών που λείπουν. Συγκεκριμένα:

                                     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από την υποβολή του,
περί
-μη πτώχευσης, 
-μη εκκαθάρισης και
-περί μη πτωχευτικού συμβιβασμού 

                                  
4. Βάσει:

 του  άρθρου  3.2  Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου της παρούσας Διακήρυξης: “η αναθέτουσα αρχή
παρατείνει  την  προθεσμία  υποβολής  των  δικαιολογητικών  για  όσο  χρόνο  απαιτηθεί για  τη
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.”,

 βάσει της αίτησης παράτασης του προσωρινού αναδόχου για προσκόμιση των συμπληρωματικών
δικαιολογητικών κατακύρωσης μέχρι 6 Αυγούστου 2020,

 βάσει του άρθρου 103 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.23 του άρθρου 107 του
Ν.4497/17  και  από  την  παρ.12γ  του  άρθρου  43  του  Ν.4602/2019:”  Η διαδικασία  ελέγχου  των
δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο,
στο  οποίο  αναγράφεται  η  τυχόν  συμπλήρωση  δικαιολογητικών κατά  τα  οριζόμενα  στην
παράγραφο 2 του άρθρου 103 Ν.4412/16, 
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τα  μέλη  της  Ε.Δ.  θα  ξανασυνεδριάσουν  την  7η  Αυγούστου  2020  ώστε  να  ελέγξουν  αν
υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά για τα οποία αιτήθηκε  παράταση υποβολής των, ο νόμιμος
εκπρόσωπος της εταιρείας  ΣΕΡΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,  θα  επικυρωθούν  με  την
απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν.4412/2016.

5. Με την υπ’ αριθ. 3226/10.07.20 Ηλεκτρονική Πρόσκληση η Δήμαρχος Κέας, προσκάλεσε την
ανάδοχη  εταιρεία ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ να
υποβάλει,  εντός  δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση αυτής τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  του  ν.  4250/2014  (Α΄  74)  όλων  των
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο “2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα” της ανωτέρω
διακήρυξης,  ως  αποδεικτικά  στοιχεία  για  τη  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  της
παραγράφου “2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού” της διακήρυξης.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, 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.

6.  Η  εταιρεία υπέβαλλε  εμπρόθεσμα  τόσο  ηλεκτρονικά  όσο  και  σε  φυσικό  φάκελο,  τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου: 3387/16.07.2020.

Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης  της  ανάδοχης  εταιρείας ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ. Κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προέκυψε ότι:

Α) Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά αλλά και σε φυσικό φάκελο, από
την  εταιρεία  ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ είναι  τα
ακόλουθα: 

1 Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

2 Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση  αρχής,  από  το  οποίο  να
προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας)

3 Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση  αρχής,  από  το  οποίο  να
προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους,

4 υπεύθυνη  δήλωση  ότι  δεν  έχει  εκδοθεί  σε  βάρος  του  απόφαση
αποκλεισμού  ,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  74  του  ν.  4412/2016,    ότι  δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο «2.2.3
Λόγοι  αποκλεισμού» της  διακήρυξης,  ότι  τα  πιστοποιητικά  που
κατατίθενται  είναι  σε  ισχύ  και  ότι  οι  προδιαγραφές  των
προσφερόμενων λιπαντικών είναι σύμφωνες με αυτές της μελέτης.

5 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής περί μη κατάθεσης δικογράφου
εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή

6 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής περί μη κατάθεσης δικογράφου
αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης

7 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής περί μη κατάθεσης δικογράφου
πτωχεύσεων

8 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής περί μη θέσεως σε αναγκαστική
διαχείριση
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9 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος
του διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού

10 Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  αρχής ότι  δεν  έχει  κηρυχθεί  σε
κατάσταση πτώχευσης

11 Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού επιμελητηρίου
όπου φαίνεται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό αντικείμενο των εργασιών
του

12 τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και  νόμιμης
εκπροσώπησης (καταστατικά, πιστοποιητικά εκπροσώπησης, μεταβολών)

Β) Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά,
αλλά  και  σ’  έντυπη  μορφή  από  την  εταιρία  ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ είναι  πλήρη  και  σύμφωνα  με  τα  όσα  προβλέπει  η
διακήρυξη. 

Βάσει των ανωτέρω και με το παρόν Πρακτικό, η Επιτροπή:

1. θα ξανασυνεδριάσει την 7η Αυγούστου 2020, ώστε να ελέγξει αν για την ΟΜΑΔΑ Α
(ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ) υποβλήθηκαν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά κατακύρωσης για
τα  οποία  αιτήθηκε  παράταση  υποβολής  των,  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  εταιρείας
ΣΕΡΒΟΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των
παραπάνω δικαιολογητικών, θα επικυρωθούν με την  απόφαση κατακύρωσης του άρθρου
105 του Ν.4412/2016).

2.  γνωμοδοτεί για  την  ΟΜΑΔΑ  Β (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021”  και προτείνει προς τη
Οικονομική επιτροπή να:

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ  η  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ στην  εταιρεία
ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ για  συνολικό  ποσό των
2.080,00   ευρώ,  πλέον 499,20 ευρώ ΦΠΑ,  συνολικού ποσού 2.579,20 ευρώ,  
γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό,  το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε δύο (2) αντίγραφα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιωάννα Αθανασοπούλου Δήμητρα Δεμένεγα Χρήστος Μαρκοπουλιώτης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ. πρωτ: 3659/03-08-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
για την

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ   ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ  
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021  ”   

Στην Ιουλίδα την 3η Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 συνήλθε σε έκτακτη
συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1
του  Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν  19/2020 απόφαση  της
Οικονομικής Επιτροπής  προκειμένου  να προβεί στην κατακύρωση των αποτελεσμάτων
της ΟΜΑΔΑΣ Α (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ) διαδικασίας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την  “  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ   ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ  
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021  ”   (Αριθμ. Διακήρυξης 2538/2020),
η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 93278 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και
αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο Δημοσίων  Συμβάσεων,  λαμβάνοντας  ΑΔΑΜ
20PROC006844677.

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

1.Με το υπ’ αριθ.  3153/07-07-2020 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και
ανάδειξης  προσωρινών  αναδόχων για  την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ
2020-2021, αναδείχτηκαν προσωρινοί ανάδοχοι οι κατωτέρω: 

 η  εταιρεία  ΣΕΡΒΟΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ,   ως  προσωρινός
ανάδοχος  για  την  ΟΜΑΔΑ  Α (ΥΓΡΑ  ΚΑΥΣΙΜΑ)  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021” με τη συνολική συμβατική
αξία των 88.324,63   ευρώ, πλέον 21.197,91 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 109.522,54 ευρώ,  
γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές ως προς την ΟΜΑΔΑ Α (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ),

 η  εταιρεία  ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ  ως
προσωρινός  ανάδοχος  για  την  ΟΜΑΔΑ  Β (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)  του  ανοικτού
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021” με τη συνολική
συμβατική αξία των 2.080,00 ευρώ, πλέον 499,20 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 2.579,20
ευρώ, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, τις

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=131764&tradingPartnerId=150570&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1887849370&oapc=25&oas=H93IgVQFI7OQK6dJRLQx0w..
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τεχνικές  προδιαγραφές  και  είναι  η  συμφερότερη  ως  προς  την  ΟΜΑΔΑ  Β
(ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ).

2. Με την υπ΄αριθ.  3225/10.07.20 Ηλεκτρονική Πρόσκληση η Δήμαρχος Κέας, προσκάλεσε την
ανάδοχη  εταιρεία ΣΕΡΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  να υποβάλει,  εντός
δέκα  (10)  ημερών από  την  κοινοποίηση  αυτής  τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  που  εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που
περιγράφονται  στην  παράγραφο  “2.2.9.2  Αποδεικτικά  μέσα”  της  ανωτέρω  διακήρυξης,  ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου “  2.2.3 Λόγοι
αποκλεισμού ” της διακήρυξης.

Α) Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά αλλά και σε φυσικό φάκελο, από την
εταιρεία ΣΕΡΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι τα ακόλουθα:

1 Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

2 Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση  αρχής,  από  το  οποίο  να
προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας)

3 Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση  αρχής,  από  το  οποίο  να
προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους,

4 υπεύθυνη  δήλωση  ότι  δεν  έχει  εκδοθεί  σε  βάρος  του  απόφαση
αποκλεισμού  , σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.  

5 υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι
στην παράγραφο“  2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού” της διακήρυξης

6 Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού επιμελητηρίου
όπου φαίνεται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό αντικείμενο των εργασιών
του

7 τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και  νόμιμης
εκπροσώπησης (καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών)

8 Υπεύθυνη δήλωση περί  της ισχύος των ανωτέρων νομιμοποιητικών
εγγράφων. 

9 άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων 

  
Β) Κατά  την εξέταση και αξιολόγηση του περιεχόμενου του φακέλου, διαπιστώθηκε ότι αυτό δεν ήταν
πλήρες  και  μάλιστα  εμπεριέχετο αίτημα  παράτασης  από  τον  νόμιμο  εκπρόσωπο  της  εταιρείας
συνοδευόμενο με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση
των δικαιολογητικών που λείπουν. Συγκεκριμένα:

                                     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Πιστοποιητικό  που  έχει  εκδοθεί  έως  τρεις  (3)  μήνες   πριν  από  την
υποβολή του, περί
-μη πτώχευσης, 
-μη εκκαθάρισης και
-περί μη πτωχευτικού συμβιβασμού 

                                  

3.  Με  το  υπ’  αριθμ. 3660/03.08.2020 Πρακτικό  Αποσφράγισης  και  Αξιολόγησης
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Επιτροπή αποφάσισε:
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1.  να ξανασυνεδριάσει την 7η Αυγούστου 2020, ώστε να ελέγξει αν για την  ΟΜΑΔΑ Α (ΥΓΡΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ)  υποβλήθηκαν  τα  συμπληρωματικά  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  για  τα  οποία
αιτήθηκε παράταση υποβολής των, ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας   ΣΕΡΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, θα
επικυρωθούν με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν.4412/2016).

2.  γνωμοδότησε για  την  ΟΜΑΔΑ Β (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021”  και προτείνει προς τη
Οικονομική επιτροπή να:

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ  η  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  στην  εταιρεία
ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ για  συνολικό  ποσό  των
2.080,00   ευρώ, πλέον 499,20 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 2.579,20 ευρώ,   γιατί κατέθεσε
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

4. Δεδομένου ότι η εταιρεία ΣΕΡΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέθεσε πριν
τη λήξη της παράτασης υποβολής τα συμπληρωματικά έγγραφα κατακύρωσης ηλεκτρονικά και
σε φυσικό και σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος έλαβε αρ. πρωτ. 3659/03.08.2020.

Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  και σε  ΦΥΣΙΚΟ
ΦΑΚΕΛΟ  των  συμπληρωματικών  δικαιολογητικών  της  εταιρείας  ΣΕΡΒΟΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Α)  Τα  δικαιολογητικά  που  υποβλήθηκαν  συμπληρωματικά ηλεκτρονικά και  σε  φυσικό
φάκελο,  από  την  εταιρεία  ΣΕΡΒΟΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  είναι  τα
ακόλουθα:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Πιστοποιητικά οικείου Πρωτοδικείου, περί
-μη πτώχευσης, 
-μη εκκαθάρισης και
-περί μη πτωχευτικού συμβιβασμού

Β)  Από  τα  ανωτέρω  προκύπτει  ότι  τα  δικαιολογητικά  που  υποβλήθηκαν  από  την
εταιρία ΣΕΡΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι πλήρη και σύμφωνα με τα
όσα προβλέπει η διακήρυξη. 

Βάσει των ανωτέρω και με το παρόν Πρακτικό, η Επιτροπή:

γνωμοδοτεί για  την  ΟΜΑΔΑ  Α (ΥΓΡΑ  ΚΑΥΣΙΜΑ)  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΕΛΑΙΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ .ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021”  και προτείνει προς τη
Οικονομική επιτροπή να:

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ η  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  στην  εταιρεία  ΣΕΡΒΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για συνολικό ποσό των 88.324,63    ευρ  ώ  ,    πλ  έ  ον  
21.197,91    ευρ  ώ     ΦΠΑ  ,    συνολικο  ύ     ποσο  ύ   109.522,54    ευρ  ώ  ,   γιατί  κατέθεσε  όλα  τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό,  το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε δύο (2) αντίγραφα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιωάννα Αθανασοπούλου Δήμητρα Δεμένεγα Χρήστος Μαρκοπουλιώτης

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. 2538/2020 διακήρυξης
3)  Τα  με  αριθ.πρωτ. 3533/27-07-2020 &  3659/03-08-2020 πρακτικά  αποσφράγισης  και
αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
5)  Τις  με  αριθμό  370-375/2020  Αποφάσεις  Ανάληψης  Υποχρέωσης  με  ΑΔΑΜ:
20REQ006832503,
6) τις βεβαιώσεις της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων
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, 1, 1, 1, 1 & 1.
7) την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την έγκριση των υπ’ αριθμ.  3533/27-07-2020 & 3659/03-08-2020 Πρακτικών αποσφράγισης
και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης της  επιτροπής διαγωνισμού ως προς τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης, και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 

β. Εγκρίνει την κατακύρωση της ΟΜΑΔΑΣ Α (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ) του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021” στην εταιρεία ΣΕΡΒΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  για συνολικό ποσό των  88.324,63    ευρ  ώ  ,    πλ  έ  ον  
21.197,91    ευρ  ώ     ΦΠΑ  ,    συνολικο  ύ     ποσο  ύ   109.522,54    ευρ  ώ  ,   γιατί  κατέθεσε όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

γ. Εγκρίνει  την κατακύρωση  της  ΟΜΑΔΑΣ  Β (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)  του  ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ  2020-2021”  στην
εταιρεία ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ για συνολικό ποσό των
2.080,00   ευρώ,  πλέον  499,20  ευρώ ΦΠΑ,  συνολικού  ποσού  2.579,20  ευρώ,   γιατί
κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 128/2020
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ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρω-
σης και κατακύρωση του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ
(1)  ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ  ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗ-
ΜΟΥ ΚΕΑΣ”.

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

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑ    
  Αρ. πρωτ: 3696/04-08-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
για την

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1)
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΚΕΑΣ” 

Στην Ιουλίδα την 4η Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 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  19/2020 απόφαση  της
Οικονομικής Επιτροπής  προκειμένου  να προβεί στην κατακύρωση των αποτελεσμάτων
της διαδικασίας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1)  
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ  ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΛΥΨΗ  ΑΝΑΓΚΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ” (Αριθμ.  Διακήρυξης  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

1.Με  το  υπ’  αριθ.  3149/07-07-2020  πρακτικό  αξιολόγησης  δικαιολογητικών
συμμετοχής  -  τεχνικών  προσφορών  &  οικονομικών  προσφορών  και  ανάδειξης
προσωρινών  αναδόχων για  την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΝΟΣ  (1)  ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ
ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ, αναδείχτηκε
προσωρινός  ανάδοχος  η  εταιρεία  Δ.  Φ.  ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε.Β.Τ.Ε. με  τη  συνολική
συμβατική αξία των  41.350,00 ευρώ, πλέον 9.924,00 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 51.274,00 ευρώ,  γιατί η
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προσφορά  της  είναι  πλήρης,  σύμφωνη  με  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές. 

2. Με  την  υπ΄αριθ.  3468/22.07.20  Πρόσκληση η  Δήμαρχος  Κέας,  προσκάλεσε  την  ανάδοχη
εταιρεία Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. να υποβάλει, εντός  δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση αυτής τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται Α) στο άρθρο
4 “Αποδεικτικά  μέσα  ”  της  ανωτέρω  διακήρυξης,  ως  αποδεικτικά  στοιχεία  για  τη  μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 4 “  Λόγοι αποκλεισμού ” της διακήρυξης
και 
Β) στο άρθρο 9 «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» της διακήρυξης. 

Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που
υποβλήθηκαν  και  ο  προσωρινός  ανάδοχος  υποβάλλει  εντός  της  προθεσμίας  δέκα (10)
ημερών, από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, αίτημα προς το
αρμόδιο  όργανο  αξιολόγησης για  την  παράταση της  προθεσμίας  υποβολής,  το  οποίο
συνοδεύεται με  αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει  αιτηθεί  τη
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών  για  όσο  χρόνο  απαιτηθεί  για  τη  χορήγηση  των  δικαιολογητικών  από  τις
αρμόδιες αρχές. 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, θα προσκομιστούν από τον προσωρινό ανάδοχο εντός της προθεσμίας
δέκα  (10)  ημερών,  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης  σε  αυτόν εντός
σφραγισμένου φακέλου.

3. Η  εταιρεία υπέβαλλε  εμπρόθεσμα  σε  φυσικό  φάκελο,   τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης
λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου: 3571/29.07.2020.

Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης  της  ανάδοχης  εταιρείας Δ.  Φ.  ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε.Β.Τ.Ε.. Κατά  την
αξιολόγηση των δικαιολογητικών προέκυψε ότι:

Α) Τα  δικαιολογητικά  που  υποβλήθηκαν  σε  φυσικό  φάκελο,  από  την  εταιρεία  Δ.  Φ.
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. είναι τα ακόλουθα:

1 Πιστοποιητικά Ποινικού Μητρώου μελών Δ.Σ.

2 Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση  αρχής,  από  το  οποίο  να
προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας)

3 Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση  αρχής,  από  το  οποίο  να
προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους,

4 υπεύθυνη  δήλωση  ότι  δεν  έχει  εκδοθεί  σε  βάρος  του  απόφαση
αποκλεισμού  , σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.  

5 υπεύθυνη  δήλωση ότι  δεν  συντρέχουν  στο  πρόσωπό  του  οι
οριζόμενοι στην παράγραφο“  2.2.3 Λόγοι  αποκλεισμού”  της
διακήρυξης

6 Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού επιμελητηρίου
όπου φαίνεται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό αντικείμενο των εργασιών
του

7 τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και  νόμιμης
εκπροσώπησης (καταστατικά, ΦΕΚ, πιστοποιητικά μεταβολών)
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8 Υπεύθυνη δήλωση περί  της ισχύος των ανωτέρων νομιμοποιητικών
εγγράφων. 

9 Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου περί:
 Μη αναγκαστικής διαχείρισης
 Μη πτώχευσης
 Μη εξυγίανσης
 Μη εκκαθάρισης
 Μη ειδικής εκκαθάρισης
 Μη λύσεως

10 Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής προστίμου την τελευταία διετία

  
Β) Κατά  την εξέταση και αξιολόγηση του περιεχόμενου του φακέλου, διαπιστώθηκε ότι αυτό
ήταν πλήρες και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη. 

Βάσει των ανωτέρω και με το παρόν Πρακτικό, η Επιτροπή:

1.  γνωμοδοτεί για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ” μέσω συνοπτικού διαγωνισμού και
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να:

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ  η  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ (1)  ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ  ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ
ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΛΥΨΗ  ΑΝΑΓΚΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  στην  εταιρεία  Δ.  Φ.
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε.Β.Τ.Ε. για  συνολικό  ποσό  των  41.350,00  ευρώ,  πλέον
9.924,00 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 51.274,00 ευρώ, γιατί κατέθεσε όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό,  το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε δύο (2) αντίγραφα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιωάννα Αθανασοπούλου Δήμητρα Δεμένεγα Χρήστος Μαρκοπουλιώτης

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. 2868/24.06.2020 διακήρυξης
3)  Το με αρ. 3696/04-08-2020 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών
κατακύρωσης,
5) Την με αριθμό 423/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 20REQ006903994,
6) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή
πρότασης)  ανάληψης  υποχρέωσης,  για  την  ύπαρξη  διαθέσιμου  ποσού,  τη  συνδρομή  των
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προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1,
7) την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 3696/04-08-2020 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των
δικαιολογητικών  κατακύρωσης της  επιτροπής  διαγωνισμού  ως  προς  τα  υποβληθέντα
δικαιολογητικά κατακύρωσης, και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 

β. Εγκρίνει την κατακύρωση της προμήθειας “ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ” στην εταιρεία Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Ε.Β.Τ.Ε. με τη συνολική συμβατική αξία  των 41.350,00 ευρώ,  πλέον 9.924,00 ευρώ
ΦΠΑ, συνολικού ποσού 51.274,00 ευρώ. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 129/2020
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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


