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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης 7/2018
Ημερ. Απόφασης 26/2/2018
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου,
με αριθμό 2 / 2017 από 26/2/2018
Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 26 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα
13:45, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ.700/22/2/2018 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 -6- ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αργυρίου Άγγελος (Μέλος), Βαφίνης Πέτρος (Πρόεδρος), Δροσάκης Κωνσταντίνος (Μέλος),
Καλογιάννης Μιχαήλ (Μέλος), Κυριαζή Μαγδαληνή (Μέλος), Χρήστου Δημήτριος (Μέλος)
Απόντες
Καλογιάννης Θεόδωρος (Μέλος)
Μέλη που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθησαν
ΘΕΜΑ: 1
Επικύρωση του Πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωσης του Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ πρου/σμού 1.320.000 ευρω
πλέον ΦΠΑ 25% συνολικός πρου/σμός 1.636.800 ευρω
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέγνωσε την αριθμ. 538/8-2-2018 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου που
έχει ως κάτωθι
« Ιστορικό:
Με το υπ’ αριθ. Πρωτ.3398/03.08.2017 πρωτογενές Αίτημα, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με
ΑΔΑΜ: 17REQ001800656 ξεκίνησε η διαδικασία του διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης για
την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ)».
Με την αριθ.88/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΠ7ΨΩΨ6-ΗΙ5, ΑΔΑΜ:
17REQ001837011) εγκρίθηκε η πολυετής δαπάνη ποσού 1.636.800,00 € στον Κ.Α.25.6117.03 για τα
έτη 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022 και η διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για το τρέχον
έτος 2017.
Η ανωτέρω Απόφαση πολυετούς υποχρέωσης κοινοποιήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με το υπ’ αριθ. Πρωτ.3634/18.08.2017 έγγραφό μας, σύμφωνα με το
άρθρο 37 του Ν.4257/2017 και το άρθρο 67 του Ν.4270/2017 (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.22
του άρθρου 10 του Ν.4337/2015), προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νομιμότητας
του προϋπολογισμού κάθε οικονομικού έτους που αφορά.
Επίσης, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Πρωτ.3678/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α/Α 502 και
ΑΔΑ: Ω392ΩΨ6-ΘΞΝ.
Με την αριθ. 140/2017 (ΑΔΑ: Ω8ΦΨΩΨ6-Τ2Ψ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η
διενέργεια της ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ)
και καθορίστηκε ο τρόπος διενέργειας με ανοιχτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό.
Η Επιτροπή του Διαγωνισμού είχε οριστεί με την αριθ.50/2017 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ7ΦΖΩΨ6-Φ9Κ).
Με την αριθ.100/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΠΙ6ΩΨ6-ΦΜΗ) εγκρίθηκαν οι
υπ’ αριθ. Πρωτ.4366/02.10.2017 τεχνικές προδιαγραφές, το υπ’ αριθ. Πρωτ.3985/11.09.2017 σχέδιο
της Διακήρυξης και οι όροι του ανοιχτού Διαγωνισμού.
Η Διακήρυξη εκδόθηκε στις 19.10.2017 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 4671.
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Στις 20.10.2017 απεστάλη για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η
Προκήρυξη της Σύμβασης και έλαβε προσωρινό αριθμό αναφοράς 17-441826-001 και ID: 2017146578. Η Προκήρυξη δημοσιεύθηκε στις 24.10.2017 με αριθμό 2017/S 204-421953.
Η Προκήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC002147835 (26.10.2017) και στο
διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΓΔ4ΩΨ6-57Τ.
Η Περίληψη της Διακήρυξης (με αριθ. Πρωτ.4792/25.10.2017) εστάλη για δημοσίευση στον ελληνικό
τύπο στις εξής εφημερίδες:
Εφημερίδα
ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Ημερομηνία
Αποστολής
26.10.2017
26.10.2017
26.10.2017
26.10.2017
26.10.2017

Ημερομηνία
Δημοσίευσης
27.10.2017
27.10.2017
27.10.2017
27.10.2017
30.10.2017

Επίσης, η Περίληψη της Διακήρυξης Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 7ΧΟ4ΩΨ6-ΣΜΕ.
Όλα τα τεύχη του Διαγωνισμού αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλοννήσου
www.alonissos.gov.gr στη Διαδρομή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ► ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, στις
27.10.2017 ώστε να είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά, με ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση από τον οποιοδήποτε.
Κατά της προκήρυξης του Διαγωνισμού δεν υποβλήθηκαν προδικαστικές προσφυγές.
Η προθεσμία λήξης των προσφορών για το Διαγωνισμό ήταν η 21η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ημέρα Τρίτη
και ώρα 10.00π.μ.
Η διαδικασία διενεργήθηκε με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Η διαδικασία αποσφράγισης ξεκίνησε στις 28.11.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:02π.μ. και
συντάχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού το Πρακτικό Ι (υπ’αριθ.Πρωτ.5291/29.11.2017) του
Σταδίου ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και ελέγχου των Τεχνικών Προσφορών.
Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού κατατέθηκε μία προσφορά:
1. Της εταιρίας SYCHEM A.E.
Σύμφωνα με το παραπάνω Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού, η παραπάνω εταιρία έγινε
δεκτή ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά.
Το Πρακτικό Ι τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Αλοννήσου σύμφωνα με την
από 29.11.2017 Ανακοίνωση Δημοσίευσης της Επιτροπής Διαγωνισμού και κοινοποιήθηκε στους
συμμετέχοντες μέσω e-mail.
Η υπ’ αριθ. Πρωτ.5292/29.11.2017 ειδική Ανακοίνωση της Επιτροπής αναρτήθηκε στην πλατφόρμα
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και καθορίστηκε η ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης της Οικονομικής
προσφοράς του υποψηφίου.
Η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής του Διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε στις 05.12.2017, ημέρα Τρίτη
και ώρα 10.00π.μ., προκειμένου να αποσφραγισθεί και να ελεγχθεί η Οικονομική Προσφορά του
Διαγωνιζομένου.
Το Πρακτικό ΙΙ ολοκληρώθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2017 και σύμφωνα με αυτό και τα άρθρα 2.3, 2.4,
3.1 και 3.2 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, η προσφορά της εταιρίας SYCHEM A.E. κρίθηκε
παραδεκτή.
Ως εκ τούτου, η εταιρία SYCHEM A.E. είναι προσωρινός ανάδοχος, με προσφερόμενη τιμή
1.267.200,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και συνολική δαπάνη 1.571.328,00 Ευρώ.
Το Πρακτικό ΙΙ τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Αλοννήσου σύμφωνα με την
από 5.12.2017 Ανακοίνωση Δημοσίευσης της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Με την αριθ.121/15.12.2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΤΝΨΩΨ6-ΓΓΥ)
επικυρώθηκαν τα Πρακτικά Ι και ΙΙ του Διαγωνισμού, που αφορούσαν τον έλεγχο και αξιολόγηση
των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής και της Οικονομικής Προσφοράς και αναδείχθηκε
προσωρινός Ανάδοχος η εταιρία SYCHEM Α.Ε. με προσφερόμενη τιμή 1.267.200,00 € πλέον Φ.Π.Α.
(συνολική δαπάνη: 1.571.328,00 €).
Η παραπάνω Απόφαση κοινοποιήθηκε στη διαγωνιζόμενη εταιρία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΑΔΑ: ΨΤΣΟΩΨ6-17Ξ

Επίσης, μέσω του συστήματος στάλθηκε και η υπ’ αριθ. Πρωτ.40/08.01.2018 ηλεκτρονική
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Η προσωρινή Ανάδοχος εταιρία υπέβαλε εμπρόθεσμα -εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15)
ημερών- με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ στις 17.01.2018 και με αριθμό προσφοράς 79766 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
κατακύρωσης. Σε έντυπη μορφή, τα ίδια δικαιολογητικά κατατέθηκαν εντός των προβλεπόμενων
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής τους, στο Πρωτόκολλο του
Δήμου Αλοννήσου και με αριθ. Πρωτ.173 / 22.01.2018.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, συνεδρίασε στις 26.01.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα
11.00π.μ. για την αποσφράγιση και τον έλεγχο του Φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
Το Πρακτικό ΙΙΙ ολοκληρώθηκε στις 26.01.2018 και σύμφωνα με αυτό και τα άρθρα 2.2.9.2, 2.2.3,
2.2.4 – 2.2.8 και 3.2 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρίας
SYCHEM A.E. κρίθηκαν πλήρη και αποδεκτά.
Σύμφωνα με τα άρθρα 3.2 και 3.3 της υπ’ αριθ. Πρωτ.4674/19.10.2017 Διακήρυξης του
Διαγωνισμού:
«Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
Πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση
κατακύρωσης».
«Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος».
Κατά της ως άνω Απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παρ.3.4 της
Διακήρυξης.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, καλείται, ως Προϊσταμένη αρχή, να
αποφασίσει σχετικά με:
Την έγκριση και επικύρωση του Πρακτικού ΙΙΙ και την κατακύρωση του Ανοιχτού Διαγωνισμού για
την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ)» στην
εταιρία SYCHEM Α.Ε. με προσφερόμενη τιμή 1.267.200,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και συνολική
δαπάνη 1.571.328,00 Ευρώ.
Κατά της Απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παρ.3.4 της Διακήρυξης .
«Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας
αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη
κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας,
άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής
κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από
τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»
του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
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Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν.4412/2016. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ.
α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής .
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
από την ΑΕΠΠ .
Η Απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών, θα πρέπει να κοινοποιηθεί σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 315 (& άρθρο 100) του ν. 4412/2016, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος (Σημ.:Στην περίπτωση του παρόντος
διαγωνισμού, λόγω μοναδικού συμμετέχοντα και προσωρινού αναδόχου, η Απόφαση θα αναρτηθεί
στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
(α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της
παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από
τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
(β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5
και 36 του ν. 4129/2013,
(γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.
Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της κατακυρωτικής απόφασης, του ελέγχου
νομιμότητας και του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο Δήμος Αλοννήσου θα
καλέσει τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός προθεσμίας είκοσι
(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του (η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, στον εν λόγω
Διαγωνισμό ο συμμετέχων ήταν ένας).
Υποβάλλονται συνημμένα
(ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)
*** Τα παρακάτω συνημμένα Δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με την Απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας για
τον έλεγχο νομιμότητας της Απόφασης και θα πρέπει να επιστραφούν στο δήμο Αλοννήσου.
1. Το υπ’ αριθ. Πρωτ.3398/03.08.2017 πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ: 17REQ001800656).
2. Η αριθ.88/08.08.2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση πολυετούς
πίστωσης (ΑΔΑ: ΩΠ7ΨΩΨ6-ΗΙ5, ΑΔΑΜ: 17REQ001837011)
3. Το υπ’ αριθ. Πρωτ.3634/18.08.2017 έγγραφο υποβολής της αριθ.88/2017 Απόφασης στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας.
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Το υπ’ αριθ. Πρωτ.2153/144349/22.09.2017 απαντητικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας.
Η υπ’ αριθ. Πρωτ.3678/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, Α/Α502 (ΑΔΑ: Ω392ΩΨ6-ΘΞΝ).
Η αριθ.140/25.08.2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της διενέργειας
(ΑΔΑ: Ω8ΦΨΩΨ6-Τ2Ψ).
Η υπ’ αριθ. Πρωτ.4366/02.10.2017 Τεχνική Έκθεση-Προδιαγραφές συνολικού προϋπολογισμού
1.636.800,00 €.
Η αριθ.50/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συγκρότηση της Επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών (ΑΔΑ: Ψ7ΦΖΩΨ6Φ9Κ).
Η αριθ.100/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης –
Προδιαγραφών, του σχεδίου Διακήρυξης και κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού (ΑΔΑ:
6ΠΙ6ΩΨ6-ΦΜΗ).
Η από 20.10.2017 αποστολή/υποβολή της Προκήρυξης του Διαγωνισμού στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αποδεικτικά της παραλαβής της γνωστοποίησης με ID 17-441826-001 και της δημοσίευσης με
αριθμό 2017/ S 204-421953.
Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού, όπως αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. με ΑΔΑΜ:
17PROC002147835 και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΓΔ4ΩΨ6-57Τ.
Η υπ’ αριθ. Πρωτ. 4792/25.10.2017 Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού (ΑΔΑ: 7ΧΟ4ΩΨ6-ΣΜΕ).
Η υπ’ αριθ. Πρωτ. 4674/19.10.2017 Διακήρυξη Διαγωνισμού όπως αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.
στις 26.10.2017 με ΑΔΑΜ: 17PROC002148173.
Το υπ’ αριθ. Πρωτ.4792/25.10.2017 έγγραφο για τη δημοσίευση της Περίληψης της διακήρυξης
στον εθνικό τύπο.
Το από 27.10.2017 Φύλλο της Εφημερίδας «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», όπου δημοσιεύθηκε η
Περίληψη του Διαγωνισμού.
Το από 27.10.2017 Φύλλο της Εφημερίδας «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», όπου δημοσιεύθηκε η
Περίληψη του Διαγωνισμού.
Το από 27.10.2017 Φύλλο της Εφημερίδας «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», όπου δημοσιεύθηκε η Περίληψη
του Διαγωνισμού.
Το από 27.10.2017 Φύλλο της Εφημερίδας «ΜΑΓΝΗΣΙΑ», όπου δημοσιεύθηκε η Περίληψη του
Διαγωνισμού.
Το από 30.10.2017 Φύλλο της Εφημερίδας «Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ», όπου δημοσιεύθηκε η
Περίληψη του Διαγωνισμού.
Το από 27.10.2017 Αποδεικτικό Δημοσίευσης της Περίληψης, της Διακήρυξης και των τευχών
του Διαγωνισμού στον Πίνακα Ανακοινώσεων του δημαρχείου και στην ιστοσελίδα
alonissos.gov.gr του δήμου Αλοννήσου.
Η υπ’ αριθ. Πρωτ.4991/13.11.2017 ενημέρωση για το Διαγωνισμού προς την Εταιρία Ανάπτυξης
Επιμελητηρίου Μαγνησίας.
Η υπ’ αριθ. Πρωτ.4992/13.11.2017 ενημέρωση για το Διαγωνισμού προς διάφορους φορείς
(Επιμελητήρια κλπ).
Το υπ’ αριθ. Πρωτ.5001/13.11.2017 έγγραφο διαβίβασης των τευχών του διαγωνισμού στα
μέλη της Επιτροπής και τα σχετικά αποδεικτικά παραλαβής.
Το από 31.10.2017 ηλεκτρονικό (μέσω του ΕΣΗΔΗΣ) Αίτημα της εταιρίας SYCHEM A.E. για
επίσκεψη στο χώρο.
Το από 31.10.2017 ηλεκτρονικό (μέσω του ΕΣΗΔΗΣ) Αίτημα της εταιρίας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ A.E. για
επίσκεψη στο χώρο.
Η από 02.11.2017 ηλεκτρονική (μέσω του ΕΣΗΔΗΣ) γνωστοποίηση της ημερομηνίας επίσκεψης
στην εταιρία SYCHEM A.E.
Η από 02.11.2017 ηλεκτρονική (μέσω του ΕΣΗΔΗΣ) γνωστοποίηση της ημερομηνίας επίσκεψης
στην εταιρία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ A.E.
Η υπ’ αριθ. Πρωτ.4990/13.11.2017 Βεβαίωση προς την εταιρία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ A.E.
Η υπ’ αριθ. Πρωτ.5038/14.11.2017 Βεβαίωση προς την εταιρία SYCHEM A.E.
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31. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική
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μορφή) της διαγωνιζόμενης εταιρίας SYCHEM A.E.
Το υπ’ αριθ. Πρωτ.5291/29.11.2017 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Το από 29.11.2017 Αποδεικτικό δημοσίευσης του Πρακτικού Ι.
Η από 29.11.2017 Ανακοίνωση δημοσίευσης του Πρακτικού Ι.
Οικονομική Προσφορά (που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά) της διαγωνιζόμενης εταιρίας SYCHEM
A.E.
Το υπ’ αριθ. Πρωτ.5460/05.12.2017 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η από 29.11.2017 Ανακοίνωση δημοσίευσης του Πρακτικού ΙΙ.
Η αριθ.121/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΤΝΨΩΨ6-ΓΓΥ) για την επικύρωση
των Πρακτικών Ι και ΙΙ του Διαγωνισμού.
Η υπ’ αριθ. Πρωτ.40/08.01.2018 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Φάκελος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή) εταιρίας
SYCHEM A.E.
Το υπ’ αριθ. Πρωτ.332/26.01.2018 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού (Στάδιο
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης).
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
2. ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΜΙΧΟΥ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΔΑΣ

Επί των ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικα.
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού άκουσαν την εισήγηση του προέδρου και έλαβαν
υπόψιν την αριθμ. 538/8-2-2018 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου
Αποφασίζει KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει και επικυρώνει το Πρακτικό ΙΙΙ και κατακυρώνει τον Ανοιχτό Διαγωνισμό για την
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ)» στην εταιρία
SYCHEM Α.Ε. με προσφερόμενη τιμή 1.267.200,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και συνολική δαπάνη
1.571.328,00 Ευρώ.
Με την απόφαση αυτή δεν συμφώνησε ο δημοτικός σύμβουλος Κων/νος Δροσάκης ο οποίος
δήλωσε παρών
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 7 / 2018
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
Αργυρίου Άγγελος
Δροσάκης Κωνσταντίνος
Καλογιάννης Μιχαήλ
Κυριαζή Μαγδαληνή
Χρήστου Δημήτριος

