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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 1ης/18.01.2022
 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα Τρίτη  18  Ιανουαρίου 2022  και  ώρα 11:00,  πραγματοποιήθηκε δια  περιφοράς
(ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020), η 1η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 146/14.01.2022 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         ΟΥΔΕΙΣ
2.  Καμίλης Θεόδωρος                            
3.  Δεμένεγας Κωνσταντίνος                                                
4.  Λουρής Αντώνιος                                               
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 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 146/14.01.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο : Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 2ο:  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή εξόδων που απαιτούνται για τη μετα-
φορά ανακυκλώσιμων υλικών. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 3ο  : Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης για την “Προμήθεια εξοπλισμού για τη
διαδικτυακή σύζευξη των Υπηρεσιών του Δήμου Κέας μεταξύ του νέου και του παλαιού Δημαρχεί-
ου”.   [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 4ο  :  Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών,  αξιολόγησης
οικονομικών προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας  «ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  – ΤΑ
ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΤΗΣ ΚΕΑΣ. ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟ-
ΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΖΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ». [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονο-
μικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

  ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση για την μετακίνηση εκτός έδρας της Δημάρχου και των Αντιδημάρχων Κέας. [Ει-
σηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 6ο  : 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 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 – 2022”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζου-
βάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 7ο : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης Δημο-
τικής οδοποιίας Ν. Κέας” αναδόχου Ιωάννη Ντάφου Ε.Δ.Ε. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 1ο : Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής : 

Με την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι τα

μέλη της οικονομικής επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ

των μελών τους,  με φανερή ψηφοφορία,  τον αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση

αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.

Στη  συνέχεια  ο  κ.  Πρόεδρος  κάλεσε  τους  ενδιαφερόμενους  συμβούλους  της  οικονομικής

επιτροπής να θέσουν υποψηφιότητα.

Υποψήφιος σύμβουλος της πλειοψηφίας είναι ο κ.Δεμένεγας Κωνσταντίνος.

Έπειτα από την διαδικασία της ψηφοφορίας δια περιφοράς για την εκλογή του αντιπροέδρου της

οικονομικής επιτροπής,  τα αποτελέσματα έχουν ως εξής : 

1.Δεμένεγας Κωνσταντίνος (σύμβουλος πλειοψηφίας) έλαβε 7  ψήφους 

Για  τη  θέση  του  Αντιπροέδρου  της  Οικονομικής  Επιτροπής  αναδείχθηκε  ο  κ.  Δεμένεγας

Κωνσταντίνος. 

Με  βάση  τα  παραπάνω  σας  καλώ  να  ψηφίσουμε  σχετικά  για  την  εκλογή  του  παραπάνω

υποψηφίου στη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

• την εισήγηση του προέδρου, 
• το άρθρο 74 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
• τις υποψηφιότητες, έτσι όπως ορίστηκαν από το σύνολο των μελών

• την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκλέγει  αντιπρόεδρο  της  Οικονομικής  Επιτροπής  τον  κ.  Δεμένεγα  Κωνσταντίνο ο  οποίος

συγκέντρωσε 7 ψήφους.

Η παρούσα απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 1/2022
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ΘΕΜΑ 2ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή εξόδων που απαιτούνται για τη με-
ταφορά ανακυκλώσιμων υλικών.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

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

«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται
η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωμή
με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων».
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ)  του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την
έγκριση δαπανών.
Με  το  άρθρο  72  του  Ν.  3852/10  αντικαταστάθηκε  το  άρθρο  103  του  Ν.  3463/06,  το  οποίο
αναφερόταν στις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία αντικαταστάθηκε από την
Οικονομική Επιτροπή.

Με εντολή του Δημάρχου θα εγκρίνεται η μετάβαση του υπαλλήλου του Δήμου Κέας Κοζαδίνου
Λεονάρδου στο Κορωπί Αττικής.

Προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μεταφοράς υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης του
Δήμου στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής, παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την
έκδοση εντάλματος προπληρωμής  ύψους 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6412.0001  με τίτλο
“Έξοδα μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών (συσκευασίες)” του προϋπολογισμού έτους 2022 στο
όνομα του ίδιου υπαλλήλου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της: 
2.Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και του
άρθρου 32 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.
3.Την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων μεταφοράς υλικών και
συσκευασιών  ανακύκλωσης  του  Δήμου  στο  χώρο  εναπόθεσής  τους  στο  Κορωπί  Αττικής,  στο
όνομα  του  υπαλλήλου  του  Δήμου  Κέας  Κοζαδίνου  Λεονάρδου,  ο  οποίος  υποχρεούται  να
αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών μηνών.

2. Η  διάθεση  πίστωσης ύψους  2.000,00  €  σε  βάρος  του  ΚΑ  20.6412.0001 με  τίτλο  “Έξοδα
μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών (συσκευασίες)” του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 θα γίνει
με απόφαση του διατάκτη.

Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ
17/5-15/6/1959.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 2/2022
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ΘΕΜΑ 3ο : Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης για την “Προμήθεια εξοπλισμού για τη
διαδικτυακή σύζευξη των Υπηρεσιών του Δήμου Κέας μεταξύ του νέου και του παλαιού Δημαρ-
χείου”.   [Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.  Τζουβάρας Ελευ-
θέριος]

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγείται το  3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ως
εξής :

1.  Σύμφωνα  με  το  “Άρθρο  3”  της  υπ΄αριθμ.  541/2021  (ΑΔΑ:  Ω30ΨΩΕΔ-713)  απόφασης
ανάθεσης  δημάρχου για την “Προμήθεια εξοπλισμού για τη διαδικτυακή σύζευξη των Υπηρεσιών
του Δήμου Κέας μεταξύ του νέου και του παλαιού Δημαρχείου” μεταξύ του Δήμου Κέας και της
αναδόχου εταιρίας  ΑΙΣΑΚΟΣ A.E. :  “Η  ανάδοχος  εταιρεία  υποχρεούται  να  παραδώσει  την
προμήθεια έως το τέλος του έτους 2021”.

2.Η εταιρεία  ΑΙΣΑΚΟΣ A.E.  υπέβαλε εμπρόθεσμα το από 30/12/2021 αίτημα παράτασης πα-
ράδοσης της προμήθειας. Στην αίτησή του ο ανάδοχος αναφέρει ότι : 

“Λόγω καθυστέρησης εισαγωγής στην Ελλάδα και παράδοσης σε εμάς των προϊόντων της επισυ-
ναπτόμενης απόφασης απευθείας ανάθεσης, αιτούμαστε παράταση 30 ημερών για την παράδο-
ση σε εσάς των εν λόγω προϊόντων”.

Με την διάταξη του άρθρου 206, παρ. 1 του Ν.4412/2016 επιτρέπεται, μετά από συμφωνία
των μερών, καθόσον υποβάλλεται σχετικό αίτημα του αναδόχου, και υπό την προϋπόθεση ότι
συντρέχουν λόγοι  που δεν οφείλονται  σε  υπαιτιότητα αυτού,  η  παράταση της  διάρκειας της
σύμβασης για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου εταιρείας, ειση-
γούμαστε την χρονική παράταση αυτής κατά 30 ημέρες, ήτοι έως 30-01-2022.

Η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις
του άρθρου 206, παρ. 1 του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας
και την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης “Προμήθεια εξοπλισμού για τη  διαδικτυακή σύζευξη
των Υπηρεσιών του Δήμου Κέας μεταξύ του νέου και του παλαιού Δημαρχείου”  με ανάδοχο την
εταιρία  ΑΙΣΑΚΟΣ A.E.  έως  30-01-2022 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία
(άρθρο 206, παρ. 1 του Ν.4412/2016).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό :  3/2022
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ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, αξιολόγησης οικονομικών προ-
σφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού δια-
γωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΤΗΣ ΚΕΑΣ.
ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΖΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» [Εισηγητής : Αντι-
δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

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

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.  1  ε του Ν.3852/2010,  η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της
παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει
όλες τις δημοπρασίες 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.  199/2021 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 «ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ
ΤΗΣ  ΚΕΑΣ.  ΚΟΜΜΑΤΙΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΑΡΕΛΘΟΝ  ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ  ΚΑΙ  ΧΑΡΑΖΟΥΝ  ΤΟ  ΔΡΟΜΟ  ΓΙΑ  ΤΟ
ΜΕΛΛΟΝ»,  εκδόθηκε  από  τη  Δήμαρχο  η  διακήρυξη  5264/05-11-2021 του  διαγωνισμού,  η  οποία
αναρτήθηκε  στο  ΚΗΜΔΗΣ  λαμβάνοντας  ΑΔΑΜ  21PROC009493260 και  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  λαμβάνοντας
συστημικό αύξοντα αριθμό 142637,1.

Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος τέσσερις (4) συμμετέχοντες:
Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Α/Α ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟ-
ΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ &
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

1 RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ,  ΕΜΠΟΡΙΑ  –  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

249683 19.11.2021 5534/22.11.2021

2 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 249737 19.11.2021 5648/25.11.2021

3 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε. 250073 21.11.2021 5625/25.11.2021

Την  6η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, 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.  5866/06.12.2021  πρακτικό  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  &
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ του  ανοικτού  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού  για  την  Παροχή  υπηρεσίας  «ΥΠΑΙΘΡΙΑ  ΕΚΘΕΣΗ  – ΤΑ  ΝΑΥΑΓΙΑ  ΚΑΙ  Η  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΩΝ
ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΤΗΣ ΚΕΑΣ. ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΖΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ
ΤΟ  ΜΕΛΛΟΝ»,  το  οποίο  εγκρίθηκε  από  την Οικονομική  Επιτροπή με  την  υπ’  αριθμ. 224/2021  (ΑΔΑ:
63ΩΙΩΕΔ-ΞΔΜ) απόφασή της. 
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Με με την υπ΄αριθμ.237/2021 (ΑΔΑ: 6ΜΧΙΩΕΔ-ΟΡΧ) απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε λόγω
τεχνικής αδυναμίας του ΕΣΗΔΗΣ, παράταση του χρόνου αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών των
οικονομικών φορέων για την Τρίτη 04.01.2022 και ώρα 10:30, απόφαση που αναρτήθηκε στο διαδικτυακό
τόπο του ΕΣΗΔΗΣ και ενημερώθηκαν οι οικονομικοί φορείς, που έγιναν αποδεκτοί στο στάδιο αξιολόγησης
των υποφακέλων «Δικαιολογητικών συμμετοχής - Τεχνικών προσφορών» για την ημερομηνία και ώρα της
αποσφράγισης των οικονομικών τους προσφορών. 

Συνακόλουθα, την 4η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού
του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 20/2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, συνέταξε το με αριθμ. 37/04-01-2022 πρακτικό ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την
Παροχή  υπηρεσίας  «ΥΠΑΙΘΡΙΑ  ΕΚΘΕΣΗ  –  ΤΑ  ΝΑΥΑΓΙΑ  ΚΑΙ  Η  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΩΝ  ΘΑΛΑΣΣΩΝ  ΤΗΣ  ΚΕΑΣ.
ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΖΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»  ως
εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ                  Ιουλίδα, 04-01-2022

                                                        Αρ. πρωτ.: 37

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ

Της Επιτροπής Διαγωνισμού 
για την Αποσφράγιση των φακέλων με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ –
ΤΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΤΗΣ ΚΕΑΣ. ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΖΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»
της

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

Στην Ιουλίδα Κέας, στις 04.01.2022, ημέρα Τρίτη στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Κέας, συ-
νήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η επιτροπή διενέργιεας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 20/2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Κέας για την αποσφράγιση των προσφορών για την παροχή υπηρεσιών με
τίτλο «Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας. Κομμάτια
από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το μέλλον» (Αριθμ. Διακή-
ρυξης 5264/05-11-2021), η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλε-
κτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC009493260.

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
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προκειμένου να προχωρήσει στη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομι-
κών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων που προκρίθηκαν στο στάδιο αυτό
και οι οποίες υπεβλήθηκαν, κατ’ εφαρμογή των όρων της υπ’ αριθ. πρωτ. 5264/05-11-2021
διακήρυξης της παραπάνω υπηρεσίας (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 142637,1). 

Ιστορικό
Ο Δήμος Κέας προκήρυξε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την υπηρεσία «Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστο-
ρία των θαλασσών της Κέας. Κομμάτια από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο
για το μέλλον», προϋπ/σμού 81.046,40€ συμπ/νου Φ.Π.Α., με ημερομηνία έναρξης υποβολής
των προσφορών στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ την Δευτέρα 08.11.2021 και ώρα 14:00 μ.μ. και καταλη-
κτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ την Δευτέρα 22.11.2021 και
ώρα 15:30 μ.μ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προ-
σφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής ανά τμήμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθε-
σία.

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Ανα-
θέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ως εξής:

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφο-
ρά» την 25.11.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

Η Επιτροπή, την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, αφού έλεγξε μέσω των υπηρεσιών χρονοσήμαν-
σης που παρέχει το σύστημα και διαπίστωσε ότι υποβλήθηκαν τρεις (3) προσφορές εμπρόθεσμα,
την ύπαρξη του χαρακτηρισμού «Σφραγισμένες Προσφορές», τόσο στην στήλη «προσφορά», όσο
και στην στήλη «σύνολο προσφοράς», διενήργησε την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φα-
κέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» των  παρακάτω προσφορών:

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Α/Α ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟ-

ΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ &
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

1 RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ,  ΕΜΠΟΡΙΑ  –  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

249683 19.11.2021 5534/22.11.2021

2 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 249737 19.11.2021 5648/25.11.2021

3 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε. 250073 21.11.2021 5625/25.11.2021

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού διαπίστωσε ότι σε έντυπη μορφή σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 2.4.2.5 της οικείας διακήρυξης, προσκομίστηκαν οι προσφορές όλων των
οικονομικών φορέων, προέβη στην αποσφράγιση αυτών.

Επισημαίνεται ότι, ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε, αφού σύμφω-
να με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτός θα αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο του
διαγωνισμού.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε εφαρμογή του άρθρου 72 παρ. 1 α), 3, 4, 5 του Ν. 4412/2016 επι-
κοινώνησε με τους φορείς που φέρεται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής
των τριών (3) συμμετεχόντων, που περιλαμβάνονταν στις αντίστοιχες προσφορές τους, προκει-
μένου να επαληθεύσει την εγκυρότητά τους.
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Μετά την επαλήθευση της εγκυρότητας των ανωτέρω αναφερόμενων εγγυητικών επιστολών
συμμετοχής στο διαγωνισμό, η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία ελέγχου των Δικαιολογητι-
κών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς.

Η Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 2.2.6 της υπ’ αριθμό πρωτ. 5264/05-11-2021 διακήρυξης,
καθώς  και  της  παραγράφου  2  της  τεχνικής  προσφοράς  του  οικονομικού  φορέα
«ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε.» για το Τμήμα 2: «Ψηφιακό αποθετήριο πολιτισμού και
ιστορίας», απέστειλε στις 29/11/2021 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ,
σχετικό αίτημα (αρ. πρωτ. 5683/29.11.2021) προς τον οικονομικό φορέα για την αποστολή
σχετικών  κωδικών  πρόσβασης  στο  πληροφοριακό  σύστημα  (demo).  Ο  οικονομικός  φορέας
απάντησε  στις  29/11/2021  μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»,  παρέχοντας  σχετική
πρόσβαση στην Επιτροπή Διαγωνισμού.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» των οικονομικών
φορέων, η Επιτροπή Διαγωνισμού με το πρακτικό 5866/06.12.2021 διαπίστωσε ότι:

1. Ο οικονομικός φορέας «RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ – ΕΙΣΑ-
ΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ» πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής
του στο διαγωνισμό για το Τμήμα 1: «Υπαίθρια Έκθεση», καθώς έχουν υποβληθεί όλα
τα απαιτούμενα σύμφωνα με τη οικεία διακήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής.

2. Ο οικονομικός φορέας «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε.» πληροί τις αναγκαίες προϋπο-
θέσεις έγκυρης συμμετοχής του στο διαγωνισμό για το Τμήμα 2: «Ψηφιακό αποθετήριο
πολιτισμού και ιστορίας», καθώς έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα σύμφωνα με τη
οικεία διακήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής.

3. Ο οικονομικός φορέας «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε.» πληροί τις αναγκαίες προϋπο-
θέσεις έγκυρης συμμετοχής του στο διαγωνισμό για το Τμήμα 3: «Δράσεις ενημέρωσης
– πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης», καθώς έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα
σύμφωνα με τη οικεία διακήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής.

4. Ο οικονομικός φορέας «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» πληροί τις αναγκαίες
προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για το Τμήμα 3 : «Δράσεις ενη-
μέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης», καθώς έχουν υποβληθεί όλα τα απαι-
τούμενα σύμφωνα με τη οικεία διακήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής.

Η Επιτροπή διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω: 

Α. Κρίνει αποδεκτή για τη συνέχεια του διαγωνισμού την προσφορά του οικονομικού φορέα
«RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ»
για το Τμήμα 1: «Υπαίθρια Έκθεση».

Β. Κρίνει αποδεκτή για τη συνέχεια του διαγωνισμού την προσφορά του οικονομικού φορέα
«ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε.» για το Τμήμα 2: «Ψηφιακό αποθετήριο πολιτισμού και
ιστορία».

Γ. Κρίνει  αποδεκτή για τη συνέχεια του διαγωνισμού την προσφορά του οικονομικού φορέα
«ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε.» για το Τμήμα 3: «Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης
– ευαισθητοποίησης».

Δ. Κρίνει  αποδεκτή για τη συνέχεια του διαγωνισμού την προσφορά του οικονομικού φορέα
«ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΙΚΕ»  για  το  Τμήμα  3:  «Δράσεις  ενημέρωσης  –
πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης».
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Στην  συνέχεια,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προχώρησε  στον  έλεγχο,  την  αξιολόγηση,  και
βαθμολόγηση  των  Τεχνικών  Προσφορών  των  οικονομικών  φορέων  που  συνεχίζουν  στο
διαγωνισμό, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 2.3 της οικείας διακήρυξης.

Από την έλεγχο προέκυψε ότι ο φάκελος των τεχνικών προσφορών των οικονομικών φορέων
περιέχει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 2.4.3 της οικείας Διακήρυξης βάσει
των οποίων αξιολογείται η Τεχνική Προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου.

Ακολούθως  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  αξιολόγησε  και  βαθμολόγησε  την  «Τεχνική
Προσφορά» του κάθε διαγωνιζόμενου με τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3 της οικείας
Διακήρυξης. 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από  100 βαθμούς στην περίπτωση
που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους
150 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. Κάθε κριτή-
ριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα
προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. Η συνολική
βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου, υπολογίζεται με βάση τον παρα-
κάτω τύπο :

Ui = σ1xΚ1 + σ2xΚ2 +……+σνxΚν

Όπου «Ui» η Σταθμισμένη Τεχνική Προσφορά κάθε (i) διαγωνιζόμενου στρογγυλοποιημένη στο
δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο, ενώ «σi» ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κi
και ισχύει σ1+σ2+....σν = 1. 

Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε 80%. Στην πε-
ρίπτωση που η συνολική βαθμολογία της σταθμισμένης τεχνικής προσφοράς (U i) διαγωνιζο-
μένου ή η βαθμολογία οποιοδήποτε επιμέρους κριτήριου βαθμολόγησης (Κi) είναι  μικρότερη
από 100 βαθμούς (ήτοι προσφορές που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις/ελλείψεις από
τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης), επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς και ο προ-
σφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας.

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύ-
τερο τελικό βαθμό αξιολόγησης (ΤΒΑ) ο οποίος υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: 

ΤΒΑi = (80) * ( Ui / Umax ) + (20) * (Οmin/Οi)

Ο βαθμός αξιολόγησης στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς των οικονομικών φορέων, των
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής κρίθηκαν πλήρη, κατά την οποία έγινε αντιπαραβολή των
προσφορών  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τα  βαθμολογικά  κριτήρια  όπως  αυτά
περιγράφονται στο άρθρο 2.3 της διακήρυξης, προέκυψαν οι ακόλουθοι πίνακες αναλυτικής
βαθμολογίας και οι παρατηρήσεις:

Οικονομικός  Φορέας  «  RAMOS   ΑΝΩΝΥΜΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  ΕΜΠΟΡΙΑ  –  
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ» - ΤΜΗΜΑ 1: «Υπαίθρια Έκθεση»
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(σ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΝΟΜΕΝΟ

Κ1
Κατανόηση  των  απαιτήσεων  και  των
στόχων του Έργου 20% 100 20

Κ2 Μεθοδολογία εκτέλεσης του Έργου 20% 100 20

Κ3
Διάρθρωση  Πακέτων  Εργασίας  -
Παραδοτέων 10% 100 10

Κ4 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 10% 100 10

Κ5 Δομή και οργάνωση της Ομάδας Έργου 20% 100 20

Κ6

Λειτουργία  της  Ομάδας  Έργου.  Σαφής
επιμερισμός  των  αρμοδιοτήτων  και
καθηκόντων των στελεχών της Ομάδας, σε
σχέση με τις απαιτήσεις του έργου

20% 100 20

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100%

U1 = σ1xβ1 + σ2xβ2 + σ3xβ3 + σ4xβ4 + σ5xβ5 + σ6xβ6=
20%*100+20%*100+10%*100+10%*100 +20%*100+20%*100=100

Παρατηρήσεις επί της τεχνικής προσφοράς «RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
ΕΜΠΟΡΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ»:

Η  τεχνική  προσφορά  της  «RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  ΕΜΠΟΡΙΑ  –
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ», είναι άρτια και ακολουθεί τα οριζόμενα των άρθρων 2.3 &
2.4 της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Παρατηρήσεις επί της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς της «RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ»:

Κριτήριο Κ1: Αναφορικά με την κατανόηση των απαιτήσεων και των στόχων του έργου, η
τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα ικανοποιεί ακριβώς όλους τους όρους των τεχνικών
προδιαγραφών.

Κριτήριο Κ2: Αναφορικά με την μεθοδολογία εκτέλεσης του έργου, ο προσφέρων παρέθεσε την
απαιτούμενη μεθοδολογίας υλοποίησης. 

Κριτήριο  Κ3: Αναφορικά με την διάρθρωση πακέτων εργασίας- παραδοτέων, ο οικονομικός
φορέας συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της με αρ. πρωτ. 5247/04-11-2021 μελέτης.

Κριτήριο Κ4: Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ο οικονομικός φορέας καλύπτει
την απαίτηση του εν λόγω κριτηρίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της με αρ. πρωτ. 5247/04-11-
2021 μελέτης.

Κριτήριο Κ5: Αναφορικά με τη δομή και οργάνωση της Ομάδας έργου, καλύπτονται ακριβώς οι
απαιτήσεις που αφορούν στο εν λόγω κριτήριο.

Κριτήριο Κ6: Αναφορικά με τη λειτουργία της ομάδας έργου, η προτεινόμενη ομάδα έργου του
οικονομικού φορέα, καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις που τίθενται στη με αρ. πρωτ. 5247/04-
11-2021 μελέτη της υπηρεσίας.
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Οικονομικός Φορέας «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε.» -  ΤΜΗΜΑ 2: «Ψηφιακό αποθετήριο
πολιτισμού και ιστορίας»

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(σ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΝΟΜΕΝΟ

Κ1
Σαφήνεια  της  πρότασης  σε  επίπεδο
τεχνικής λύσης (ώστε να καταδεικνύεται η
κατανόηση των απαιτήσεων του έργου)

25% 150 37,5

Κ2
Λειτουργικότητα  των  εφαρμογών  βάσει
του  διαδικτυακού  demo version που  θα
παρουσιαστεί

25% 120 30

Κ3
Αριθμός  προσφερόμενων  εφαρμογών
πλέον των ζητούμενων

25% 150 37,5

Κ4 Καταλληλόλητα Μεθοδολογίας Υλοποίησης 10% 150 15

Κ5

Οργάνωση  Υλοποίησης  Έργου  (Φάσεις,
Παραδοτέα,  Ορόσημα, Χρονοδιάγραμμα –
Χρόνος  παράδοσης  της  εφαρμογής  σε
πλήρη λειτουργία)

10% 100 10

Κ6 Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 5% 150 7,5

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100%

U1 = σ1xβ1 + σ2xβ2 + σ3xβ3 + σ4xβ4 + σ5xβ5 + σ6xβ6=
25%*150+25%*120+25%*150+10%*150 +10%*100+5%*150=137,5

Παρατηρήσεις επί της τεχνικής προσφοράς «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε.»:

Η  τεχνική  προσφορά  της  «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ  Ι.  &  Χ.  Ο.Ε.»,  είναι  άρτια  και  ακολουθεί  τα
οριζόμενα των άρθρων 2.3 & 2.4 της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Παρατηρήσεις επί της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς της «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. &
Χ. Ο.Ε.»:

Κριτήριο  Κ1: Αναφορικά  με  τη  σαφήνεια  της  πρότασης  σε  επίπεδο  τεχνικής  λύσης,  ο
οικονομικός φορέας παραθέτει  αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης  τεχνικής λύσης,  με
ανάλυση των προδιαγραφών των παρεχόμενων υπηρεσιών, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις
και προδιαγραφές της με αρ.πρωτ. 5247/04-11-2021 μελέτης. Συνεπώς κρίνεται ότι η πρόταση
του οικονομικού φορέα υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις που τίθενται στη μελέτη της υπηρεσίας και
η επιτροπή προτείνει την προσαύξηση της βαθμολογίας στους 150 βαθμούς για το εν λόγω
κριτήριο.

Κριτήριο Κ2: Αναφορικά με την λειτουργικότητα των εφαρμογών βάσει του διαδικτυακού demo
version, ο προσφέρων παρουσίασε σε πλήρη λειτουργικότητα τόσο την απαιτούμενη εφαρμογή
όσο και τις επιπλέον επτά (7) εφαρμογές, με δυνατότητες και λειτουργίες σε πλήρη συμφωνία
με τις απαιτήσεις των εφαρμογών, όπως αυτές ορίζονται στη σχετική μελέτη της υπηρεσίας.

Κριτήριο Κ3: Αναφορικά με τον αριθμό των προσφερόμενων εφαρμογών ο οικονομικός φορέας
προσφέρει το σύνολο της απαιτούμενης εφαρμογής, καθώς και επτά (7) επιπλέον εφαρμογές
για μελλοντική χρήση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού. Εν’ όψει των ανωτέρω,
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις που αφορούν στο εν λόγω κριτήριο.
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Κριτήριο Κ4: Αναφορικά με την καταλληλότητα της Μεθοδολογίας Υλοποίησης, ο οικονομικός
φορέας παραθέτει πλήρη ανάλυση της μεθοδολογίας υλοποίησης και τον τρόπο προσαρμογής
στις  τεχνολογικές απαιτήσεις  και προδιαγραφές του έργου, περιγράφοντας την μεθοδολογία
παρακολούθησης και διαχείρισης του έργου και την ανάλυση αναγκών. Συνεπώς κρίνεται ότι η
μεθοδολογία του οικονομικού φορέα υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις που τίθενται στη μελέτη της
υπηρεσίας και η επιτροπή προτείνει την προσαύξηση της βαθμολογίας στους 150 βαθμούς για
το εν λόγω κριτήριο.

Κριτήριο  Κ5: Σχετικά  την  προτεινόμενη  οργάνωση  υλοποίησης  του  έργου,  ο  οικονομικός
φορέας παρουσιάζει στην τεχνική προσφορά του τις φάσεις, τα παραδοτέα, τα ορόσημα και το
σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, σε πλήρη συμφωνία με τις απαιτήσεις της με αρ.πρωτ.
5247/04-11-2021 μελέτης.

Κριτήριο Κ6: Αναφορικά με το Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου, η προτεινόμενη ομάδα
έργου  του  οικονομικού  φορέα,  υπερκαλύπτει  τις  ελάχιστες  απαιτήσεις  που  τίθενται  στη  με
αρ.πρωτ. 5247/04-11-2021 μελέτη της υπηρεσίας και συγκεκριμένα τα μέλη της προτεινόμενης
ομάδας έργου, διαθέτουν επιπλέον εμπειρία από την ελάχιστη αποδεκτή. Επιπλέον, παρατίθεται
πλήρες σύστημα διοίκησης της υπηρεσίας για τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των μελών της και
της αρμοδιότητες καθενός εξ’ αυτών.  Συνεπώς κρίνεται ότι το Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης
Έργου  του  οικονομικού  φορέα  υπερκαλύπτει  τις  απαιτήσεις  που  τίθενται  στη  μελέτη  της
υπηρεσίας και η επιτροπή προτείνει την προσαύξηση της βαθμολογίας στους 150 βαθμούς για
το εν λόγω κριτήριο.

Οικονομικός Φορέας «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε.» - ΤΜΗΜΑ 3: «Δράσεις ενημέρωσης –
πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης»

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(σ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΝΟΜΕΝΟ

Κ1
Κατανόηση  των  απαιτήσεων  και  των
στόχων του Έργου 20% 120 24

Κ2 Μεθοδολογία εκτέλεσης του Έργου 20% 100 20

Κ3
Διάρθρωση  Πακέτων  Εργασίας  -
Παραδοτέων 10% 130 13

Κ4 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 10% 100 10

Κ5 Δομή και οργάνωση της Ομάδας Έργου 20% 150 30

Κ6

Λειτουργία  της  Ομάδας  Έργου.  Σαφής
επιμερισμός  των  αρμοδιοτήτων  και
καθηκόντων των στελεχών της Ομάδας, σε
σχέση με τις απαιτήσεις του έργου

20% 150 30

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100%

U1 = σ1xβ1 + σ2xβ2 + σ3xβ3 + σ4xβ4 + σ5xβ5 + σ6xβ6=
20%*120+20%*100+10%*130+10%*100+20%*150+20%*150=127

Παρατηρήσεις επί της τεχνικής προσφοράς «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΚΑΙ Χ ΟΕ»:

Η  τεχνική  προσφορά  της  «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ  Ι.  &  Χ.  Ο.Ε.»,  είναι  άρτια  και  ακολουθεί  τα
οριζόμενα των άρθρων 2.3 & 2.4 της διακήρυξης του διαγωνισμού.
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Παρατηρήσεις επί της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς της «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. &
Χ. Ο.Ε.»:

Κριτήριο Κ1: Αναφορικά με την κατανόηση των απαιτήσεων και των στόχων του Έργου, ο
οικονομικός  φορέας  παραθέτει  την  περιγραφή  της  προτεινόμενης  παροχή  υπηρεσιών,  ενώ
παραθέτει  επιπλέον  σημαντικά  ορόσημα  για  την  υλοποίηση  του  έργου  αποδεικνύοντας
αυξημένη κατανόηση των απαιτήσεων και στόχων αυτού. Συνεπώς κρίνεται ότι η πρόταση του
οικονομικού φορέα καλύπτει πολύ ικανοποιητικά τις απαιτήσεις που τίθενται στη μελέτη της
υπηρεσίας και η επιτροπή προτείνει την προσαύξηση της βαθμολογίας στους 120 βαθμούς για
το εν λόγω κριτήριο.

Κριτήριο  Κ2:  Αναφορικά με  την μεθοδολογία  εκτέλεσης του Έργου,  ο  οικονομικός  φορέας
παρέθεσε καταγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης. Συνεπώς κρίθηκε ότι η μεθοδολογία του
οικονομικού φορέα καλύπτει ακριβώς τις απαιτήσεις που τίθενται στη μελέτη της υπηρεσίας. 

Κριτήριο  Κ3: Σχετικά  με  την  διάρθρωση  πακέτων  εργασίας  -  παραδοτέων,  ο  οικονομικός
φορέας  παρουσίασε  στην  τεχνική  προσφορά  του  τις  φάσεις  και  τα  παραδοτέα  σε  πλήρη
συμφωνία  με  τις  απαιτήσεις  της  με  αρ.  πρωτ.  5248/04-11-2021  μελέτης,  ενώ  επιπλέον
παρέθεσε αναλυτική οργάνωση παραδοτέων με περιγραφή των κριτηρίων ποιότητας που θα
ικανοποιούνται. 

Κριτήριο  Κ4: Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου,  ο οικονομικός φορέας
παρουσιάζει στην τεχνική προσφορά του το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, σε πλήρη
συμφωνία με τις απαιτήσεις της με αρ.πρωτ. 5248/04-11-2021 μελέτης.

Κριτήριο Κ5: Αναφορικά με τη δομή και οργάνωση της Ομάδας έργου, υπερκαλύπτονται οι
απαιτήσεις  που  αφορούν  στο  εν  λόγω κριτήριο,  καθώς  ο  οικονομικός  φορέας  παρουσιάζει
αναλυτικό οργανωτικό σχήμα της Ομάδας έργου, σύστημα διοίκησης υπηρεσίας και σύστημα
επικοινωνίας. 

Κριτήριο Κ6: Αναφορικά με τη λειτουργία της Ομάδας Έργου και τον σαφή επιμερισμό των
αρμοδιοτήτων και  καθηκόντων των στελεχών της Ομάδας,  σε σχέση με τις  απαιτήσεις  του
έργου, η προτεινόμενη ομάδα έργου του οικονομικού φορέα, υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του
έργου, καθώς παρουσιάζεται αναλυτική στελέχωση και καταλληλότητα της Ομάδας Έργου, τα
κριτήρια  επιλογής  και  τα  πλεονεκτήματα  των  στελεχών  της  Ομάδας,  καθώς  και  αναλυτική
περιγραφή της εμπειρίας τους. 

Οικονομικός  Φορέας  «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΙΚΕ»   -  ΤΜΗΜΑ  3:   «Δράσεις
ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης»

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(σ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΝΟΜΕΝΟ

Κ1
Κατανόηση  των  απαιτήσεων  και  των
στόχων του Έργου

20% 120 24

Κ2 Μεθοδολογία εκτέλεσης του Έργου 20% 140 28

Κ3
Διάρθρωση  Πακέτων  Εργασίας  -
Παραδοτέων

10% 100 10

Κ4 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 10% 100 10

Κ5 Δομή και οργάνωση της Ομάδας Έργου 20% 100 20
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Κ6

Λειτουργία  της  Ομάδας  Έργου.  Σαφής
επιμερισμός  των  αρμοδιοτήτων  και
καθηκόντων των στελεχών της Ομάδας, σε
σχέση με τις απαιτήσεις του έργου

20% 110 22

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100%

U1 = σ1xβ1 + σ2xβ2 + σ3xβ3 + σ4xβ4 + σ5xβ5 + σ6xβ6=
20%*120+20%*140+10%*100+10%*100 +20%*100+20%*110=114

Παρατηρήσεις επί της τεχνικής προσφοράς «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»:

Η τεχνική προσφορά της «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», είναι άρτια και ακολουθεί
τα οριζόμενα των άρθρων 2.3 & 2.4 της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Παρατηρήσεις  επί  της  βαθμολογίας  της  τεχνικής  προσφοράς  της  «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»:

Κριτήριο Κ1: Αναφορικά με την κατανόηση των απαιτήσεων και των στόχων του Έργου, ο
οικονομικός  φορέας  παραθέτει  αναλυτικά  τις  απαιτήσεις  και  το  περιβάλλον  του  έργου,  τη
σημασία και τους στόχους αυτού και αναλυτική περιγραφή της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών. Συνεπώς κρίνεται ότι η πρόταση του οικονομικού φορέα καλύπτει ικανοποιητικά τις
απαιτήσεις που τίθενται στη μελέτη της υπηρεσίας και η επιτροπή προτείνει την προσαύξηση
της βαθμολογίας στους 120 βαθμούς για το εν λόγω κριτήριο.

Κριτήριο  Κ2:  Αναφορικά με  την μεθοδολογία  εκτέλεσης του Έργου,  ο  οικονομικός  φορέας
παρέθεσε αναλυτική μεθοδολογία υλοποίησης και συγκεκριμένα μεθοδολογία παραγωγής βίντεο
και μεθοδολογία δημιουργίας έντυπου προωθητικού/ενημερωτικού υλικού. Συνεπώς κρίθηκε ότι
η μεθοδολογία του οικονομικού φορέα καλύπτει πολύ ικανοποιητικά τις απαιτήσεις που τίθενται
στη μελέτη της υπηρεσίας και η επιτροπή προτείνει την προσαύξηση της βαθμολογίας στους
140 βαθμούς για το εν λόγω κριτήριο.

Κριτήριο  Κ3: Σχετικά  με  την  διάρθρωση  πακέτων  εργασίας  -  παραδοτέων,  ο  οικονομικός
φορέας  παρουσίασε  στην  τεχνική  προσφορά  του  τις  φάσεις  και  τα  παραδοτέα  σε  πλήρη
συμφωνία με τις απαιτήσεις της με αρ.πρωτ. 5248/04-11-2021 μελέτης. 

Κριτήριο  Κ4: Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου,  ο οικονομικός φορέας
παρουσιάζει στην τεχνική προσφορά του το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, σε πλήρη
συμφωνία με τις απαιτήσεις της με αρ.πρωτ. 5248/04-11-2021 μελέτης.

Κριτήριο  Κ5: Αναφορικά  με  τη  δομή  και  οργάνωση  της  Ομάδας  έργου  καλύπτονται  οι
απαιτήσεις  που  αφορούν  στο  εν  λόγω κριτήριο,  καθώς  ο  οικονομικός  φορέας  παρουσιάζει
οργανόγραμμα της Ομάδας έργου.

Κριτήριο Κ6: Αναφορικά με τη λειτουργία της Ομάδας Έργου και τον σαφή επιμερισμό των
αρμοδιοτήτων και  καθηκόντων των στελεχών της Ομάδας,  σε σχέση με τις  απαιτήσεις  του
έργου,  η  προτεινόμενη  ομάδα  έργου  του  οικονομικού  φορέα,  καλύπτει  ικανοποιητικά  τις
απαιτήσεις  του  έργου,  καθώς  παρουσιάζει  πολύ  συνοπτική  αναφορά  του  ρόλου  και  των
αρμοδιοτήτων κάθε Στελέχους.

Μετά τα ανωτέρω, η Επιτροπή ολοκλήρωσε τη διαδικασία Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προ-
σφορών των φακέλων με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και
συνέταξε το παρόν πρακτικό.

Το παρόν πρακτικό θα υποβληθεί στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για την έκδο-
ση απόφασης. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με συνημμένο το παρόν πρακτικό, θα
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αναρτηθεί ηλεκτρονικά στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στο πεδίο του διαγωνισμού και σχετική ηλε-
κτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος, αποστέλλε-
ται με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες για
ενημέρωση.

Κατ’  εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων,  στους συμμετέχοντες  παρέχεται  η  δυνατότητα
υποβολής προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ, μετά την ανάρτηση της στη σχετική
διαδικτυακή πύλη (www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ) στο χώρο του διαγωνισμού, σύμφωνα με τη δια-
δικασία που προβλέπεται και ισχύει. 

Με το ως άνω Πρακτικό και για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται σε αυτό, η Επι-
τροπή Διαγωνισμού:

Α. Κρίνει αποδεκτή την προσφορά του οικονομικού φορέα «RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ» για το Τμήμα 1: «Υπαίθρια
Έκθεση» για την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με συνολική βαθμολογία της τεχνι-
κής προσφοράς: U1 =100

Β. Κρίνει αποδεκτή την προσφορά του οικονομικού φορέα «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε.» για
το  Τμήμα  2:  «Ψηφιακό  αποθετήριο  πολιτισμού  και  ιστορία»  για  την  συνέχιση  της
διαγωνιστικής διαδικασίας με συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς: U1 =137,5

Γ. Κρίνει αποδεκτή την προσφορά του οικονομικού φορέα «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε.» για
το Τμήμα 3: «Δράσεις  ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης»  για  την
συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς:  U1

=127

Δ. Κρίνει αποδεκτή την προσφορά του οικονομικού φορέα «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΚΕ» για το Τμήμα 3: «Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης»
για  την  συνέχιση  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας με  συνολική  βαθμολογία  της  τεχνικής
προσφοράς: U2 =114

Το εν λόγω πρακτικό της Επιτροπής εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας
με  την υπ’  αριθμ.  224/2021 (ΑΔΑ:  63ΩΙΩΕΔ-ΞΔΜ)  απόφασή της,  ενώ με  την 237/2021
(ΑΔΑ: 6ΜΧΙΩΕΔ-ΟΡΧ) απόφασή της ενέκρινε λόγω τεχνικής αδυναμίας του ΕΣΗΔΗΣ, παράτα-
ση του χρόνου αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμ-
μετεχόντων στις 04.01.2022 και ώρα 10:30, αφού πρώτα ανακοινώθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ η ημε-
ρομηνία αποσφράγισης.

Από την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών προέκυψαν τα κάτωθι:

1. Ο οικονομικός φορέας «RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ –
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ»  για  το  Τμήμα  1:  «Υπαίθρια  Έκθεση» προ-
σέφερε το ποσό των 43.660,00€, πλέον ΦΠΑ 24% ποσό 10.478,40€ και συ-
νολικά το ποσό των 54.138,40€.

2. Ο οικονομικός φορέας «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΚΑΙ Χ ΟΕ» για το Τμήμα 2: «Ψηφια-
κό αποθετήριο πολιτισμού και ιστορία» προσέφερε το ποσό των 14.560,00€,
πλέον ΦΠΑ 24% ποσό 3.494,40€ και συνολικά το ποσό των 18.054,40€.

http://www.promitheus.gov.gr/
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3. Ο οικονομικός φορέας «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΚΑΙ Χ ΟΕ» για το Τμήμα 3: «Δράσεις
ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης» προσέφερε το ποσό των
5.187,00€,  πλέον  ΦΠΑ  24%  ποσό  1.244,88€  και  συνολικά  το  ποσό  των
6.431,88€.

4. Ο οικονομικός φορέας «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» για το Τμήμα 3:
«Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης» προσέφερε το
ποσό των 4.910,00€, πλέον ΦΠΑ 24% ποσό 1.178,40€ και συνολικά το ποσό
των 6.088,40€.

Σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 της διακήρυξης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφο-
ρά είναι εκείνη που θα συγκεντρώσει το μέγιστο τελικό βαθμό αξιολόγησης ΤΒΑ : ΤΒΑi = (80) *
( Ui / Umax ) + (20) * (Οmin/Οi) όπου: 

- Umax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά 

- Ui η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i

- Οmin το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 

- Οi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i 

- ΤΒΑi ο τελικός βαθμός αξιολόγησης, ο οποίος στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψη-
φία.

Ως εκ τούτου, με βάση τον ανωτέρω βαθμό αξιολόγησης του οικονομικού φορέα «RAMOS ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ» για το Τμήμα 1:
«Υπαίθρια Έκθεση» και την οικονομική του προσφορά, προκύπτει ότι:

ΤΒΑ  =  (80)  *  (  U  /  Umax  )  +  (20)  *  (Οmin/Ο)=  80*(100/100)  +
20*(54.138,40/54.138,40) =80*1+20*1=100

Ως εκ τούτου, με βάση τον ανωτέρω βαθμό αξιολόγησης του οικονομικού φορέα «ΜΙΧΟΠΟΥ-
ΛΟΣ Ι ΚΑΙ Χ ΟΕ» για το Τμήμα 2: «Ψηφιακό αποθετήριο πολιτισμού και ιστορία» και την
οικονομική του προσφορά, προκύπτει ότι:

ΤΒΑ  =  (80)  *  (  U  /  Umax  )  +  (20)  *  (Οmin/Ο)=  80*(137,5/137,5)  +
20*(18.054,40/18.054,40) =80*1+20*1=100

Ως εκ τούτου, με βάση τον ανωτέρω βαθμό αξιολόγησης του οικονομικού φορέα «ΜΙΧΟΠΟΥ-
ΛΟΣ Ι ΚΑΙ Χ ΟΕ» για το Τμήμα 3: «Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητο-
ποίησης» και την οικονομική του προσφορά, προκύπτει ότι:

ΤΒΑ  =  (80)  *  (  U  /  Umax  )  +  (20)  *  (Οmin/Ο)=  80*(127/127)  +
20*(6.088,40/6.431,88) =80*1+20*0,95=99

Ως εκ τούτου, με βάση τον ανωτέρω βαθμό αξιολόγησης του οικονομικού φορέα «ΚΑΤΑΚΟΡΥ-
ΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» για το Τμήμα 3: «Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης –
ευαισθητοποίησης» και την οικονομική του προσφορά, προκύπτει ότι:

ΤΒΑ  =  (80)  *  (  U  /  Umax  )  +  (20)  *  (Οmin/Ο)=  80*(114/127)  +
20*(6.088,40/6.088,40) =80*0,90+20*1=92
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Το παρόν πρακτικό θα υποβληθεί στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για την έκδοση
απόφασης. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με συνημμένο το παρόν πρακτικό, θα αναρτηθεί
ηλεκτρονικά στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στο πεδίο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίη-
ση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος, αποστέλλεται με μέριμνα της Ανα-
θέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες για ενημέρωση.

Κατ’ εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, στους συμμετέχοντες παρέχεται η δυνατότητα υποβο-
λής προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ, μετά την ανάρτηση της στη σχετική διαδικτυα-
κή πύλη (www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ) στο χώρο του διαγωνισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται και ισχύει. 

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή Διαγωνισμού:

Κρίνει αποδεκτή την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα «RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ» για το Τμήμα 1:
«Υπαίθρια Έκθεση» ο οποίος προσέφερε  το ποσό των 43.660,00€, πλέον ΦΠΑ
24% ποσό 10.478,40€ και συνολικά το ποσό των 54.138,40€.

Κρίνει αποδεκτή την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΚΑΙ
Χ ΟΕ» για το Τμήμα 2: «Ψηφιακό αποθετήριο πολιτισμού και ιστορία» ο οποίος
προσέφερε το ποσό των 14.560,00€, πλέον ΦΠΑ 24% ποσό 3.494,40€ και συνο-
λικά το ποσό των 18.054,40€.

Κρίνει αποδεκτή την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΚΑΙ
Χ ΟΕ» για το Τμήμα 3: «Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίη-
σης»  ο  οποίος  προσέφερε  το  ποσό  των  5.187,00€,  πλέον  ΦΠΑ  24%  ποσό
1.244,88€ και συνολικά το ποσό των 6.431,88€.

Κρίνει αποδεκτή την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟ-
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» για το Τμήμα 3: «Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης –
ευαισθητοποίησης» ο  οποίος  προσέφερε  το  ποσό των  4.910,00€,  πλέον  ΦΠΑ
24% ποσό 1.178,40€ και συνολικά το ποσό των 6.088,40€.

Κρίνει ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη την προσφορά του οικονομικού φο-
ρέα  «RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟ-
ΣΩΠΕΙΕΣ» για το Τμήμα 1: «Υπαίθρια Έκθεση»,  η οποία έλαβε τελικό βαθμό αξιο-
λόγησης (ΤΒΑ) 100 και προτείνει την ανακήρυξή του ως προσωρινού αναδόχου της σύμ-
βασης «Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας. Κομ-
μάτια από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το μέλλον-
Τμήμα 1: «Υπαίθρια Έκθεση»»,  με προσφερόμενη τιμή το ποσό  των 43.660,00€,
πλέον ΦΠΑ 24% ποσό 10.478,40€ και συνολικά το ποσό των 54.138,40€.

Κρίνει ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη την προσφορά του οικονομικού φο-
ρέα  «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΚΑΙ Χ ΟΕ» για το Τμήμα 2: «Ψηφιακό αποθετήριο πολιτι-
σμού και ιστορία», η οποία έλαβε τελικό βαθμό αξιολόγησης (ΤΒΑ) 100 και προτείνει
την ανακήρυξή του ως προσωρινού αναδόχου της σύμβασης  «Υπαίθρια έκθεση – Τα
ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας. Κομμάτια από το παρελθόν ανα-
δεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το μέλλον- Τμήμα 2: «Ψηφιακό αποθετή-
ριο  πολιτισμού  και  ιστορία»»,  με  προσφερόμενη  τιμή  το  ποσό  των  14.560,00€,
πλέον ΦΠΑ 24% ποσό 3.494,40€ και συνολικά το ποσό των 18.054,40€.

Κρίνει ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη την προσφορά του οικονομικού φο-
ρέα «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΚΑΙ Χ ΟΕ» για το Τμήμα 3: «Δράσεις ενημέρωσης – πληρο-
φόρησης – ευαισθητοποίησης»,  η οποία έλαβε τελικό βαθμό αξιολόγησης  (ΤΒΑ)  99
και προτείνει την ανακήρυξή του ως προσωρινού αναδόχου της σύμβασης «Υπαίθρια έκ-
θεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας. Κομμάτια από το παρελ-
θόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το μέλλον-  Τμήμα 3: «Δράσεις
ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης»»,  με προσφερόμενη τιμή το

http://www.promitheus.gov.gr/
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ποσό των 5.187,00€, πλέον ΦΠΑ 24% ποσό 1.244,88€ και συνολικά το ποσό των
6.431,88€.

Προτείνει την αποδοχή του παρόντος και την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με
την  έγγραφη  ειδοποίηση  μέσω  του  συστήματος,  του  προσωρινού  αναδόχου  «RAMOS
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ» για
το Τμήμα 1: «Υπαίθρια Έκθεση», να υποβάλλει τα προβλεπόμενα από τη Διακήρυξη δι-
καιολογητικά κατακύρωσης, εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετι-
κής πρόσκλησης.

Προτείνει την αποδοχή του παρόντος και την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με
την έγγραφη ειδοποίηση μέσω του συστήματος, του προσωρινού αναδόχου «ΜΙΧΟΠΟΥ-
ΛΟΣ Ι ΚΑΙ Χ ΟΕ» για το Τμήμα 2: «Ψηφιακό αποθετήριο πολιτισμού και ιστορία»,
να υποβάλλει  τα προβλεπόμενα από τη Διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης,  εντός
προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.

Προτείνει την αποδοχή του παρόντος και την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με
την έγγραφη ειδοποίηση μέσω του συστήματος, του προσωρινού αναδόχου «ΜΙΧΟΠΟΥ-
ΛΟΣ Ι ΚΑΙ Χ ΟΕ» για το Τμήμα 3: «Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαι-
σθητοποίησης», να υποβάλλει τα προβλεπόμενα από τη Διακήρυξη δικαιολογητικά κατα-
κύρωσης, εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωνσταντίνος
Μορφωνιός

Βασιλική Πετρή Σωτηρία Μυκωνιάτη

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

1.τους όρους της υπ’ αριθ. 5264/05-11-2021 Διακήρυξης,
2.τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει
3.την με ΑΠ 5255/04.11.2021 Βεβαίωση Π.Ο.Υ. για την πραγματοποίηση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης
με ΑΔΑ: 9ΔΥΙΩΕΔ-5Ν8 και ΑΔΑΜ: 21REQ009491078,
4.την υπ΄ αριθμόν 604/2021 απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ: 94ΒΩΩΕΔ-
ΕΦ9)
5.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
6.το με αριθμ. πρωτ.     5866/06  -12-20  21   πρακτικό   διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
παροχή υπηρεσίας  «Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας.  Κομμάτια
από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το μέλλον» και  αξιολόγησης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής-τεχνικών προσφορών,  το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’  αρίθμ.  224/2021
(ΑΔΑ: 63ΩΙΩΕΔ-ΞΔΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
7.το με Α.Π. 37  /  04  -  01  -202  2   πρακτικό  αποσφράγισης & αξιολόγησης οικονομικών προσφορών ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο  : «Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η
ιστορία των θαλασσών της Κέας. Κομμάτια από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το
μέλλον»
8.την εισήγηση του Προέδρου,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
  

 Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ. 37/04-01-2022 πρακτικό αποσφράγισης & αξιολόγησης οικονομικών
προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο : «Υπαίθρια
έκθεση  –  Τα  ναυάγια  και  η  ιστορία  των  θαλασσών  της  Κέας.  Κομμάτια  από  το  παρελθόν
αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το μέλλον»

 Κρίνει αποδεκτή την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα «RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  ΕΜΠΟΡΙΑ  –  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ»  για  το  Τμήμα  1:  «Υπαίθρια  Έκθεση»  ο
οποίος προσέφερε το ποσό των 43.660,00€, πλέον ΦΠΑ 24% ποσό 10.478,40€ και συνολικά το
ποσό των 54.138,40€.

 Κρίνει αποδεκτή την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα  «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΚΑΙ Χ ΟΕ»
για το Τμήμα 2: «Ψηφιακό αποθετήριο πολιτισμού και ιστορία» ο οποίος προσέφερε το ποσό
των 14.560,00€, πλέον ΦΠΑ 24% ποσό 3.494,40€ και συνολικά το ποσό των 18.054,40€.

 Κρίνει αποδεκτή την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα  «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΚΑΙ Χ ΟΕ»
για  το  Τμήμα  3:  «Δράσεις  ενημέρωσης  –  πληροφόρησης  –  ευαισθητοποίησης»  ο  οποίος
προσέφερε το ποσό των 5.187,00€, πλέον ΦΠΑ 24% ποσό 1.244,88€ και συνολικά το ποσό των
6.431,88€.

 Κρίνει  αποδεκτή  την  οικονομική  προσφορά  του  οικονομικού  φορέα  «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΙΚΕ»  για  το  Τμήμα  3:  «Δράσεις  ενημέρωσης  –  πληροφόρησης  –
ευαισθητοποίησης»  ο  οποίος  προσέφερε  το  ποσό  των  4.910,00€,  πλέον  ΦΠΑ  24%  ποσό
1.178,40€ και συνολικά το ποσό των 6.088,40€.

 Κρίνει  ως  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  την  προσφορά  του  οικονομικού  φορέα
«RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ» για το Τμήμα
1: «Υπαίθρια Έκθεση»,  η οποία έλαβε τελικό βαθμό αξιολόγησης  (ΤΒΑ)  100 και προτείνει  την
ανακήρυξή του ως προσωρινού αναδόχου της σύμβασης «Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η
ιστορία των θαλασσών της Κέας. Κομμάτια από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το
δρόμο  για το  μέλλον-  Τμήμα  1:  «Υπαίθρια  Έκθεση»»,  με  προσφερόμενη  τιμή  το  ποσό  των
43.660,00€, πλέον ΦΠΑ 24% ποσό 10.478,40€ και συνολικά το ποσό των 54.138,40€.

 Κρίνει  ως  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  την  προσφορά  του  οικονομικού  φορέα
«ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΚΑΙ Χ ΟΕ» για το Τμήμα 2: «Ψηφιακό αποθετήριο πολιτισμού και ιστορία», η
οποία  έλαβε  τελικό  βαθμό  αξιολόγησης  (ΤΒΑ)  100 και  προτείνει  την  ανακήρυξή  του  ως
προσωρινού  αναδόχου  της  σύμβασης  «Υπαίθρια  έκθεση  –  Τα  ναυάγια  και  η  ιστορία  των
θαλασσών της Κέας. Κομμάτια από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το
μέλλον-  Τμήμα 2: «Ψηφιακό αποθετήριο πολιτισμού και ιστορία»»,  με προσφερόμενη τιμή το
ποσό των 14.560,00€, πλέον ΦΠΑ 24% ποσό 3.494,40€ και συνολικά το ποσό των 18.054,40€.

   Κρίνει ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη την προσφορά του οικονομικού φορέα
«ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ  Ι  ΚΑΙ  Χ  ΟΕ»  για  το  Τμήμα  3:  «Δράσεις  ενημέρωσης  –  πληροφόρησης  –
ευαισθητοποίησης»,  η  οποία  έλαβε  τελικό  βαθμό  αξιολόγησης  (ΤΒΑ)  99 και  προτείνει  την
ανακήρυξή του ως προσωρινού αναδόχου της σύμβασης «Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η
ιστορία των θαλασσών της Κέας. Κομμάτια από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το
δρόμο για το μέλλον- Τμήμα 3: «Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης»»,
με προσφερόμενη τιμή το ποσό των 5.187,00€, πλέον ΦΠΑ 24% ποσό 1.244,88€ και συνολικά το
ποσό των 6.431,88€.

 Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την έγγραφη ειδοποίηση μέσω του συστήματος,
του  προσωρινού  αναδόχου  «RAMOS  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  ΕΜΠΟΡΙΑ  –  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ» για το Τμήμα 1: «Υπαίθρια Έκθεση», να υποβάλλει τα προβλεπόμενα από τη
Διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης, εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής πρόσκλησης.

 Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την έγγραφη ειδοποίηση μέσω του συστήματος,
του προσωρινού αναδόχου «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΚΑΙ Χ ΟΕ» για το Τμήμα 2: «Ψηφιακό αποθετήριο



1ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 18ης Ιανουαρίου 2022

πολιτισμού  και  ιστορία»,  να  υποβάλλει  τα  προβλεπόμενα  από  τη  Διακήρυξη  δικαιολογητικά
κατακύρωσης, εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.

 Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την έγγραφη ειδοποίηση μέσω του συστήματος,
του προσωρινού αναδόχου «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΚΑΙ Χ ΟΕ» για το Τμήμα 3: «Δράσεις ενημέρωσης –
πληροφόρησης  –  ευαισθητοποίησης»,  να  υποβάλλει  τα  προβλεπόμενα  από  τη  Διακήρυξη
δικαιολογητικά κατακύρωσης, εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης.

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 : 4/2022
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ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση για την μετακίνηση εκτός έδρας της Δημάρχου και των Αντιδημάρχων Κέας.

Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  5ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει ότι:

“Σύμφωνα με την παρ.δ΄του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για
την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου, των αντιδημάρχων και
των  δημοτικών  συμβούλων,  εκτός  της  έδρας  του  Δήμου  για  εκτέλεση  υπηρεσίας.  Σε
κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος
ή μέλος του δημοτικού Συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής.
Στις  περιπτώσεις  αυτές  η  επιτροπή  αποφασίζει  χωρίς  καθυστέρηση  αν  η  μετακίνηση  ήταν
επιβεβλημένη ή όχι”.

Επειδή οι μετακινήσεις του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων έχουν κατά κανόνα τον χαρακτήρα
του κατεπείγοντος, προτείνουμε να υπάρξει μια ανοιχτή έγκριση για τις μετακινήσεις αυτές από
την Οικονομική Επιτροπή και την καθορισμένη ημερήσια αποζημίωση που προβλέπεται από τις
κείμενες διατάξεις, οι οποίες θα καταβάλλονται στην συνέχεια με την προσκόμιση και έγκριση
των παραστατικών κάθε μετακίνησης.

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου, τις διατάξεις του Ν.4623/19 (άρθρο 3 και 5), του Ν. 3463/06 (άρθρο 140) και του Ν.
4336/15 (άρθρα 4,23)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  ανοιχτή  έγκριση  για  τις  μετακινήσεις  της  Δημάρχου  και  των  Αντιδημάρχων  από  την
Οικονομική  Επιτροπή  και  την  καθορισμένη  ημερήσια  αποζημίωση,  που  προβλέπεται  από  τις
κείμενες διατάξεις, οι οποίες θα καταβάλλονται στην συνέχεια με την προσκόμιση και έγκριση
των παραστατικών κάθε μετακίνησης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 5/2022
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ΘΕΜΑ 6ο  : 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 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 – 2022”. [Εισηγητής : Αντιδή-
μαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  6ο 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.  212/2021  (ΑΔΑ:  6ΗΟΩΩΕΔ-Ο3Γ)  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 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΕΤΟΣ 2021 - 2022», εκδόθηκε από τη Δήμαρχο η επαναδιακήρυξη 6243/24-12-2021 του διαγωνισμού, η

οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ  λαμβάνοντας ΑΔΑΜ  21PROC009839081 και στο ΕΣΗΔΗΣ, λαμβάνοντας

συστημικό αύξοντα αριθμό 143785-2.

Στο διαγωνισμό έλαβε μέρος ένας (1) συμμετέχων:

Την  14η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:45, 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. 145/14.01.2022 πρακτικό ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την Παροχή υπηρεσίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 – 2022 ως παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ.: 145/14-01-2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

Παροχή υπηρεσίας Καθαριότητας Κτιρίων Δήμου Κέας  για το έτος 2021-2022
της

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

Στην  Ιουλίδα Κέας την  14η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:45 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 Καθαριότητας Δημοτικών κτιρίων Κέας
για το έτος 2021-2022” (Αριθμ. Επαναδιακήρυξης 6243/24-12-2021), η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και
αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων,  λαμβάνοντας  ΑΔΑΜ
21PROC009839081.

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  επαναδιακήρυξη  η  10η
Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:30 και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η  14η Ιανουαρίου
2022 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 143785-2 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από
το  σύστημα  ως  «κλειδωμένος»  και  αφετέρου  ότι  είχαν  υποβληθεί  εμπρόθεσμα  στο  διαγωνισμό
προσφορές από τον παρακάτω συμμετέχοντα:

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



1ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 18ης Ιανουαρίου 2022

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.

4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορές  είχε
λάβει από το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό αριθμό συστήματος:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός συστήματος
1 KEA MARINE SERVICES ΙΚΕ 196416

5. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2 “Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών” της διακήρυξης εντός τριών
(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται
υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο
φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη
μορφή σύμφωνα με τον ν.4250/2014.  Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν
φέρουν  επικύρωση  από  δικηγόρο,  καθώς  και   τα  έγγραφα  που  φέρουν  τη  Σφραγίδα  της  Χάγης
(Apostille).  Δεν  προσκομίζονται σε  έντυπη  μορφή  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  τα  οποία  φέρουν
ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι
φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

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

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός πρωτοκόλλου
1 KEA MARINE SERVICES ΙΚΕ 42/07.01.2022

Συνεπώς, ο συμμετέχων κατέθεσε τον ενσφράγιστου φάκελο, 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. KEA MARINE SERVICES ΙΚΕ
Α/Α Δικαιολογητικά 

1 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), 
2 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ( η οποία υποβλήθηκε και σε έντυπη μορφή και 

σε σφραγισμένο φάκελο βάσει του άρθρου 2.2.2.1 της παρούσας Διακήρυξης) 
3 Τεχνική προσφορά συστήματος
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Ως εκ τούτου,  η τεχνική προσφορά της KEA MARINE SERVICES ΙΚΕ γίνεται αποδεκτή και η Επιτροπή
προχωρά στην αποσφράγιση του φυσικού φακέλου που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας
από τον οικονομικό φορέα.  

7. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο, που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας του
οικονομικού φορέα KEA MARINE SERVICES ΙΚΕ, 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:

Α/Α Δικαιολογητικό
1 Εγγυητική επιστολή Συμμετοχής (πρωτότυπη)

2 Ε.Ε.Ε.Σ.

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 ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κων/νος Μορφωνιός             Βασιλική Πετρή Σωτηρία Μυκωνιάτη

Την   ίδια  μέρα,   η  Επιτροπή   συνέταξε  το  με  αριθμ.  151/14-01-2022 πρακτικό  αποσφράγισης  και
αξιολόγησης οικονομικών προσφορών - ανάδειξης προσωρινού αναδόχου ως παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΣ: ΚΕΑΣ

Αρ.πρωτ.: 151/14-01-2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

Παροχή υπηρεσίας Καθαριότητας Κτιρίων Δήμου Κέας  για το έτος 2021-2022
της

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)
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Στην  Ιουλίδα Κέας την  14η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:45 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  οικονομικών  προσφορών που  κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο
διενέργειας  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  “Παροχή  υπηρεσίας  Καθαριότητας
Δημοτικών κτιρίων Κέας για το έτος 2021-2022” (Αριθμ.  Επαναδιακήρυξης 6243/24-12-2021),  η οποία
δημοσιεύθηκε  νομίμως  και  αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων,
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC009839081 βάσει του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.

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

1.  Βάσει  του  υπ’αριθ.  145/14.01.2022 Πρακτικού  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, η Επιτροπή γνωμοδότησε ως εξής:

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά που υπέβαλλε ηλεκτρονικά αλλά και σε έντυπη μορφή ο
οικονομικός  φορέας  KEA  MARINE  SERVICES  ΙΚΕ  είναι  σύμφωνα με το  άρθρο  2.4.3  «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  της παρούσας διακήρυξης και γι’ αυτό το λόγο η Επιτροπή θα προχωρήσει
αμέσως στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του.

Στη συνέχεια 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 αποσφραγισθεί η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα  KEA MARINE SERVICES
ΙΚΕ.

2. Η επιτροπή πραγματοποίησε την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών του ως άνω οικο-
νομικού φορέα, η οποία ήταν η ακόλουθη: 
Συνολική Οικονομική Προσφορά Προμηθευτή KEA MARINE SERVICES IKE
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3.  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 εργαζόμενοι.

2.1. Ο οικονομικός φορέας με επωνυμία  KEA MARINE SERVICES ΙΚΕ υπέβαλλε τόσο ηλεκτρονικά μέσω
ΕΣΗΔΗΣ, όσο και σε ενσφράγιστο υποφάκελο «Οικονομική προσφορά:
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Κατόπιν των ανωτέρω  και λαμβάνοντας υπόψη:

-τους όρους της υπ’αριθ. 6243/24-12-2021 Διακήρυξης,
-την υποβληθείσα προσφορά,
-τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει,
-το  υπ΄αριθ.  145/14.01.2022 πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  δικαιολογητικών  συμμετοχής-
τεχνικής προσφοράς, 
-τις υπ'αριθμ. 634-636/2021 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ 21REQ009552814,
-τις βεβαιώσεις του Προϊσταμένου 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 τις δεσμεύσεις στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α
1,1 & 1, αντίστοιχα.
-την Απόφαση έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης με ΑΔΑ ΨΡΕΟΩΕΔ-ΧΗΦ
-ότι  για τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων και για σύμβαση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  μόνο βάσει  τιμής,  εκδίδεται  μία απόφαση με την
οποία  επικυρώνονται  τα  αποτελέσματα  όλων  των  σταδίων  στην  περίπτωση  ανοικτής  διαδικασίας
(άρθρο 100 παρ. 4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή την ανάδειξη:

της εταιρείας  KEA MARINE SERVICES ΙΚΕ ως προσωρινό ανάδοχο για την παροχή υπηρεσίας “Παροχή
υπηρεσίας Καθαριότητας Δημοτικών κτιρίων Κέας  για το έτος 2021-2022”, με τη συνολική συμβατική
αξία των 19.800,32 ευρώ, πλέον 4.752,08 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 24.552,40 ευρώ γιατί η προσφορά
της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές,

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κών/νος Μορφωνιός             Βασιλική Πετρή Σωτηρία Μυκωνιάτη

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

4.τους όρους της υπ’αριθ. 6243/24-12-2021 Διακήρυξης,
5.τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
6.τις υπ'αριθμ. 634-636/2021 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ 21REQ009552814,
7.-τις βεβαιώσεις του Προϊσταμένου 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 τις δεσμεύσεις στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1,1
& 1, αντίστοιχα.
8.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει
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9.το με αριθμ.πρωτ.     145  /  14  -01-20  22   πρακτικό   διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός  Δημοτικών Κτιρίων  Κέας  για  το  έτος  2021  -  2022” και  αξιολόγησης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής-τεχνικών προσφορών.
10.το  με  αριθμ.πρωτ.     151/14.01.2022   πρακτικό   αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονομικών
προσφορών & ανάδειξης προσωρινού αναδόχου
11.την εισήγηση του Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
  

1. Την έγκριση του με αριθμ.πρωτ.  145  /  14.01.20022   πρακτικού   διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός  Δημοτικών Κτιρίων Κέας  για έτος 2021 -
2022” και αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-τεχνικών προσφορών.

2. Την  έγκριση  του  με  αριθμ.πρωτ.  151/14.01.2022 πρακτικού  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
οικονομικών προσφορών & ανάδειξης προσωρινού αναδόχου

3. Την ανάδειξη  της εταιρείας   ΚΕΑ   MARINE     SERVICES   ΙΚΕ     ως προσωρινό ανάδοχο για την Παροχή
υπηρεσίας  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ  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 :  19.800,32    ευρ  ώ  ,    πλ  έ  ον   4.752,08    ευρ  ώ     ΦΠΑ  ,  
συνολικο  ύ     ποσο  ύ   24.552,40   ευρ  ώ  .  

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 : 6/2022
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ΘΕΜΑ 7ο : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης Δημο-
τικής οδοποιίας Ν. Κέας” αναδόχου Ιωάννη Ντάφου Ε.Δ.Ε. 

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

Σύμφωνα με το άρθρο 86  παρ. 3  του Ν.  4782/2021 προβλέπεται ότι  :  “Για τη διενέργεια της
παραλαβής  η  προϊσταμένη  αρχή  ορίζει,  τουλάχιστον  (3)  μήνες  πριν  από  την  πάροδο  της
προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση
της  διευθύνουσας.  Η  επιτροπή  είναι  πενταμελής  και  αποτελείται  από  :  α)  τρεις  τεχνικούς
υπαλλήλους με τους αναπληρωτές του, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης,
που ανήκουν στο φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς,  κατ’  επιλογή της Προϊσταμένης
Αρχής πλην του προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και δύο (2)
εκπροσώπους  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  Ελλάδας  (ΤΕΕ)  ή  του  Γεωτεχνικού  Επιμελητηρίου
Ελλάδος  (ΓΕΩΤΕΕ)σε  περιπτώσεις  αμιγώς  Γεωτεχνικών  Έργων,  που  ορίζονται  με  τους
αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών από την
υποβολή του αιτήματος. Μη υπόδειξη εκ μέρους του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕ, αντιστοίχως, δεν κωλύει τη
συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής……….” 

Η επιτροπή παραλαβής συνέρχεται  και  παραλαμβάνει  τις  εργασίες  ποσοτικά και  ποιοτικά,  με
πρωτοβουλία  και  ευθύνη  του  προέδρου  της.  Η  παραλαβή  ολοκληρώνεται  με  έγκριση  του
πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη αρχή.

Για  τη  συγκρότηση  της  επιτροπής  παραλαβής  του  έργου  “Αποκατάσταση  ασφαλτόστρωσης
Δημοτικής οδοποιίας Ν. Κέας” αναδόχου Ιωάννη Ντάφου Ε.Δ.Ε.,  η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Κυκλάδων  με  τα  με  αριθμ.πρωτ.  Δ.Τ.Ε.Κ.  109424/3263/13-12-21  και  39760/1173/05-10-2020
έγγραφα ορίζει τα μέλη της επιτροπής παραλαβής του έργου ως εξής :

1) Δελασούδα Νικολέττα, Μηχ/κος Δομικών Έργων ΤΕ
2) Ελένη Κανάκη, Αρχ. Μηχ. ΠΕ

με αναπληρωτές τους 

1) Σεβαστιανός Ρούσσος, Ηλ/γος Μηχ/κος ΤΕ Αρχιτέκτονας Μηχ/κος ΠΕ
2)Βλαχογιάννης Γεώργιος, Ηλεκ/γος – Μηχ/κος ΠΕ

 και Πρόεδρο της επιτροπής,  τον κ. Νικόλαο Μήλα, Πολ. Μηχ. ΤΕ με αναπληρωτή του, τον κ.
Γεώργιο Ηλιού, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ.

Ο  Δήμος  με  το  υπ΄  αριθ.  πρωτ.  6064/16-12-2021  έγγραφό  του,  ζητά  από  το  ΤΕΕ  ορισμό
εκπροσώπου του,  για τη λήψη της παρούσας απόφασης,  και  καθώς παρήλθαν οι  είκοσι  (20)
ημέρες, δεν ορίσθηκε κανένας.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να προβεί στη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου
“Αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης Δημοτικής οδοποιίας Ν. Κέας”  αναδόχου Ιωάννη Ντάφου
Ε.Δ.Ε. 
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Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση καθώς και 
1. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  και  ειδικότερα  αυτές  του  άρθρου  172,  όπως

τροποποιήθηκε με το άρθρο  86 του Ν. 4782/2021
2. Τα με αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Κ. 109424/3263/13-12-21 και 39760/1173/05-10-2020 έγγραφα

της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, με τα οποία  ορίζει τα μέλη της  επιτροπής
παραλαβής του έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Συγκροτεί  επιτροπή  παραλαβής  του  έργου  “Αποκατάσταση  ασφαλτόστρωσης  Δημοτικής
οδοποιίας Ν. Κέας” αναδόχου Ιωάννη Ντάφου Ε.Δ.Ε. βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 και
ειδικότερα αυτές του άρθρου  172, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο  86  του Ν.  4782/2021  με
μέλη τους:

1) Δελασούδα Νικολέττα, Μηχ/κος Δομικών Έργων ΤΕ
2) Ελένη Κανάκη, Αρχ. Μηχ. ΠΕ

με αναπληρωτές τους 

1) Σεβαστιανός Ρούσσος, Ηλ/γος Μηχ/κος ΤΕ Αρχιτέκτονας Μηχ/κος ΠΕ
2)Βλαχογιάννης Γεώργιος, Ηλεκ/γος – Μηχ/κος ΠΕ

και  Πρόεδρο της επιτροπής,  τον  κ.  Νικόλαο Μήλα,  Πολ.  Μηχ.  ΤΕ  με  αναπληρωτή του,  τον  κ.
Γεώργιο Ηλιού, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ.

Οι αρμοδιότητες της εν λόγω επιτροπής καθορίζονται στις ανωτέρω διατάξεις (Ν. 4412/2016 και
ειδικότερα αυτές του άρθρου 172, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο  86 του Ν. 4782/2021).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό :7/2022

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                            Καμίλης Θεόδωρος   

                      Δεμένεγας Κωνσταντίνος 

                                                     Λουρής Αντώνιος 

                                               Πατηνιώτη Μαρία 

                                                           Δεμένεγας Νικόλαος
                                

 Γροσομανίδη Παρασκευή


