
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

           ΔΗΜΟΣ ΚΩ 

 

 

Απόσπασμα από το 28ο πρακτικό της από 24-08-2018 συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσίας συντήρησης 

υδραυλικού, ηλεκτρολογικού και ψυκτικού εξοπλισμού του Δημοτικού Σφαγείου»,  

σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 21641/09-08-2018  Πρακτικό της Επιτροπής  

Αξιολόγησης» 

Σήμερα στις 24 Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή & ώρα 12:00, η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Κω,  συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό 

Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 22098/20-08-2018 πρόσκληση, που 

εκδόθηκε από την Πρόεδρο, και γνωστοποιήθηκε  στα μέλη της, αυθημερόν, σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 / Α΄ /07-06-2010) 

– «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» .    

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο 

σύνολο των   μελών ήσαν :  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                      ΑΠΟΝΤΕΣ                               

1. Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη                                         1. Βασιλειάδης Σπύρος                          

2. Ζερβός Εμμανουήλ                                                         2.  Γιωργαράς Αντώνιος      

3.  Γρηγοριάδου-Παντελίκιζη Βασιλεία1                                    3.  Πής Σταμάτιος        

4.  Κιάρης Μηνάς                                          οι  οποίοι  κλήθηκαν  και  αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν   

5.   Μουζουράκης Θεόφιλος    

6.   Χατζηχριστοφή Ειρήνη               

              

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Κω,  κα Γεωργαντή Στυλιανή, 

για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 

75 του Ν.3852/2010.   

Η Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της  

συνεδρίασης και εισηγήθηκε  ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

ΘΕΜΑ 5ο 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. :  276 

 Η  Πρόεδρος πριν την εισήγηση του 5ου θέματος, ανέφερε ότι σύμφωνα με τον ΚΩΔΙΚΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ του άρθρου 7 παρ.2 μεταξύ άλλων αναφέρει ότι:   
 

                                                 
1 Το μέλος Γρηγοριάδου- Παντελίκιζη Βασιλεία βγήκε εκτός αιθούσης στο 5ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης,  σύμφωνα με τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ του άρθρου 7 παρ.2. 
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…..  «τα μονομελή όργανα, καθώς και τα μέλη των συλλογικών οργάνων, οφείλουν να απέχουν 

από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση 

γνώμης ή πρότασης εφόσον: α) …………ή β) είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, 

κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού, με κάποιον 

από τους ενδιαφερόμενους»……..  

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η  πρόεδρος ζήτησε από το μέλος Γρηγοριάδου- Παντελίκιζη 

Βασιλεία  να εξέλθει της αιθούσης διότι είναι μητέρα με ένα εκ τον ενδιαφερόμενων 

προμηθευτών.   

 

Κατόπιν τούτου η πρόεδρος εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε 

ότι, με την υπ’ αριθ. 244/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η  μελέτη 

και η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης 

υδραυλικού, ηλεκτρολογικού και ψυκτικού για τις ανάγκες λειτουργίας του 

Δημοτικού Σφαγείου για τα έτη 2018-2020 και συγκεκριμένα: 1) Συντήρηση 

υδραυλικού εξοπλισμού, 2) Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, 3) Συντήρηση 

ψυκτικού εξοπλισμού και με την αριθ. 186/2018 απόφαση ΟΕ, εγκρίθηκαν οι όροι 

διακήρυξης του διαγωνισμού,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής(χαμηλότερη τιμή), ανά ομάδα  

συντήρησης, όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016, προϋπολογισμού 

18.600,00€ (με Φ.Π.Α.) σε βάρος του ΚΑ 70.6264, (α/α εκθέσεις 705/2018, 706/2018, 

707/2018)  του Προϋπολογισμού του Δήμου Κω οικονομικού έτους 2018.   

 

Κατόπιν εκδόθηκε η σχετική διακήρυξη με αριθμό πρωτοκόλλου  16008/12.06.2018.            

 

Σύμφωνα με το αριθ.17964/28-06-2018 πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού για την 

επιλογή προσωρινού αναδόχου που αφορά στην παροχή υπηρεσίας Συντήρησης 

υδραυλικού, ηλεκτρολογικού και ψυκτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας 

του δημοτικού Σφαγείου,  αναφέρει ότι κατατέθηκαν τρείς(3) προσφορές ήτοι: 1)  

ΣΟΥΡΑΣΗΣ Α. & ΥΙΟΣ ΟΕ(ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ), 2) ΠΑΝΤΕΛΙΚΙΖΗΣ 

ΚΙΜΩΝ IGLOOTHERM(ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) και 3)  ΜΟΥΖΑΚΗΣ Π. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) και με την υπ’ αριθ. 224/20018 

απόφαση ΟΕ, αποφασίστηκε η ανάδειξη της α) ΣΟΥΡΑΣΗΣ Α. & ΥΙΟΣ ΟΕ ως 

προσωρινού αναδόχου,  για την παροχή υπηρεσίας που αφορά στη συντήρηση 

υδραυλικού εξοπλισμού για τα Σφαγεία Δήμου Κω συνολικού ποσού με ΦΠΑ 

6.200,00€ για δύο έτη (2018-2020), β) την ανάδειξη του ΠΑΝΤΕΛΙΚΙΖΗ ΚΙΜΩΝ 

IGLOOTHERM ως προσωρινού αναδόχου, για την παροχή υπηρεσίας που αφορά στη 

συντήρηση ψυκτικού εξοπλισμού για τα Σφαγεία Δήμου Κω συνολικού ποσού με ΦΠΑ 

5.826,60€ για δύο έτη (2018-2020) και δ) την ανάδειξη του ΜΟΥΖΑΚΗ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ως προσωρινού αναδόχου, για την παροχή υπηρεσίας που αφορά στη συντήρηση 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τα Σφαγεία Δήμου Κω συνολικού ποσού με ΦΠΑ 

6.200,00€ για δύο έτη (2018-2020),  σε βάρος του ΚΑ 70.6264, (α/α εκθέσεις 705/2018, 

706/2018, 707/2018)  του Προϋπολογισμού του Δήμου Κω οικονομικού έτους 2018.      

 

Σύμφωνα με το ν4412/2016, απεστάλη η υπ’ αριθ. 20059/20.07.2018  πρόσκληση 

υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στους προσωρινούς αναδόχους. 
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Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 21641/09.08.2018 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών 

κατακύρωσης διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας Συντήρησης υδραυλικού, 

ηλεκτρολογικού και ψυκτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας του 

δημοτικού Σφαγείου,   αναφέρει ότι ο υπ’ αρ.  πρωτ. 21004/02.08.2018  

 φάκελος  των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της εταιρείας ΣΟΥΡΑΣΗΣ 

Α. & ΥΙΟΣ ΟΕ,  ο υπ’ αρ.  πρωτ. 20669/30.07.2018 φάκελος  των δικαιολογητικών του 

προσωρινού αναδόχου του ΠΑΝΤΕΛΙΚΙΖΗ ΚΙΜΩΝ IGLOOTHERM και  ο υπ’ αρ.  

πρωτ. 21229/06.08.2018 φάκελος  των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του 

ΜΟΥΖΑΚΗ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,  ήταν πλήρης και σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 14 

της διακήρυξης και βάσει των ανωτέρω  η επιτροπή εισηγείται  την κατακύρωση του 

διαγωνισμού για την  Συντήρηση υδραυλικού εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας 

του δημοτικού Σφαγείου στον ΣΟΥΡΑΣΗ Α. & ΥΙΟΣ ΟΕ,  για την  Συντήρηση  

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας του δημοτικού Σφαγείου, 

στον ΜΟΥΖΑΚΗ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ και για την  Συντήρηση  ψυκτικού εξοπλισμού για 

τις ανάγκες λειτουργίας του δημοτικού Σφαγείου, στον ΠΑΝΤΕΛΙΚΙΖΗ ΚΙΜΩΝ 

IGLOOTHERM,  γιατί κατέθεσαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

  

Κατόπιν τούτου η Πρόεδρος, πρότεινε την αποδοχή του πρακτικού του υπ’ αριθ.              

21641/09.08.2018 πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού και ως εκ τούτου την κατακύρωση του διαγωνισμού για την Συντήρηση 

υδραυλικού εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας του δημοτικού Σφαγείου για δύο 

έτη (2018-2020), στον ΣΟΥΡΑΣΗ Α. & ΥΙΟΣ ΟΕ,  για την  Συντήρηση  

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας του δημοτικού Σφαγείου για 

δύο έτη (2018-2020), στον ΜΟΥΖΑΚΗ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ και για την  Συντήρηση  

ψυκτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας του δημοτικού Σφαγείου για δύο έτη 

(2018-2020), στον ΠΑΝΤΕΛΙΚΙΖΗ ΚΙΜΩΝ IGLOOTHERM. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, κατά την διάρκεια της οποίας διατυπώθηκαν 

διάφορες απόψεις επί του θέματος.   

 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος,   κάλεσε  τα μέλη να ψηφίσουν. 

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν η Πρόεδρος κα Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη και τέσσερα 

(4) μέλη: 1) Ζερβός Εμμανουήλ, 2) Μουζουράκης Θεόφιλος,  3) Κιάρης Μηνάς και 4) 

Χατζηχριστοφή Ειρήνη. 

 

Η Οικονομική  Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων, 

αφού έλαβε υπόψη της :    

1)   Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών  (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

3) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/2010). 

4) Τις διατάξεις του N.4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 

την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, 

Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 

267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 

5) Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), «Κύρωση του 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 
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6) Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 11/Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της 

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 

άλλες διατάξεις». 

7) Τις διατάξεις του Νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/09-05-2013 «Επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

8) Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. 

9) Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α΄/15-09-2011 ) «Σύσταση Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 

(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

10) Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».  

11) Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/2014), «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό 

και άλλες διατάξεις». 

12) Του Π.Δ. 28/2015 (Α΄34). «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση στα 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία». 

13) Την υπ’ αρ. Π1/2380//2012/Β’3400 Κ.Υ.Α. «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων 

συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών 

και Δικτύων». 

14) Την υπ’ αρ. 11389/1993/Β’185 ΚΥΑ «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» όπως ισχύει (άρθρο 377 παρ.1 περ. 82 του Ν. 4412/2016)  15) Τις 

διατάξεις του Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 15)Το άρθρο 18 του Ν.4469/2017 περί τροποποίηση διατάξεων του Ν.4412/2016 

16) Την υπ’ αρ. 57654/23.05.2017 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης περί «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας & διαχείρισης του 

ΚΗΜΔΗΣ».  

17) Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017, « Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 

εκσυγχρονισμός  της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»      

18) ) Την υπ’ αριθ. 244/2018  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω που εγκρίνει 

την προμήθεια.  

19) Την  υπ’ αριθμόν  174/2018 απόφαση  της Ο.Ε. του Δήμου Κω, με την οποία 

εγκρίνει την διάθεση πίστωσης. 

20) Το σχέδιο διακήρυξης 

20) Την αριθ. 186/2018 απόφαση ΟΕ περί έγκρισης των όρων διακήρυξης  

21) Τις προσφορές που κατατέθηκαν 

22) Το υπ’ αριθ. 17964/28.06.2018 πρακτικό διενέργειας. 

23) Την αριθ. 224/2018 απόφαση ΟΕ 

24) Την υπ’ αριθ. 20059/20.07.2018  πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης στους προσωρινούς αναδόχους. 

25) Το αριθ. 21641/09.08.2018 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

26) Τον προϋπολογισμό του Δήμου Κω οικονομικού έτους 2018 

27) Την συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν. 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

1.  Αποδέχεται το υπ’αριθ.21641/09.08.2018 πρακτικό αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσίας 
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συντήρησης υδραυλικού, ηλεκτρολογικού και ψυκτικού εξοπλισμού του 

Δημοτικού Σφαγείου»,  σύμφωνα με το ν4412/2016. 

2. Κατακυρώνει τον διενεργηθέντα διαγωνισμό για την Συντήρηση υδραυλικού 

εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας του δημοτικού Σφαγείου για δύο έτη 

(2018-2020), στον ΣΟΥΡΑΣΗ Α. & ΥΙΟΣ ΟΕ, συνολικού ποσού με ΦΠΑ 

6.200,00€,  για την  Συντήρηση  ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες 

λειτουργίας του δημοτικού Σφαγείου για δύο έτη (2018-2020), στον ΜΟΥΖΑΚΗ 

Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, συνολικού ποσού με ΦΠΑ 6.200,00€  και για την Συντήρηση  

ψυκτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας του δημοτικού Σφαγείου για 

δύο έτη (2018-2020) στον ΠΑΝΤΕΛΙΚΙΖΗ ΚΙΜΩΝ IGLOOTHERM, 

συνολικού ποσού με ΦΠΑ 5.826,60€,  σε βάρος του ΚΑ 70.6264, (α/α εκθέσεις 

705/2018, 706/2018, 707/2018)του Προϋπολογισμού του Δήμου Κω οικονομικού 

έτους 2018.      

3. Την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών χωρίς την αποστολή για έλεγχο 

νομιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 116 του ν.4555/19.7.2018 (Πρόγραμμα  

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) και την υπ’ αριθ. 27 (αρ. πρωτ. 42203/13.08.2018) Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων: …. «οι αποφάσεις των 

συλλογικών οργάνων των Δήμων και των Περιφερειών καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. 

αυτών, αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην Α.Υ.Ε. ΟΤΑ,  

εφόσον αφορούν την  ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών,  αν το 

τίμημα υπερβαίνει το ποσό των 60.000€ χωρίς ΦΠΑ»…. 

…………………..……….………………………………………………………… 

      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

 

           Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής            Τα μέλη: 

             Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη  

1. Μουζουράκης Θεόφιλος 

2. Ζερβός Εμμανουήλ 
3. Κιάρης Μηνάς 

4. Χατζηχριστοφή Ειρήνη 

 

 

ΑΔΑ: Ω0ΜΞΩΛΕ-ΖΙΙ
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