
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΑΔΑ: ΨΝ9ΓΩ1Η-91Χ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                           Αρ. Απόφ.:    31/2021

                                                                  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Σερίφου

ΘΕΜΑ 8ο  : Επικύρωση του 1ου και  του  2ου πρακτικού  της  επιτροπής  διενέργειας

διαγωνισμού για τον Ανοικτό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων για την « Προμήθεια

ενός  (1)  φορτηγού οχήματος  μεταφοράς κοντέινερ  τύπου γάντζου (Hook lift)  του

Δήμου  Σερίφου»  με  συστημικό  αριθμό  100352,  και  ανάδειξης  προσωρινού

αναδόχου .

Στη Σέριφο σήμερα, 21 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 μμ. στο

Δημοτικό  Κατάστημα  (Δημαρχείο)  του  Δήμου  Σερίφου,  συνήλθε σε  τακτική  δια

ζώσης  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την  901-15/02/2021

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα

με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,  δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν

παρόντα τα παρακάτω (5) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος 1 Λυμβαίος Ιωάννης        
2. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος

3. Ράμπιας Σάββας, μέλος 

4. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος

5. Μποφίλιος Πέτρος  , μέλος  

               2 Χρυσολωράς Θεόδωρος              

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο Στερκούδη Ειρήνη του Δήμου Σερίφου.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των

μελών για τη συζήτηση τεσσάρων   (4) έκτακτων θεμάτων ως κάτωθι:



 Λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης « Σύνταξη και προετοιμασία

του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «

Υποδομές Ύδρευσης» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ01».

 Λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης « Σύνταξη και προετοιμασία

του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «

Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Σερίφου» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης

ΑΤ 12.

 Λήψη  απόφασης  για  τον  καθορισμό  των  πρόσθετων  προσόντων  της

επικείμενης προκήρυξης των 2 μόνιμων θέσεων του Δήμου Σερίφου.

 Λήψη  απόφασης  για  την  υποβολή  πρότασης  με  τίτλο  «  Προμήθεια

εξοπλισμού για τη διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο Δήμο Σερίφου»

στα  πλαίσια  της  πρόσκλησης  ΑΤ04:  «  Χωριστή  Συλλογή  Βιοαποβλήτων,

Γωνίες  Ανακύκλωσης  και  σταθμοί  Μεταφόρτωσης  Απορριμμάτων»  του

προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών « Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα

προτεραιότητας « Περιβάλλον».

Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψιν των

μελών της επιτροπής την ανάγκη επικύρωσης του 1ου πρακτικού  (αποσφράγιση και

αξιολόγηση Προσφορών των φακέλων με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –

Τεχνική  Προσφορά»)  και  του  2ου πρακτικού  (Αποσφράγιση  και  Αξιολόγηση

Προσφορών των φακέλων με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά») της αρμόδιας

επιτροπής  διενέργειας  του  Ανοικτού  Κάτω  των  Ορίων  Διαγωνισμού  για  την  «

Προμήθεια ενός (1) φορτηγού οχήματος μεταφοράς κοντέινερ τύπου γάντζου (Hook

lift)  του  Δήμου  Σερίφου»  που  διενεργείται  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  με  χρήση  της

πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ), με συστημικό αριθμό 100352.

Σύμφωνα  με  το  από  31/1/2021  πρακτικό  (αρ.πρωτ.:0636)  περί  ηλεκτρονικής

αποσφράγισης  των  φακέλων  του  1ου  σταδίου  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας

«Δικαιολογητικά  συμμετοχής-Τεχνική  Προσφορά»,  ελέγχου  δικαιολογητικών

συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, στο διαγωνισμό συμμετείχε και



έγινε δεκτός από απόψεως δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών ο

κάτωθι οικονομικός φορέας:

«ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ, με διακριτικό τίτλο «NET METAL

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΑΦΜ: 800874633, ΔΟΥ: Α’ Θεσσαλονίκης, 15ο χλμ.

Θεσσαλονίκης-Σερρών, 57200, Λητή, Τηλ:2394072240, ΦΑΞ 2394072239».

(Συστημικός Αριθμός Προσφοράς: 205869) 22/1/2021 10:11:38, (αρ. πρωτ.: 0476-

26/01/2021 φακέλου μη ψηφιακά υπογεγραμμένων δικαιολογητικών συμμετοχής)

ο οποίος ήταν και ο μοναδικός.

Η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίσθηκε η 8η

του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, η οποία

γνωστοποιήθηκε  στους  συμμετέχοντες  μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»

του  ΕΣΗΔΗΣ  με  το  υπ’  αριθμόν  0707-02/02/2021  έγγραφο  του  Προέδρου  της

Επιτροπής Διαγωνισμού.

Έκαστο μέλος της επιτροπής συνδέθηκε με τους ειδικούς κωδικούς  χρηστών, που

έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας,

στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ)  και  προέβη  στην  αποσφράγιση  του  υποφακέλου  «Οικονομική

Προσφορά» του μοναδικού συμμετεχόντος οικονομικού φορέα, κατά τα οριζόμενα

στην παράγραφο 4 του άρθρου 100 του Ν.4412/16.

Σύμφωνα  με  την  παράγραφο  δ  του  άρθρου  3.1.2  της  διακήρυξης,  το  αρμόδιο

γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των

προσφερόντων,  των  οποίων  τις  τεχνικές  προσφορές  και  τα  δικαιολογητικά

συμμετοχής έκρινε πλήρη.

Η οικονομική προσφορά υποβλήθηκε  με  βάση τα  οριζόμενα στην διακήρυξη του

διαγωνισμού  και  ανέρχεται  στο  ποσό  των  (158.596,00€)  ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η οικονομική προσφορά ύψους εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ

(127.900,00€), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού εκατόν



πενήντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (158.596,00€), του

οικονομικού φορέα:

«ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ, με διακριτικό τίτλο «NET METAL

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΑΦΜ: 800874633, ΔΟΥ: Α’ Θεσσαλονίκης, 15ο χλμ.

Θεσσαλονίκης-Σερρών, 57200, Λητή, Τηλ:2394072240, ΦΑΞ 2394072239».

(Συστημικός Αριθμός Προσφοράς: 205869),

έγινε αποδεκτή.

Με  βάση  τα  ανωτέρω,  η  προσφορά  που  θεωρείται  συμφέρουσα  από  οικονομική

άποψη  βάσει  τιμής,  είναι  αυτή  του  παραπάνω  οικονομικού  φορέα,  ο  οποίος

ανακηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος για την εκτέλεση της προμήθειας

«Ενός (1) φορτηγού οχήματος μεταφοράς κοντέινερ τύπου γάντζου ( Hook lift )

Δήμου Σερίφου».

Η  Οικονομική  Επιτροπή,  λαμβάνοντας  υπ’  όψιν  την  παραπάνω  εισήγηση  της

επιτροπής  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  αφού  άκουσε  τον  Πρόεδρο,  έπειτα  από

διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν:

 Το  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και

Αποκεντρωμένης Διοίκηση- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

 Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)»,

 Το άρθρο 72 παρ.1  του Ν.3852/2010,  όπου ορίζεται  ότι  «1.Η Οικονομική

Επιτροπή  είναι  συλλογικό  όργανο,  αρμόδιο  για  τον  έλεγχο  και  την

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις

ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...]στ)

i)  Αποφασίζει  την  κατάρτιση των όρων,  τη σύνταξη των διακηρύξεων,  τη

διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για

έργα,  μελέτες,  προμήθειες  και  υπηρεσίες,  καθώς  και  τη  συγκρότηση  των

ειδικών  επιτροπών  διεξαγωγής  και  αξιολόγησης  από  μέλη  της  ή  ειδικούς

επιστήμονες,  υπαλλήλους  του  δήμου  ή  δημόσιους  υπαλλήλους.  ζ)  Ασκεί

καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών



και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που

υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. [...]»,

 Την  υπ’  αριθ.  3873-08/12/2020  διακήρυξη  του  Διαγωνισμού  ΑΔΑΜ:

20PROC007900932.

 Την υπ. αριθ. 229/2020 απόφαση οικονομικής επιτροπής με θέμα « Έγκριση

όρων  δημοπράτησης  Διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  ενός  (1)   φορτηγού

οχήματος μεταφοράς κοντέινερ τύπου γάντζου ( Hook lift).

 Την υπ’ αριθ. 166/2020 απόφαση οικονομικής επιτροπής με θέμα « έγκριση

θεωρημένης  μελέτης  με  τίτλο  «Προμήθεια  ενός  (1)   φορτηγού  οχήματος

μεταφοράς  κοντέινερ  τύπου γάντζου (  Hook lift)  Δήμου Σερίφου»  από τη

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, έγκριση τεχνικών όρων και ορισμός

επιτροπής διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων.

 Το  από  31/01/2021  υπ’  αριθ.  0636  πρακτικό  αποσφράγισης  ανοικτού

διαγωνισμού  κάτω  των  ορίων-  έλεγχος  δικαιολογητικών  συμμετοχής-

αξιολόγησης  τεχνικών  προσφορών  του  ανοικτού  διαγωνισμού  κάτω  των

ορίων  με  τίτλο  «  Προμήθεια  ενός  (1)  φορτηγού  οχήματος  μεταφοράς

κοντέινερ τύπου γάντζου (Hook lift) Δήμου Σερίφου».

 Το από  12/02/2021 υπ’ αριθ.  0882 πρακτικό αποσφράγισης-  αξιολόγησης

οικονομικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο

«  Προμήθεια  ενός  (1)  φορτηγού  οχήματος  μεταφοράς  κοντέινερ  τύπου

γάντζου (Hook lift) Δήμου Σερίφου».

 Το σύνολο των εγγράφων του φακέλου της διαγωνιστικής διαδικασίας

 Την υποβληθείσα προσφορά 
 Το  γεγονός  ότι  με  τη  συγκεκριμένη  προμήθεια  εξυπηρετούνται  βασικές

ανάγκες του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Την  επικύρωση  του  υπ’αριθμ  πρωτ.  0636-31/01/2021  πρακτικού  περί

αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  φακέλων  «Δικαιολογητικά  συμμετοχής  –

Τεχνική  Προσφορά»  και  του  υπ’αριθμ.πρωτ  0882-12/02/2021  πρακτικού  περί

αποσφράγισης  του  φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»  της  επιτροπής  για  το



διαγωνισμό,  «Προμήθεια ενός (1)  φορτηγού οχήματος μεταφοράς κοντέινερ τύπου

γάντζου ( Hook lift) Δήμου Σερίφου» με συστημικό αριθμό 100352 και

          Β) Την ανάδειξη ως προσωρινού ανάδοχου για τον ανοιχτό διαγωνισμό κάτω

των ορίων με τίτλο «Προμήθεια ενός (1)  φορτηγού οχήματος μεταφοράς κοντέινερ

τύπου γάντζου ( Hook lift) Δήμου Σερίφου» με συστημικό αριθμό 100352 του  φορέα

Αφοί Παπαγεωργίου ΙΚΕ , με διακριτικό τίτλο « NET METAL ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΑΦΜ :800874633, ΔΟΥ: Α Θεσσαλονίκης 15ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Σερρών, 57200,

Λητή,  τηλ:2394072240,  ΦΑΞ  2397072239,  καθώς  η  προσφορά  του  κρίνεται

συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει  τιμής,  συνολικού ύψους εκατόν είκοσι

επτά χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (127.900,00€), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%,

ήτοι  συνολικού  ποσού  εκατόν  πενήντα  οχτώ  χιλιάδων  πεντακοσίων  ενενήντα  έξι

ευρώ (158.596,00€),

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 31/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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