
25ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 10ης Αυγούστου 2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 25Ης/10.08.2021
  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Τρίτη 10 Αυγούστου 2021 και ώρα 10:30, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς (ΠΝΠ
ΦΕΚ55/11-3-2020),  η  25η  τακτική συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 3769/06.08.2021 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 πρα-
κτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΗΣ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 10ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 3769/06.08.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, αξιολόγησης
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας  “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 - 2022”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης
δικαιολογητικών  συμμετοχής  –  τεχνικών  προσφορών  και  γνωμοδότησης  επί  αυτών,  για  την
ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  οικονομικών  προσφορών  των  συμμετεχόντων  στον  ανοιχτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΑΣ».
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 1ο  : Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, αξιολόγησης προ-
σφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρο-
νικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2021 - 2022”.                 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  1ο 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».

Βάσει της υπ΄αριθμ. 82/2021 (ΑΔΑ: ΨΣ7ΡΩΕΔ-ΓΗ4) αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία

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

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ

ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 -  2022»,  εκδόθηκε από τη Δήμαρχο η διακήρυξη  3280/15-07-2021  του διαγωνισμού, η

οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ  21PROC008923077  και στο ΕΣΗΔΗΣ, λαμβάνοντας

συστημικό αύξοντα αριθμό 135410.

Στο διαγωνισμό έλαβε μέρος ένας (1) συμμετέχων:

   Ονοματεπώνυμο - Επωνυμία Ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφοράς

1 Γ. ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 02/08/2021  10:51:24

Την  6η Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30,  η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του
άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 20/2021 απόφαση της
Οικονομικής  Επιτροπής,  συνέταξε  το  με  αριθμ.  3761/06.08.2021  πρακτικό  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  &
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021
– 2022 ως παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ.: 3761/06-08-2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
Παροχή υπηρεσίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 –

2022 της
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ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην  Ιουλίδα Κέας την  6η Αυγούστου 2021 και  ώρα 14:30 π.μ. συνήλθε  σε  τακτική
συνεδρίαση στον Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 20/2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην  αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που
κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο  διενέργειας  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την
Παροχή υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 –
2022» (Αριθμ.  Διακήρυξης 3280/15-07-2021),  η  οποία  δημοσιεύθηκε  νομίμως  και
αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων,  λαμβάνοντας  ΑΔΑΜ
21PROC008923077.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Κων/νος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Μέλος Βασιλική Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ
Μέλος Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η  2η
Αυγούστου 2021 και ώρα 14:30 και  η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η  6η
Αυγούστου 2021 και ώρα 10:30 π.μ. 

Ακολουθήθηκε από την επιτροπή η διαδικασία του άρθρου 3.1 Αποσφράγιση  και
αξιολόγηση προσφορών της διακήρυξης για τη μονογράφηση, αποσφράγιση και τον έλεγχο
των περιεχομένων:

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  135410  και  διαπίστωσε  αφενός  ότι  ο
διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν
υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες:

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

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

3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα
αποσφραγίσθηκαν  οι  υποφάκελοι  «Δικαιολογητικά  συμμετοχής  –  Τεχνική  προσφορά»  των
προσφορών  με  αποτέλεσμα  να  είναι  δυνατή  πλέον  η  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  τους.
Επισημαίνεται  ότι  οι  υποφάκελοι  «Οικονομικές  Προσφορές»  δεν  αποσφραγίσθηκαν,  αφού
σύμφωνα  με  τη  διακήρυξη  του  διαγωνισμού,  αυτοί  θα  αποσφραγισθούν  σε  μεταγενέστερο
στάδιο του διαγωνισμού.
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4. Μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών,  η  Επιτροπή  διαπίστωσε  ότι  οι
προσφορές  είχαν  λάβει  από  το  σύστημα,  τους  παρακάτω  αναφερόμενους  μοναδικούς
αριθμούς συστήματος:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός συστήματος
1 Γ. ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 235568

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

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός πρωτοκόλλου
1 Γ. ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 3638/02.08.2021

Συνεπώς, ο συμμετέχων κατέθεσε τους αντίστοιχους ενσφράγιστους φακέλους,  εμπρόθεσμα
και νομοτύπως, 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 συμμετέχων.
Από  τα  υποβληθέντα,  αυτά  που  προβλέπονταν  από  τη  διακήρυξη  και  ελέχθησαν  από  την
Επιτροπή, είναι τα εξής:

Α/Α Δικαιολογητικά

1 Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), 
2 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ( η οποία υποβλήθηκε και σε έντυπη 

μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο βάσει του άρθρου 2.4.2.5 της 
παρούσας Διακήρυξης)

3 Τεχνική προσφορά συστήματος

7. Ακολούθως,  η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο,  που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της
υπηρεσίας  η  εταιρεία  ΠΟΡΙΧΗΣ  ΛΕΒΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις
απαιτήσεις της παρούσας μονογράφησε δε και σφράγισε τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
από τη διακήρυξη ως υποχρεωτικά υποβολής, ανά φύλλο.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο διαγωνιζόμενος με  ενσφράγιστο φάκελο  και
ελέχθησαν, είναι τα εξής:
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Α/Α Δικαιολογητικό

1 Εγγυητική Συμμετοχής

2 ΤΕΥΔ

3 Τεχνική προσφορά συστήματος

8.   Η Επιτροπή προχώρησε στην  αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς η οποία τηρεί τις
απαιτήσεις του άρθρου 2.4.3 της παρούσας διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.

9. Η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωνσταντίνος Μορφωνιός Βασιλική Πετρή Σωτηρία Μυκωνιάτη

Την   ίδια  μέρα,   η  Επιτροπή   συνέταξε  το  με  αριθμ.  3763/06-08-2021  πρακτικό  αποσφράγισης  και
αξιολόγησης οικονομικών προσφορών - ανάδειξης προσωρινού αναδόχου ως παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΣ: ΚΕΑΣ

Αρ.πρωτ.: 3763/06-08-2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-

του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
Παροχή υπηρεσίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 – 2022

της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην Ιουλίδα Κέας την 6η Αυγούστου 2021 και ώρα 14:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στον Δήμο
Κέας η  επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμού  του  άρθρου  221  παρ.1  του  Ν.4412/2016,  η  οποία
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 20/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί
στην   αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  προσφορών  που  κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο  διενέργειας  του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 – 2022» (Αριθμ. Διακήρυξης 3280/15-07-2021), η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως
και  αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων,  λαμβάνοντας  ΑΔΑΜ
21PROC008923077.
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Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Κων/νος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Μέλος Βασιλική Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ
Μέλος Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός

Αφού η Επιτροπή αξιολόγησε τα  δικαιολογητικά συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών,  και έκανε
δεκτή την προσφορά της εταιρείας Γ. ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και πλέον η Επιτροπή θα προχωρήσει στην
αποσφράγιση της οικονομικής προσφορά της εν λόγω εταιρείας. 

1.    Βάσει του άρθρου  2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών της Διακήρυξης “Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το
αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης και σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα IV  της
διακήρυξης”:

[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ]
Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων
υπηρεσιών, βάσει των κατωτέρω τιμών αναφοράς:
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Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
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1.1. Ο οικονομικός φορέας με επωνυμία  Γ.  ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  υπέβαλλε προσφορά  στο σύνολο
(#14.272,92€#) της Υπηρεσίας, με τελική αξία 14.156,87€ συμπ. ΦΠΑ 24%.

2.  Βάσει του άρθρου 2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών της Διακήρυξης:

Οι  συμμετέχουσες  εταιρείες  παροχής  υπηρεσιών  καθαρισμού  ή  φύλαξης  (εργολάβοι),  επί  ποινή
αποκλεισμού, υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής:
α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των
εργαζομένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.
Τα ανωτέρω στοιχεία,  επί ποινή αποκλεισμού, εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς
τους. 
Πρέπει επίσης να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των
αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.
Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης
εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενoι.

2.1. Ο οικονομικός φορέας με επωνυμία    Γ. ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.     υπέβαλλε τα εξής στοιχεία:  
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Η Επιτροπή από τον έλεγχο της Οικονομικής προσφοράς του Οικονομικού Φορέα συνάγει τα εξής:
η προσφορά της εταιρείας Γ. ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για το σύνολο της παροχής υπηρεσίας είναι πλήρης,
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.

3. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

-τους όρους της υπ’ αριθ. 3280/15.07.2021 Διακήρυξης,
-την υποβληθείσα μοναδική προσφορά,
-τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει
-την υπ'αριθμ. 344/2021 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 Γ. ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ως προσωρινό ανάδοχο για την Παροχή υπηρεσίας
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 – 2022» γιατί  η προσφορά της είναι
πλήρης,  σύμφωνη  με  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  με  συνολική
συμβατική αξία :11.416,83   ευρώ, πλέον   2.740,04   ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 14.156,87 ευρώ.   

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωνσταντίνος Μορφωνιός Βασιλική Πετρή Σωτηρία Μυκωνιάτη

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

• τους όρους της υπ’αριθ. 3280/15.07.2021 Διακήρυξης,
• τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
• την υπ'αριθμ. 344/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ 21REQ008619950,
• τη  βεβαίωση  του  Προϊσταμένου  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας,  επί  της  ανωτέρω  απόφασης

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

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
• το με αριθμ.πρωτ.     3761  /  06  -08-20  21   πρακτικό   διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

για την παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου Κέας για το έτος 2021 - 2022” και
αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-τεχνικών προσφορών.

• το  με  αριθμ.πρωτ.     3763/06.08.2021   πρακτικό   αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονομικών
προσφορών & ανάδειξης προσωρινού αναδόχου

• την εισήγηση του Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
  

 Την έγκριση του με αριθμ.πρωτ.  3761/06-08-2021     πρακτικού   διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός  Νεκροταφείων Δήμου Κέας  για έτος 2021
- 2022” και αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-τεχνικών προσφορών.

 Την  έγκριση  του  με  αριθμ.πρωτ.  3763/06.08.2021 πρακτικού  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
οικονομικών προσφορών & ανάδειξης προσωρινού αναδόχου
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 Την ανάδειξη  της εταιρείας   Γ. ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.    ως προσωρινό  ανάδοχο για την  Παροχή
υπηρεσίας  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΤΟΣ  2021  –  2022» γιατί  η
προσφορά  της  είναι  πλήρης,  σύμφωνη  με  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές και με συνολική συμβατική αξία :  11.416,83    ευρώ, πλέον    2.740,04   ευρώ ΦΠΑ,  
συνολικού ποσού 14.156,87 ευρώ. 

Κάθε  ενδιαφερόμενος,  ο  οποίος  έχει  ή  είχε  συμφέρον  να  του  ανατεθεί  η  συγκεκριμένη  σύμβαση,
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της παρούσας πράξης, εντός δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία. (Διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα
345 έως 374) Ν.4412/16)

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 142/2021
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης δικαιο-
λογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ηλεκτρονική απο-
σφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΑΣ».

             Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  2ο 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».

Βάσει της υπ΄αριθμ. 97/2021 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΑΣ», εκδόθηκε από τη Δήμαρχο η διακήρυξη
2283/28.05.2021  του  διαγωνισμού,  η  οποία  αναρτήθηκε  στο  ΚΗΜΔΗΣ  λαμβάνοντας  ΑΔΑΜ
21PROC008729835 και στο ΕΣΗΔΗΣ, λαμβάνοντας συστημικό αύξοντα αριθμό 133665.

Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος τέσσερις (4) συμμετέχοντες:

Την  6η Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00,  η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του
άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 21/2021 απόφαση της
Οικονομικής  Επιτροπής,  συνέταξε  το  με  αριθμ.  3764/06.08.2021  πρακτικό  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  &
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού  για  την  Παροχή  υπηρεσίας  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΔΙΚΤΥΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΕΑΣ» ως παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    

  Αρ. πρωτ.: 3764/06-08-2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΑΣ»

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

Στην Ιουλίδα της νήσου Κέας σήμερα Παρασκευή 06/07/2020 και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτι-
κή συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου Κέας, μετά από πρόσκληση του προέδρου, σε ανοικτή συ-
νεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΑΣ», η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 21/2021 απόφαση Ο.Ε. του
Δήμου Κέας, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κα-
τατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εν λόγω προ-
μήθεια.  

Η επιτροπή απαρτίζεται από τους Α) Μαρκοπουλιώτη Χρήστο, υπάλληλο του Δήμου, με την ιδιότη-
τα του προέδρου της επιτροπής, β) Μορφωνιό Λεονάρδο υπάλληλο του Δήμου, με την ιδιότητα του
μέλους της επιτροπής και γ) Σωτηρία Μυκωνιάτη, με την ιδιότητα του αναπληρωτή τακτικού μέλους
της επιτροπής.  Ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού συ-
στήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  μέσω  της  Δικτυακής  πύλης
www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του ως άνω συστήματος, έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 133665 και η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 05η/07/2021 και ώρα 15:00μμ. (αρ.
πρωτ. Διακήρυξης: 2283/28.05.2021 με ΑΔΑΜ: 21PROC008729835)

Η επιτροπή αφού συνδέθηκε στο σύστημα με τα απαιτούμενα διαπιστευτήρια, διαπίστωσε ότι αφε-
νός ο διαγωνισμός υπ’ αριθμ. 133665 ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος»
και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα τέσσερις (4) προσφορές από τους παρακάτω συμ-
μετέχοντες οικονομική φορείς, με χρονολογική σειρά υποβολής στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ:

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

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς
για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος
τα διαπιστευτήρια τους, προκειμένου να αποσφραγισθούν οι ως άνω προσφορές. 

Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα απο-
σφραγίστηκαν οι (υπό) φάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» με αποτέλεσμα
να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι (υπό) φάκελοι «Οι-
κονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού, σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού,
αυτοί θα αποσφραγιστούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.

Το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών προσφορών των ανωτέρω προμηθευτών είναι τα ακόλουθα:

http://www.promitheus.gov.gr/
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Α.  Περιεχόμενα  Φακέλου  Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνική  Προσφορά  Προμηθευτή
ASEA BRΟWN BOVERI  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Ε.

Β.  Περιεχόμενα  Φακέλου  Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνική  Προσφορά  Προμηθευτή
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Γ.  Περιεχόμενα  Φακέλου  Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνική  Προσφορά  Προμηθευτή
ΜΕΛΚΕΡ  ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  ΚΑΙ  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Δ. Περιεχόμενα Φακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά Προμηθευτή ΧΩ-
ΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στην παράγραφο 2.4.2.5 της διακήρυξης αναφέρεται: «Στις περιπτώσεις που με την προσφορά
υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις
του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση,
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικα-
σίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονο-
μικό 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 συμ-
μετοχής, 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 υπο-
γραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια, τα εγχειρίδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι
φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων». 
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Επιπλέον στην παράγραφο 1 του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών αναφέρεται συμπληρωματικά
«Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού
του υποψήφιου Αναδόχου από τον Διαγωνισμό. Ως μη προσήκουσα εκλαμβάνεται οιαδήποτε υπο-
βολή εγγράφων, η οποία κρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης ότι δεν συμφωνεί απο-
λύτως με όλες τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες θεωρούνται όλες ουσιώδεις».

Η επιτροπή διαγωνισμού επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου και παρέλαβε,
τους σφραγισμένους φακέλους με τα απαιτούμενα, σε έντυπη μορφή, έγγραφα - πιστοποιητικά, τα
οποία έχουν κατατεθεί από τους συμμετέχοντες προμηθευτές, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕ-

ΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥ-

ΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1 ASEA BRΟWN BOVERI ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙ-
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑ-

ΓΩΓΩΝ Α.Ε.

01/07/2021 Δεν παρελήφθη φάκελος με
πρωτότυπα έγγραφα 

2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ-

ΘΥΝΗΣ

02/07/2021 Δεν παρελήφθη φάκελος με
πρωτότυπα έγγραφα 

3 ΜΕΛΚΕΡ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ

03/07/2021 3086/06-07-2021

4 ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕ-
ΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

04/07/2021 3088/06-07-2021

Σύμφωνα με τα ανωτέρω: 

Α. Ο συμμετέχον προμηθευτής ASEA BRΟWN BOVERI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙ-
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Ε. δεν υπέβαλε έγκαιρα και με προσήκοντα τρόπο
έντυπο φάκελο προσφοράς, 

Β. Ο συμμετέχον προμηθευτής ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ-
ΘΥΝΗΣ δεν υπέβαλε έγκαιρα και με προσήκοντα τρόπο έντυπο φάκελο προσφοράς, 

Γ. Ο συμμετέχον προμηθευτής ΜΕΛΚΕΡ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  υπέβαλε έγκαιρα και με προσήκοντα τρόπο έντυπο
φάκελο προσφοράς και

Δ. Ο συμμετέχον προμηθευτής ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπέβαλε έγκαι-
ρα και με προσήκοντα τρόπο έντυπο φάκελο προσφοράς.
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Κατόπιν η επιτροπή αποσφράγισε τους έντυπους φακέλους προσφορών των συμμετεχόντων προ-
μηθευτών  ΜΕΛΚΕΡ  ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  ΚΑΙ  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  και ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και προέβη στη μο-
νογραφή του περιεχομένου τους. 

Σε επόμενες συνεδρίες η επιτροπή επικοινώνησε με τις αρχές έκδοσης των εγγυητικών επιστολών
των συμμετεχόντων  προμηθευτών  ΜΕΛΚΕΡ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ  ΑΥΤΟΜΑΤΙ-
ΣΜΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ και  προέβη στον  έλεγχο γνησιότητας των εγγυητικών τους επιστολών οι  οποίες  βε-
βαιώθηκαν ως γνήσιες και συνέταξε τον ακόλουθο πίνακα:

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥ-
ΤΗ 

ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥ-
ΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟ-

ΛΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΓ-
ΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΗ-

ΣΙΟΤΗΤΑΣ 
1 ΜΕΛΚΕΡ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-
ΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ-
ΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕ-
ΖΑ

633/759305-8Α’ Το από
04/08/2021 έγ-

γραφο της Ε.Τ.Ε.
(κατάστημα Ψυχι-

κού – 614)
2 ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΜΕΔΕ e-118001 V107529/29-07-

2021

Σε επόμενες συνεδρίες η επιτροπή πραγματοποίησε τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογη-
τικών συμμετοχής των συμμετεχόντων προμηθευτών ΜΕΛΚΕΡ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  και ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.1 της διακήρυξης είναι και συνέταξε τον ακόλου-
θο πίνακα: 

A/A
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ / ΣΥΜΜΕΤΕ-

ΧΟΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΜΕΛΚΕΡ ΠΡΟΗΓΜΕ-
ΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟΥΧΙΚΗ

ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕ-

ΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

α) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε-
.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τρο-

ποποιήθηκε και ισχύει

Υποβλήθηκε Υποβλήθηκε 

β) Εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 302 του Ν.4412/2016, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει και τα άρθρα  2.1.5 και
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης

Υποβλήθηκε και σε
φυσικό αρχείο

Υποβλήθηκε
(Ηλεκτρονική εγ-
γυητική επιστολή) 

γ) Πίνακες Τεκμηρίωσης Οικονομικής και Χρη-
ματοοικονομικής επάρκειας (άρθρα

2.2.9.2.Β3 και 2.2.5 της παρούσας διακήρυ-
ξης), Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότη-
τας (άρθρα 2.2.9.2.Β4 και 2.2.6 της παρού-

Υποβλήθηκαν Υποβλήθηκαν
(και σε φυσικό

φάκελο) 
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σας διακήρυξης) και Προτύπων Διαχείρισης
(άρθρα 2.2.9.2.Β5 και 2.2.7 της παρούσας

διακήρυξης). 
δ) Υπ. Δήλωση του συμμετέχοντα μέσω της

οποίας αποδέχεται ότι έχει μελετήσει λεπτο-
μερώς όλα τα στοιχεία της προμήθειας και

έχει λάβει πλήρη γνώση όλων των στοιχείων
της διακήρυξης καθώς και των επιτόπιων
συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της

σύμβασης

Υποβλήθηκε Υποβλήθηκε 

ε) Βεβαίωση γνώσης των τοπικών συνθηκών
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 2.4.7

της παρούσας διακήρυξης

Υποβλήθηκε Υποβλήθηκε 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και μετά από ενδελεχή έλεγχο των υποφακέλων Δικαιολογητικών Συμμε-
τοχής: 

Α. Η προσφορά του συμμετέχοντα προμηθευτή ASEA BRΟWN BOVERI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙ-
ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Ε. δεν περιλαμβάνει τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά συμμετοχής και αποκλείεται από τη συνέχεια του διαγωνισμού, 

Β. Η προσφορά του συμμετέχοντα προμηθευτή ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ-
ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δεν περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και
αποκλείεται από τη συνέχεια του διαγωνισμού,

Γ. Η προσφορά του συμμετέχοντα προμηθευτή ΜΕΛΚΕΡ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥ-
ΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  γίνεται αποδεκτή στη διαδικασία αξιο-
λόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και προκρίνεται στο στάδιο αξιολόγησης της τε-
χνικής του προσφοράς και

Δ. Η προσφορά του συμμετέχοντα προμηθευτή ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
γίνεται αποδεκτή στη διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και προ-
κρίνεται στο στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής του προσφοράς.

Εν συνεχεία η επιτροπή προέβη σε έλεγχο των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων προ-
μηθευτών  ΜΕΛΚΕΡ  ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  ΚΑΙ  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΚΕΦΑ-

ΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και  ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως προς την πλη-
ρότητα αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 1 των τεχνικών προδιαγραφών και συνέταξε τον ακόλουθο
πίνακα:

A/A
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ / ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΜΕΛΚΕΡ ΠΡΟΗΓΜΕ-
ΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΔΙΩΤΙ-

ΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ

ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕ-
ΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ
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1 Κατάλογο με τα πλήρη στοιχεία των κατα-
σκευαστών του προσφερόμενου εξοπλισμού 

Υποβλήθηκε Υποβλήθηκε

2 Συμβολαιογραφική πράξη συνεργασίας του
συμμετέχοντα με οίκο κατασκευής ή αντι-
προσώπευσης εξοπλισμού προγραμματι-
ζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC) και λογι-

σμικού τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού
(SCADA)

Υποβλήθηκε Υποβλήθηκε

3 Βεβαιώσεις συνεργασίες οίκων κατασκευής
προσφερόμενων υλικών

Υποβλήθηκαν Υποβλήθηκαν

4 Τεχνικά φυλλάδια, περιγραφές, λοιπά έγγρα-
φα, εγγυήσεις και πιστοποιητικά που ρητά

απαιτούνται να προσκομιστούν στις αναλυτι-
κές τεχνικές προδιαγραφές του κάθε υλικού

Υποβλήθηκαν Υποβλήθηκαν

5 Σχέδια του προσφερόμενου συστήματος Υποβλήθηκαν Υποβλήθηκαν
6 Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογία υλο-

ποίησης της προμήθειας/ εγκατάστασης
Υποβλήθηκε Υποβλήθηκε

7 Αναλυτική περιγραφή των λειτουργιών και
δυνατοτήτων των προσφερόμενων λογισμι-

κών

Υποβλήθηκε Υποβλήθηκε

8 Χρονοδιάγραμμα και Πρόγραμμα υλοποίη-
σης προμήθειας που περιλαμβάνει αναλυτι-

κά τις διάφορες φάσεις υλοποίησης της

Υποβλήθηκαν Υποβλήθηκαν

9 Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, βιογρα-
φικά σημειώματα και αποδεικτικά εμπειρίας

των εκπαιδευτών, αριθμός ατόμων που
απαιτείται να εκπαιδευτούν, βιβλιογραφική
υποστήριξη σχετικά με το θέμα και υπόλοι-
πα στοιχεία που αναφέρονται στις Τεχνικές

Προδιαγραφές

Υποβλήθηκαν Υποβλήθηκαν

10 Διαδικασία και κατάλογος ειδικευμένου προ-
σωπικού του προμηθευτή που θα αναλάβει
την εκτέλεση της σύμβασης με πλήρη στοι-
χεία (προσόντα, αρμοδιότητες κλπ) συνο-
δευόμενα από βιογραφικά σημειώματα και

αποδεικτικά εμπειρίας

Υποβλήθηκαν Υποβλήθηκαν

11 Όροι εγγύησης του προσφερόμενου συστή-
ματος που θα αναφέρει το πρόγραμμα προ-

ληπτικής συντήρησης με αναφορικά στην
περιοδικότητα, τους χρόνους και το επίπεδο

παρεχόμενων υπηρεσιών

Υποβλήθηκε Υποβλήθηκε

12 Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στην
οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμε-
να μέρη του συστήματος θα είναι καινούργια

και αμεταχείριστα

Υποβλήθηκε Υποβλήθηκε

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και μετά από ενδελεχή έλεγχο των υποφακέλων Τεχνικών Προσφορών: 



25ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 10ης Αυγούστου 2021

Α. Η τεχνική προσφορά του συμμετέχοντα προμηθευτή ΜΕΛΚΕΡ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κρίνεται πλήρης, γίνεται αποδε-
κτή στη διαδικασία της αξιολόγησης και προκρίνεται στο στάδιο της βαθμολογίας αυτής  και

Β.  Η τεχνική προσφορά του συμμετέχοντα προμηθευτή  ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ κρίνεται πλήρης, γίνεται αποδεκτή στη διαδικασία της αξιολόγησης και προκρίνε-
ται στο στάδιο της βαθμολογίας αυτής .

Εν συνεχεία η επιτροπή προέβη σε λεπτομερή έλεγχο των τεχνικών προσφορών των συμμετε-
χόντων προμηθευτών ΜΕΛΚΕΡ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΔΙΩ-
ΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
σε αλλεπάλληλες συνεδρίες, λόγω και του μεγάλου όγκου δεδομένων, σε σχέση με τα κριτήρια
βαθμολογίας του άρθρου 2.3.1 της διακήρυξης τα οποία είναι τα ακόλουθα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑ-
ΡΥΤΗΤΑΣ (σ)

Κ.1.1 Πίνακας αυτοματισμού πλήρης με τροφοδοτικό DC UPS, αντικε-
ραυνική προστασία και παρελκόμενο εξοπλισμό

σ.1.1 = 10%

Κ.1.2 Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC)/ Επικοινωνιακός
εξοπλισμός ΤΣΕ - ΚΣΕ

σ.1.2 = 10%

Κ.1.3 Μετρητές Παροχής – Πίεσης – Στάθμης/ Υδραυλικός εξοπλι-
σμός

σ.1.3 = 10%

Κ.1.4 Διατάξεις μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματης
χλωρίωσης

σ.1.4 = 10%

Κ.1.5 Ρυθμιστές στροφών (Inverter) σ.1.5 = 10%
Κ.1.6 Εξοπλισμός επέκτασης του υφιστάμενου συστήματος αυτόμα-

της ανάγνωσης ενδείξεων και ενσωμάτωσης νέων σταθμών σε
ενιαία βάση με χρήση σταθερού δικτύου (Fixed Network)

σ.1.6 = 25%

Κ.1.7 Φορητοί Σταθμοί Ελέγχου σ.1.7 = 10%

Κ.1.8 Εξοπλισμός και Λογισμικά Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου σ.1.8 = 5%

 Κ1 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Κ1 90%

Κ2.1 Δοκιμαστική Λειτουργία - Συντήρηση σ.2.1 = 4%

Κ2.2 Εκπαίδευση - Τεκμηρίωση σ.2.2 = 4%

Κ2.3 Χρόνος Παράδοσης σ.2.3 = 2%

 Κ2 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Κ2 10%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100%

Ακολουθούν οι πίνακες βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων προμηθευτών
ΜΕΛΚΕΡ  ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  ΚΑΙ  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την προβλεπόμενη αιτιολόγηση
ανά κριτήριο, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού και των πε-
ριγραφόμενων υπηρεσιών:
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Α. Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς Προμηθευτή ΜΕΛΚΕΡ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

(σ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Κ.1.1

Πίνακας αυτοματισμού
πλήρης με τροφοδοτικό
DC UPS, αντικεραυνική
προστασία και παρελ-

κόμενο εξοπλισμό

σ.1.1 = 10% 108,00 10,80

Κ.1.2

Προγραμματιζόμενος Λο-
γικός Ελεγκτής (PLC)/

Επικοινωνιακός εξοπλι-
σμός ΤΣΕ - ΚΣΕ

σ.1.2 = 10% 107,00 10,70

Κ.1.3
Μετρητές Παροχής – Πίε-
σης – Στάθμης/ Υδραυλι-

κός εξοπλισμός
σ.1.3 = 10% 104,00 10,40

Κ.1.4

Διατάξεις μέτρησης ποιο-
τικών χαρακτηριστικών
και αυτόματης χλωρίω-

σης

σ.1.4 = 10% 105,00 10,50

Κ.1.5
Ρυθμιστές στροφών

(Inverter)
σ.1.5 = 10% 105,00 10,50

Κ.1.6

Εξοπλισμός επέκτασης
του υφιστάμενου συστή-

ματος αυτόματης
ανάγνωσης ενδείξεων και

ενσωμάτωσης νέων
σταθμών σε ενιαία βάση

με χρήση σταθερού δικτύ-
ου (Fixed Network)

σ.1.6 = 25% 100,00 25,00

Κ.1.7 Φορητοί Σταθμοί Ελέγχου σ.1.7 = 10% 104,00 10,40

Κ.1.8
Εξοπλισμός και Λογισμι-
κά Κεντρικού Σταθμού

Ελέγχου
σ.1.8 = 5% 100,00 5,00

 Κ1
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕ-
ΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Κ1

90%  93,30

Κ2.1
Δοκιμαστική Λειτουργία -

Συντήρηση 
σ.2.1 = 4% 105,00 4,20

Κ2.2
Εκπαίδευση - Τεκμηρίω-

ση
σ.2.2 = 4% 105,00 4,20

Κ2.3 Χρόνος Παράδοσης σ.2.3 = 2% 100,00 2,00

 Κ2
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕ-
ΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Κ2

10%  10,40

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥ-

ΤΗΤΑΣ 
100%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(U1)
103,70
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Παρατηρήσεις Τεχνικής Προσφοράς Συμμετέχοντα Οικονομικού Φορέα ΜΕΛΚΕΡ ΠΡΟΗΓ-
ΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η τεχνική προσφορά του συμμετέχοντα  προμηθευτή ΜΕΛΚΕΡ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις των
τεχνικών προδιαγραφών και αναφορικά με τα κριτήρια ανάθεσης του άρθρου 2.3.1 της σχετικής
διακήρυξης καταγράφονται τα ακόλουθα: 

1. Κριτήριο Κ.1.1 (Πίνακας αυτοματισμού πλήρης με τροφοδοτικό DC UPS, αντικεραυνική
προστασία και παρελκόμενο εξοπλισμό) : 

 Προσφέρονται πίνακες αυτοματισμού του οίκου ΚΑΥΚΑΣ που υπερκαλύπτουν τις τε-
χνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.1 αναφορικά με την εφεδρεία χώρου. 

 Προσφέρονται διατάξεις αντικεραυνικής προστασίας του οίκου  SALTEK που  υπερκα-
λύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.2 αναφορικά με το ονομαστι-
κό ρεύμα εκφόρτισης και το χρόνο απόκρισης. 

2. Κριτήριο Κ.1.2 (Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC)/ Επικοινωνιακός εξοπλι-
σμός ΤΣΕ - ΚΣΕ) :

 Προσφέρονται Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC) του οίκου  SIEMENS που
υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.3 αναφορικά με την
προσφερόμενη εφεδρεία Ι/Ο, την επεκτασιμότητα, τις θερμοκρασίες λειτουργίας και τη
χωρητικότητα της μνήμης. 

 Προσφέρεται Επικοινωνιακός Εξοπλισμός ΤΣΕ - ΚΣΕ του οίκου MIKROTIK που υπερ-
καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.4 αναφορικά με τις συ-
χνότητες λειτουργίας, την ταχύτητα επικοινωνίας και τις επιπλέον δυνατότητες διασύν-
δεσης. 

3. Κριτήριο Κ.1.3 (Μετρητές Παροχής – Πίεσης – Στάθμης/ Υδραυλικός εξοπλισμός): 

 Προσφέρονται Μετρητές Παροχής του οίκου SIEMENS που υπερκαλύπτουν τις τεχνι-
κές προδιαγραφές της παραγράφου 3.5 αναφορικά με την  ακρίβεια  μέτρησης,  την
απώλεια πίεσης και τη θερμοκρασία λειτουργίας. 

 Προσφέρονται Μετρητές Πίεσης του οίκου SIEMENS που καλύπτουν πλήρως τις τεχνι-
κές προδιαγραφές της παραγράφου 3.6.

 Προσφέρονται Μετρητές Στάθμης Δεξαμενών του οίκου SIEMENS που καλύπτουν πλή-
ρως τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.7.

 Προσφέρονται Δικλείδες Σύρτου Ελαστικής Έμφραξης του οίκου AVK που υπερκαλύ-
πτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.10.1. αναφορικά με τα υλικά κα-
τασκευής τους 
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 Προσφέρονται  Φλαντζοζιμπώ  με  Διάταξη  Αγκύρωσης  του  οίκου  GEORGE FISHER
WAGA που  υπερκαλύπτουν  τις  τεχνικές  προδιαγραφές της  παραγράφου 3.10.2
αναφορικά με τη δυνατότητα σύνδεσης υπό γωνία, τα υλικά κατασκευής και τα εύρη
εφαρμογής. 

4. Κριτήριο Κ.1.4 (Διατάξεις μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματης χλωρίω-
σης): 

 Προσφέρονται  διατάξεις  μέτρησης ποιοτικών  χαρακτηριστικών του οίκου  HACH που
υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.8.1-4 αναφορικά με
την προσφερόμενη εφεδρεία.  

 Προσφέρονται δοσομετρικές αντλίες και παρελκόμενα του οίκου EMEC που υπερκαλύ-
πτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.8.5 αναφορικά με την ονομαστι-
κή παροχή και την ονομαστική πίεση λειτουργίας.   

5. Κριτήριο Κ.1.5 (Ρυθμιστές στροφών (Inverter)): 

 Προσφέρονται  ρυθμιστές  στροφών (Inverters)  του οίκου  DANFOSS που  υπερκαλύ-
πτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.9 αναφορικά με την απόδοση,
τη συνδεσιμότητα με τον αυτοματισμό και τις επιπλέον δυνατότητες λειτουργίας.  

6. Κριτήριο  Κ.1.6  (Εξοπλισμός  επέκτασης  του  υφιστάμενου  συστήματος  αυτόματης
ανάγνωσης ενδείξεων και ενσωμάτωσης νέων σταθμών σε ενιαία βάση με χρήση σταθε-
ρού δικτύου (Fixed Network)): 

 Προσφέρονται Αναμεταδότες Δεδομένων του οίκου  HOLOSYS που καλύπτουν τις τε-
χνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.11.1. 

 Προσφέρονται Συγκεντρωτές Δεδομένων του οίκου SENSUS που καλύπτουν τις τεχνι-
κές προδιαγραφές της παραγράφου 3.11.2.

7. Κριτήριο Κ.1.7 (Φορητοί Σταθμοί Ελέγχου): 

 Προσφέρεται Ακουστικό Γαιόφωνο Εντοπισμού Διαρροών του οίκου HWM που υπερ-
καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.12 αναφορικά με το εύρος
συχνοτήτων και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

 Προσφέρεται Ψηφιακός Συσχετιστής του οίκου HWM που καλύπτει τις τεχνικές προδια-
γραφές της παραγράφου 3.13. 

 Προσφέρεται Διάταξη Επισκόπησης Αγωγών και Εντοπισμού Διαρροών του οίκου  VI-
VAX που υπερκαλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.14 αναφορι-
κά με τη χωρητικότητα της μνήμης, το μήκος του ωστηρίου και τα χαρακτηριστικά της
οθόνης του. 
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 Προσφέρεται  Φορητή  Διάταξη  Μέτρησης  Ποιότητας  Νερού  του  οίκου  TECTA που
υπερκαλύπτει  τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.15 αναφορικά με τα
εύρη των μετρούμενων μεγεθών και την ταχύτητα έκδοσης των αποτελεσμάτων. 

 Προσφέρονται Τηλεμετρικά Καταγραφικά Θορύβου Διαρροών του οίκου OVARRO που
υπερκαλύπτουν  τις  τεχνικές προδιαγραφές της  παραγράφου 3.16  αναφορικά  με
τους διαθέσιμους τρόπους επικοινωνίας και τη συχνότητα καταγραφής.

8. Κριτήριο Κ.1.8 (Εξοπλισμός και Λογισμικά Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου): 

 Προσφέρεται Κεντρικός Υπολογιστής του οίκου DELL που καλύπτει τις τεχνικές προδια-
γραφές της παραγράφου 3.17.1. 

 Προσφέρεται Οθόνη Κεντρικού Υπολογιστή του οίκου DELL που καλύπτει τις τεχνικές
προδιαγραφές της παραγράφου 3.17.2. 

 Προσφέρεται Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ρεύματος (UPS) του οίκου RPS που καλύ-
πτει τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.17.3. 

 Προσφέρονται Οθόνες Εποπτικού Ελέγχου του οίκου SAMSUNG που καλύπτει τις τε-
χνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.17.4. 

 Προσφέρεται Εκτυπωτής του οίκου KYOCERA που καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές
της παραγράφου 3.17.5. 

 Προσφέρεται Λογισμικό Αυτοματοποιημένης Τιμολόγησης του οίκου  IANIC που καλύ-
πτει τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.18.1. 

 Προσφέρεται Λογισμικό Ηλεκτρονικών Συναλλαγών του οίκου  IANIC που καλύπτει τις
τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.18.2. 

 Προσφέρεται Λογισμικό Προσωποποιημένης Πληροφόρησης Πολίτη του οίκου  IANIC
που καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.18.3. 

 Προσφέρεται  Λογισμικό Αυτόματων Ειδοποιήσεων και Συναγερμών του οίκου  IANIC
που καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.18.4. 

 Προσφέρεται Λογισμικό Τηλεελέγχου Τηλεχειρισμού SCADA/ ΤΣΕ του οίκου SIEMENS
που καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.18.5-6. 

 Προσφέρεται Λογισμικό Εντοπισμού Διαρροών του οίκου OVARRO που καλύπτει τις τε-
χνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.18.7. 

9. Κριτήριο Κ.2.1 (Δοκιμαστική Λειτουργία - Συντήρηση): Το προσφερόμενο πρόγραμμα κα-
λύπτει τις απαιτήσεις της παραγράφου «Δοκιμαστική Λειτουργία» και υπερβαίνει το αντίστοιχο
του έταιρου συμμετέχοντα προμηθευτή αναφορικά με χρόνους απόκρισης και χρόνους παρο-
χής ανταλλακτικών και τη συχνότητα/ διάρκεια του προγράμματος προληπτικής συντήρησης.
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10. Κριτήριο Κ.2.2 (Εκπαίδευση - Τεκμηρίωση): Το προσφερόμενο πρόγραμμα υπερκαλύπτει
τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου «Εκπαίδευση Προσωπικού – Τεκμηρίωση» ανα-
φορικά με τη διάρκεια και το πλήθος των εκπαιδευόμενων. 

11. Κριτήριο Κ.2.3 (Χρόνος Παράδοσης):  Το προσφερόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της
σύμβασης καλύπτει τις απαιτήσεις του άρθρου 6.1 της διακήρυξης.

Β.  Βαθμολογία  Τεχνικής  Προσφοράς  Προμηθευτή  ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

(σ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Κ.1.1

Πίνακας αυτοματισμού
πλήρης με τροφοδοτικό
DC UPS, αντικεραυνική
προστασία και παρελ-

κόμενο εξοπλισμό

σ.1.1 = 10% 104,00 10,40

Κ.1.2

Προγραμματιζόμενος Λο-
γικός Ελεγκτής (PLC)/

Επικοινωνιακός εξοπλι-
σμός ΤΣΕ - ΚΣΕ

σ.1.2 = 10% 105,00 10,50

Κ.1.3
Μετρητές Παροχής – Πίε-
σης – Στάθμης/ Υδραυλι-

κός εξοπλισμός
σ.1.3 = 10% 100,00 10,00

Κ.1.4

Διατάξεις μέτρησης ποιο-
τικών χαρακτηριστικών
και αυτόματης χλωρίω-

σης

σ.1.4 = 10% 100,00 10,00

Κ.1.5
Ρυθμιστές στροφών

(Inverter)
σ.1.5 = 10% 105,00 10,50

Κ.1.6

Εξοπλισμός επέκτασης
του υφιστάμενου συστή-

ματος αυτόματης
ανάγνωσης ενδείξεων και

ενσωμάτωσης νέων
σταθμών σε ενιαία βάση

με χρήση σταθερού δικτύ-
ου (Fixed Network)

σ.1.6 = 25% 104,00 26,00

Κ.1.7 Φορητοί Σταθμοί Ελέγχου σ.1.7 = 10% 107,00 10,70

Κ.1.8
Εξοπλισμός και Λογισμι-
κά Κεντρικού Σταθμού

Ελέγχου
σ.1.8 = 5% 100,00 5,00

 Κ1
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕ-
ΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Κ1

90%  93,10

Κ2.1
Δοκιμαστική Λειτουργία -

Συντήρηση 
σ.2.1 = 4% 100,00 4,00
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Κ2.2
Εκπαίδευση - Τεκμηρίω-

ση
σ.2.2 = 4% 100,00 4,00

Κ2.3 Χρόνος Παράδοσης σ.2.3 = 2% 100,00 2,00

 Κ2
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕ-
ΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Κ2

10%  10,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥ-

ΤΗΤΑΣ 
100%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(U2)
103,10

Η τεχνική προσφορά του συμμετέχοντα προμηθευτή ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και αναφορικά με τα κριτήρια
ανάθεσης του άρθρου 2.3.1 της σχετικής διακήρυξης καταγράφονται τα ακόλουθα: 

 Κριτήριο Κ.1.1 (Πίνακας αυτοματισμού πλήρης με τροφοδοτικό DC UPS, αντικεραυνική
προστασία και παρελκόμενο εξοπλισμό) : 

 Προσφέρονται πίνακες αυτοματισμού του οίκου ELVA που καλύπτουν πλήρως τις τεχνι-
κές προδιαγραφές της παραγράφου 3.1.

 Προσφέρονται διατάξεις αντικεραυνικής προστασίας του οίκου  SALTEK που  υπερκα-
λύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.2 αναφορικά με το ονομαστι-
κό ρεύμα εκφόρτισης και το χρόνο απόκρισης. 

 Κριτήριο Κ.1.2 (Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC)/ Επικοινωνιακός εξοπλι-
σμός ΤΣΕ - ΚΣΕ) :

 Προσφέρονται  Προγραμματιζόμενοι  Λογικοί  Ελεγκτές  (PLC)  του  οίκου  DELTA που
υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.3 αναφορικά με την
προσφερόμενη εφεδρεία Ι/Ο και την επεκτασιμότητα. 

 Προσφέρεται Επικοινωνιακός Εξοπλισμός ΤΣΕ - ΚΣΕ των οίκων  DELTA και  RACOM
που υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.4 αναφορικά με
τις συχνότητες λειτουργίας, την ταχύτητα επικοινωνίας, την χωρητικότητα της μνήμης
και τις επιπλέον δυνατότητες διασύνδεσης. 

 Κριτήριο Κ.1.3 (Μετρητές Παροχής – Πίεσης – Στάθμης/ Υδραυλικός εξοπλισμός): 

 Προσφέρονται Μετρητές Παροχής του οίκου ELIS PLZEN που καλύπτουν πλήρως τις
τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.5.

 Προσφέρονται Μετρητές Πίεσης του οίκου APLISENS που καλύπτουν πλήρως τις τεχνι-
κές προδιαγραφές της παραγράφου 3.6.

 Προσφέρονται  Μετρητές  Στάθμης  Δεξαμενών  του  οίκου  APLISENS που  καλύπτουν
πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.7.

 Προσφέρονται Δικλείδες Σύρτου Ελαστικής Έμφραξης του οίκου ΒΟΛΟΣ ΧΥΤΗΡΙΑ που
καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.10.1..
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 Προσφέρονται Φλαντζοζιμπώ με Διάταξη Αγκύρωσης του οίκου ΒΟΛΟΣ ΧΥΤΗΡΙΑ που
καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.10.2..

 Κριτήριο Κ.1.4 (Διατάξεις μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματης χλωρί-
ωσης): 

 Προσφέρονται διατάξεις μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και αυτόματης χλωρίω-
σης του οίκου EVOQUA που καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές της παρα-
γράφου 3.8.

 Κριτήριο Κ.1.5 (Ρυθμιστές στροφών (Inverter): 

 Προσφέρονται ρυθμιστές στροφών (Inverters) του οίκου DELTA που υπερκαλύπτουν
τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.9 αναφορικά με την απόδοση, τη συν-
δεσιμότητα με τον αυτοματισμό και τις επιπλέον δυνατότητες λειτουργίας.  

 Κριτήριο  Κ.1.6  (Εξοπλισμός  επέκτασης  του  υφιστάμενου  συστήματος  αυτόματης
ανάγνωσης ενδείξεων και ενσωμάτωσης νέων σταθμών σε ενιαία βάση με χρήση σταθε-
ρού δικτύου (Fixed Network)): 

 Προσφέρονται Αναμεταδότες Δεδομένων του οίκου SENSUS που υπερκαλύπτουν τις
τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.11.1 αναφορικά με τη διάρκεια ζωής της
μπαταρίας και το πλήθος διασυνδεόμενων μετρητών.

 Προσφέρονται Συγκεντρωτές Δεδομένων του οίκου SENSUS που καλύπτουν τις τεχνι-
κές προδιαγραφές της παραγράφου 3.11.2.

 Κριτήριο Κ.1.7 (Φορητοί Σταθμοί Ελέγχου): 

 Προσφέρεται Ακουστικό Γαιόφωνο Εντοπισμού Διαρροών του οίκου SEBA που υπερ-
καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.12 αναφορικά με διάρκεια
ζωής της μπαταρίας.

 Προσφέρεται Ψηφιακός Συσχετιστής του οίκου SEBA που υπερκαλύπτει τις τεχνικές
προδιαγραφές της παραγράφου 3.13 αναφορικά με τη δυνατότητα συνεργασίας με τα
προσφερόμενα καταγραφικά θορύβου διαρροών. 

 Προσφέρεται  Διάταξη  Επισκόπησης  Αγωγών  και  Εντοπισμού  Διαρροών  του  οίκου
SEBA που υπερκαλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.14 αναφο-
ρικά με τη χωρητικότητα της μνήμης, το μήκος του ωστηρίου και τα χαρακτηριστικά της
οθόνης του. 

 Προσφέρεται  Φορητή  Διάταξη  Μέτρησης  Ποιότητας  Νερού  του  οίκου  TECTA που
υπερκαλύπτει  τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.15 αναφορικά με τα
εύρη των μετρούμενων μεγεθών και την ταχύτητα έκδοσης των αποτελεσμάτων. 
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 Προσφέρονται  Τηλεμετρικά  Καταγραφικά  Θορύβου  Διαρροών  του  οίκου  SEBA που
υπερκαλύπτουν  τις  τεχνικές προδιαγραφές της  παραγράφου 3.16  αναφορικά  με
τους διαθέσιμους τρόπους επικοινωνίας, τη διασύνδεση με τον ψηφιακό συσχετιστή και
τη δυνατότητα εγκατάστασής και λειτουργίας τους με διαφορετικές αρχιτεκτονικές. 

 Κριτήριο Κ.1.8 (Εξοπλισμός και Λογισμικά Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου): 

 Προσφέρεται Κεντρικός Υπολογιστής του οίκου  HP που καλύπτει τις τεχνικές προδια-
γραφές της παραγράφου 3.17.1. 

 Προσφέρεται Οθόνη Κεντρικού Υπολογιστή του οίκου DELL που καλύπτει τις τεχνικές
προδιαγραφές της παραγράφου 3.17.2. 

 Προσφέρεται Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ρεύματος (UPS) του οίκου RPS που καλύ-
πτει τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.17.3. 

 Προσφέρονται Οθόνες Εποπτικού Ελέγχου του οίκου SAMSUNG που καλύπτει τις τε-
χνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.17.4. 

 Προσφέρεται Εκτυπωτής του οίκου HP που καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της πα-
ραγράφου 3.17.5. 

 Προσφέρεται  Λογισμικό  Αυτοματοποιημένης  Τιμολόγησης  του οίκου  ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ
που καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.18.1. 

 Προσφέρεται Λογισμικό Ηλεκτρονικών Συναλλαγών του οίκου ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ που κα-
λύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.18.2. 

 Προσφέρεται Λογισμικό Προσωποποιημένης Πληροφόρησης Πολίτη του οίκου ΧΩΡΟ-
ΤΕΧΝΙΚΗ που καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.18.3. 

 Προσφέρεται Λογισμικό Αυτόματων Ειδοποιήσεων και Συναγερμών του οίκου ΧΩΡΟ-
ΤΕΧΝΙΚΗ που καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.18.4. 

 Προσφέρεται  Λογισμικό Τηλεελέγχου Τηλεχειρισμού  SCADA/ ΤΣΕ του οίκου  DELTA
που καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 3.18.5-6. 

 Προσφέρεται Λογισμικό Εντοπισμού Διαρροών του οίκου SEBA που καλύπτει τις τεχνι-
κές προδιαγραφές της παραγράφου 3.18.7. 

 Κριτήριο Κ.2.1 (Δοκιμαστική Λειτουργία - Συντήρηση): Το προσφερόμενο πρόγραμμα κα-
λύπτει τις απαιτήσεις της παραγράφου «Δοκιμαστική Λειτουργία».

 Κριτήριο Κ.2.2 (Εκπαίδευση - Τεκμηρίωση): Το προσφερόμενο πρόγραμμα  καλύπτει  τις
απαιτήσεις της παραγράφου «Εκπαίδευση Προσωπικού – Τεκμηρίωση». 

 Κριτήριο Κ.2.3 (Χρόνος Παράδοσης):  Το προσφερόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της
σύμβασης καλύπτει τις απαιτήσεις του άρθρου 6.1 της διακήρυξης.
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Συνοψίζοντας, η επιτροπή ολοκληρώνοντας την αξιολόγηση των φακέλων δικαιολογητικών συμμε-
τοχής – τεχνικών προσφορών και τη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών που υποβλήθηκαν
στα  πλαίσια  του  διαγωνισμού  με  τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΑΣ» αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα: 

Α. Αποκλείει από τη συνέχεια του διαγωνισμού την προσφορά του συμμετέχοντα προμηθευτή
ASEA BRΟWN BOVERI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑ-
ΓΩΓΩΝ Α.Ε., 

Β. Αποκλείει από τη συνέχεια του διαγωνισμού την προσφορά του συμμετέχοντα προμηθευτή
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, 

Γ. Κάνει αποδεκτή και προκρίνει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι αυτό της απο-
σφράγισης  των  οικονομικών  προσφορών,  την  προσφορά  του  συμμετέχοντα  προμηθευτή
ΜΕΛΚΕΡ  ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  ΚΑΙ  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία έλαβε συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς U1=103,70  και

Δ. Κάνει αποδεκτή και προκρίνει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι αυτό της απο-
σφράγισης των οικονομικών προσφορών, την προσφορά του συμμετέχοντα προμηθευτή ΧΩ-
ΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  η οποία έλαβε συνολική βαθμολογία τεχνικής
προσφοράς U2=103,10  

Τέλος ορίζεται ότι η ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων
προμηθευτών ΜΕΛΚΕΡ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα γίνει σε επόμενη
συνεδρίαση, μετά το πέρας τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης
Ο.Ε. του Δήμου που θα εγκρίνει το παρόν πρακτικό και για την ακριβή ημερομηνία και ώρα θα γίνει
ενημέρωση μέσω της  ενότητας  «Επικοινωνίας»  της  πλατφόρμας  του  ΕΣΗΔΗΣ,  υπό την  προ-
ϋπόθεση πάντα ότι στο μεσοδιάστημα δεν θα υποβληθεί προσφυγή από κάποιον συμμετέχοντα
προμηθευτή. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βε-
βαιώθηκε, υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. 

Ιουλίδα  06/08/2021

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΜΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήστος Μαρκοπουλιώτης Λεονάρδος Μορφωνιός Σωτηρία Μυκωνιάτη
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Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

 τους όρους της υπ’αριθ. 2283/28.05.2021 Διακήρυξης,
 τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει
 την υπ' αριθμ. 367/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ 21REQ008670131,
 τη  βεβαίωση  του  Προϊσταμένου  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας,  επί  της  ανωτέρω  απόφασης

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

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
 το με αριθμ.πρωτ.     3764/06  -08-20  21   πρακτικό   διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΔΙΚΤΥΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΚΕΑΣ» και  αξιολόγησης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής-τεχνικών προσφορών.

 την εισήγηση του Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
  

1. Εγκρίνει  το  με  αριθμ.  πρωτ.  3764/06  -08-20  21   πρακτικό   διεξαγωγής  ανοικτού  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΔΙΚΤΥΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΚΕΑΣ» και
αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-τεχνικών προσφορών 

2. Αποκλείει από τη συνέχεια του διαγωνισμού την προσφορά του συμμετέχοντα προμηθευτή ASEA
BRΟWN BOVERI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Ε.,

3. Αποκλείει  από  τη  συνέχεια  του  διαγωνισμού την  προσφορά  του  συμμετέχοντα  προμηθευτή
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ,

4. Κάνει  αποδεκτή  και  προκρίνει  στο  επόμενο  στάδιο  του  διαγωνισμού,  ήτοι  αυτό  της
αποσφράγισης  των  οικονομικών  προσφορών,  την  προσφορά  του  συμμετέχοντα  προμηθευτή
ΜΕΛΚΕΡ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  η
οποία έλαβε συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς U1=103,70  και

5. Κάνει  αποδεκτή  και  προκρίνει  στο  επόμενο  στάδιο  του  διαγωνισμού,  ήτοι  αυτό  της
αποσφράγισης  των  οικονομικών  προσφορών,  την  προσφορά  του  συμμετέχοντα  προμηθευτή
ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  η  οποία  έλαβε συνολική  βαθμολογία  τεχνικής
προσφοράς U2=103,10  

6. Τέλος, ορίζει ότι η ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων
προμηθευτών ΜΕΛΚΕΡ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα γίνει σε επόμενη συνεδρίαση, μετά το
πέρας τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης και για την
ακριβή ημερομηνία και ώρα θα γίνει ενημέρωση μέσω της ενότητας «Επικοινωνίας» της πλατφόρμας
του  ΕΣΗΔΗΣ, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι στο μεσοδιάστημα δεν θα υποβληθεί προσφυγή από
κάποιον συμμετέχοντα προμηθευτή. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 143/2021
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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.

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

                Ελευθέριος Τζουβάρας                            Μουζάκης Ν.Δημήτριος

Δεμένεγας Κωνσταντίνος

Βουτσινάς Γεώργιος

Πατηνιώτη Μαρία        

Δεμένεγας Νικόλαος

Γροσομανίδη Παρασκευή    


