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                                                                                                                Αριθ. Απόφασης 124/2020 
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                                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
        Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Αλοννήσου, με αριθμό 
18 / 2020 από 29-ΔΕΚ-20 
Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 29 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνεδρίασε  με  
τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή  Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ.7263/24-Dec-20 έγγραφης πρόσκλησης του 
προέδρου αυτής κ. Βαφίνη Πέτρου, Δημάρχου Αλοννήσου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε  μέλος, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (-7-) βρέθηκαν  να είναι παρόντα -7- 
ήτοι: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  
Αθανασίου Νικόλαος (Μέλος), Αναγνώστου Αλεξάνδρα (Μέλος), Αναγνώστου Παναγιώτης (Μέλος), Βαφίνης 
Πέτρος (Πρόεδρος), Καλογιάννης Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος), Μαλαματενιας Θεόδωρος (Αντιδήμαρχος), Σκιάνης 
Δημητριος (Αντιδήμαρχος) 
Απόντες 
 ΟΥΔΕΙΣ 
Μέλη που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθησαν 
ΘΕΜΑ: 9 
Περί επικύρωσης του Πρακτικού Ι & ΙΙ και  κατακύρωσης, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την 
προμήθεια με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ 
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ  ΜΗΛΙΑ  ΚΑΙ  ΓΛΥΦΑ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο   Πρόεδρος  κήρυξε     την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και εισηγούμενος  το  9ο  θέμα  της ημερήσιας  διάταξης  
ανέγνωσε  την  αριθμ. 7214/22-12-2020  εισήγηση  «Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. θ και ιδ του 
Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «[…]θ) 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. ιδ) 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. […]» 
Βάσει της αριθ. 82/25-09-2020 (ΑΔΑ: ΨΘΧ6ΩΨ6-ΦΛΒ) αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του διεθνούς ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ  ΜΗΛΙΑ  ΚΑΙ  ΓΛΥΦΑ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» 
(Αριθμ. Διακήρυξης 5909/15.10.2020) ”. 
Με την υπ’ αριθ. 31/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η αριθ. 31/18-05-2020 
(ΑΔΑ:ΨΕΑ1ΩΨ6-ΓΗΔ) Επιτροπή διαγωνισμού, η οποία: 
α) την 22/12/2020 προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν 
στον παραπάνω διαγωνισμό, συντάσσοντας το ακόλουθο υπ΄αριθ. 7212/22-12-2020 πρακτικό: «ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» 
β) ακολούθως, την 22/12/2020 προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και 
στην ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη, συντάσσοντας το ακόλουθο υπ΄αριθ. 7213/22-12-2020 πρακτικό: 
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.» 
Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 100 του Ν.4412/2016: «Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής 
στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών του αντίστοιχου σταδίου. Ειδικά, για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως 
εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία 
απόφαση, κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης. Για τις συμβάσεις που διενεργούνται με 
ηλεκτρονικό τρόπο με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο 
βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας, αποσφραγίζονται οι φάκελοι δικαιολογητικών, 
τεχνικής και οικονομικής προσφοράς όλων των διαγωνιζόμενων για όλα τα στάδια και εκδίδεται μια απόφαση, 
με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα: α) όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση 
ανοικτής διαδικασίας και β) του δεύτερου σταδίου, ήτοι της υποβολής προσφορών, στην περίπτωση κλειστής 
διαδικασίας και ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση. Επίσης για τις συμβάσεις με κριτήριο 
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ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του κόστους ή τη βέλτιστη σχέση 
ποιότητας - τιμής και ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, 
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα: α) όλων των σταδίων της παραγράφου 
2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας και β) του δευτέρου σταδίου, ήτοι της υποβολής προσφορών, στην 
περίπτωση κλειστής διαδικασίας και ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση. Κατά των ανωτέρω 
αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως και εξήντα 
χιλιάδες (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ, ή η, σύμφωνα με το άρθρο 360, προδικαστική προσφυγή για συμβάσεις με 
εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ.» 
Προτείνεται η Οικονομική Επιτροπή να επικυρώσει τα παραπάνω υπ’ αριθ. 7212/22-12-2020 και 7213/22-12-
2020,  Πρακτικά της Επιτροπής διαγωνισμού 
Λαμβάνοντας  υπόψη: 
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
2) τους όρους της υπ΄αριθ. 5909/15.10.2020Διακήρυξης 
3) την υπ’ αριθ. 2105/06-05-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
4) το υπ’ αριθ. 7212/22-12-2020 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών 
της επιτροπής διαγωνισμού 
5) το υπ’ αριθ. 7213/22-12-2020 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης 
του προσωρινού μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού 
6) την προσφορά που υποβλήθηκε και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου 
6) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή 
των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων 
της αντίστοιχης πίστωσης 

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 
1.Την έγκριση α) του υπ’ αριθ. 7212/22-12-2020 πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης 
τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και β) του υπ’ αριθ. 7213/22-12-2020 πρακτικού ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού. 
2. Την ανάδειξη7213 στην Εταιρεία με την επωνυμία ΤΟΒΕΑ Μ.Ε.Π.Ε.– ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, η οποία 
εδρεύει στην τοπική Κοινότητα Αραχωβίτικων της Δημοτικής Ενότητας Ρίου του Δήμου Πατρέων της ΠΕ Αχαΐας 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ΠΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 289, Τ.Κ. 26504, Α.Φ.Μ.: 800394232, Δ.Ο.Υ.: 
Α΄Πατρών, τηλ. 2610932240, ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με  τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ  ΜΗΛΙΑ  ΚΑΙ  ΓΛΥΦΑ  
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ», γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και 
τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.  
Συνημμένα:  
1. Το υπ’ αριθ.  7212/22-12-2020 Πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών  
2. Το υπ’ αριθ.  7213/22-12-2020 Πρακτικό Αποσφράγισης Οικονομικής Προσφοράς 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
     

1. ΣΟΛΩΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
 

2. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ  
 

3. VAN DEN DOLDER ALIDA MARIA GEERTRUIDA  
 
Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού  άκουσε  την εισήγηση  του προέδρου 
                                                                       Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ 
1.  Εγκρίνει  α) το υπ’ αριθ. 7212/22-12-2020 πρακτικο  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών 
προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και β) το υπ’ αριθ. 7213/22-12-2020 πρακτικο  ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού. 
2. Την ανάδειξη7213 στην Εταιρεία με την επωνυμία ΤΟΒΕΑ Μ.Ε.Π.Ε.– ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, η οποία 
εδρεύει στην τοπική Κοινότητα Αραχωβίτικων της Δημοτικής Ενότητας Ρίου του Δήμου Πατρέων της ΠΕ Αχαΐας 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ΠΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 289, Τ.Κ. 26504, Α.Φ.Μ.: 800394232, Δ.Ο.Υ.: 
Α΄Πατρών, τηλ. 2610932240, ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με  τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ  ΜΗΛΙΑ  ΚΑΙ  ΓΛΥΦΑ  
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ», γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και 
τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.  
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 124 / 2020 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , λύεται η συνεδρίαση. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε 
το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ                                                                            Αθανασίου Νικόλαος 
                                                                                                            Αναγνώστου Αλεξάνδρα 
                                                                                                            Αναγνώστου Παναγιώτης 
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                                                                                                            Καλογιάννης Μιχαήλ  
                                                                                                            Μαλαματενιας Θεόδωρος  
                                                                                                            Σκιάνης Δημητριος  
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