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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

      ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                

                 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 
 

 

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

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Έγκριση του υπ’ αριθ. 21609/09.08.2018 Πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών 

και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την «Παροχή Διοικητικών, Συμβουλευτικών, Μελετητικών Υπηρεσιών & 

Δράσεων Δημοσιότητας για την πράξη Step2Smart» 

 

 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 Βασιλεία                                    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  6ο    

ΑΡ. ΑΠΟΦ. :  277 

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέμα,  εξέθεσε ότι με την αριθ. 244 

/30-05-2018 Απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κω, εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας διοικητικών, συμβουλευτικών, 

μελετητικών υπηρεσιών &δράσεων δημοσιότητας για την πράξη step2smart και με την αριθ. 

182/2018 απόφαση ΟΕ, εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού,  με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία θα λάβει υπόψη την σταθερή 

τιμή του προϋπολογισμού του έργου και θα προκύψει αποκλειστικά βάσει των ποιοτικών 

κριτηρίων. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A 

«Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020». Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την  
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Κ.Α. : 60.7131.0001(α/α έκθεση 724/2018) σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2018  του Δήμου Κω. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι: 76.850,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο στην Πράξη : «Διασυνοριακή Συνεργασία Nησιωτικών Aστικών 

Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης Συστημάτων Ευφυών 

Μεταφορών» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Interreg V-A Ελλάδα 

Κύπρος 2014-2020».  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).    

  Την  21.06.2018 εκδόθηκε η σχετική διακήρυξη με αριθμό πρωτοκόλλου 17198.            

Σύμφωνα με το αριθ. 20115/23-07-2018 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών 

προσφορών του ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή 

διοικητικών,  συμβουλευτικών, μελετητικών υπηρεσιών και δράσεων δημοσιότητας για την 

πράξη Step2Smart, κατατέθηκε μία(1) προσφορά ενδιαφερόμενου ήτοι: Α. ΑΛΕΞΙΟΥ &ΣΙΑ 

ΟΕ(δ.τ.: «ΕΞΕΛΙΞΙΣ») και με την αριθ. 250/2018 απόφαση ΟΕ,  αποφασίστηκε η αποδοχή  της 

προσφοράς της Α. ΑΛΕΞΙΟΥ &ΣΙΑ ΟΕ(δ.τ.: «ΕΞΕΛΙΞΙΣ»),  με συνολική βαθμολογία της 

τεχνικής προσφοράς 101,5  και ότι περνάει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού. 

 Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 21609/09.08.2018 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για 

την παροχή διοικητικών,  συμβουλευτικών, μελετητικών υπηρεσιών και δράσεων 

δημοσιότητας για την πράξη Step2Smart, αναφέρει τα εξής: 

 

   …. «προκειμένου να αξιολογήσει τις οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν στη διαδικασία του 

ανοιχτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού ο οποίος αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και πήρε αύξων αριθμό Συστήματος 60236 για την «ΠΑΡΟΧΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Step2Smart», ενδεικτικού προϋπολογισμού 76.850,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, που διενεργήθηκε σύμφωνα με την υπ. Αριθμόν Πρωτ. 

17198/21-06-2018 Διακήρυξη. 

 

Η επιτροπή έχοντας υπόψη : 

α) Την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης και τις προδιαγραφές των 

υποβαλλόμενων τεχνικών προσφορών που ορίζονται στην διακήρυξη,  

 

β) Την υπ’ αριθ. 244/30-05-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια της ανάθεσης «ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ, 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

Step2Smart»,  

 

γ) Την υπ’ αριθ. 182/05-06-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003242811) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής περί έγκρισης των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού κάτω των 

ορίων διαγωνισμού, 

 

δ) Το υπ’αρ.πρ. 20115/23-07-2018 Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Τεχνικών Προσφορών, 

όπου κατατέθηκε μόνο μία (1) προσφορά, 

 

ε) Ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά στο σύνολο της υπηρεσίας. Η 

οικονομική προσφορά κάθε Προσφέροντος θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τη συνολική 

κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στη σταθερή τιμή που έχει ορισθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή,  
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στ) Την Νο 250/25-07-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω, 

 

ζ) Την υπ’ αριθμ 21265/06-08-2018 Πρόσκληση η οποία κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο περί την 

ημερομηνία και ώρα για την αξιολόγηση & αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, 

 

η) Την υπ’ αριθμ 21263/06-08-2018 Πρόσκληση προς την Επιτροπή Ανοικτών Διαγωνισμών περί 

την ημερομηνία και ώρα για την αξιολόγηση & αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, 

 

προχώρησε στην αποσφράγιση της μοναδικής οικονομικής προσφοράς που κατατέθηκε ηλεκτρονικά 

από την συμμετέχουσα εταιρεία  «Α. ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε» (δ.τ.: «ΕΞΕΛΙΞΙΣ) με αριθμό 

προσφοράς 101607, με υποχρεωτική την συμπλήρωση του ακόλουθου πίνακα του συστήματος που 

έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή: 

 
 

Συνολική Οικονομική Προσφορά Αναδόχου 

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

(σταθερή για όλους τους 

Προσφέροντες) 

      

ΜΟΝΑΔΑ 

 

Αριθμητικώς 

 

Ολογράφως 

 

Π1.5.2 – Συναντήσεις Εταίρων 

 

ΕΥΡΩ 

 

12.650,00 € 

 
Δώδεκα Χιλιάδες εξακόσια 
πενήντα ευρώ 

 
Π1.5.3 - Διαχείριση Έργου - σε 
επίπεδο εταίρου 

 
       ΕΥΡΩ 

 

15.000,00 € 

 

Δέκα Πέντε χιλιάδες ευρώ 

 
Π2.5.1 – Προετοιμασία 
Πληροφοριακού υλικού πράξης 

 
ΕΥΡΩ 

 

6.150,00 € 

 
Έξι Χιλιάδες Εκατό Πενήντα 
ευρώ 

 
Π2.5.2 - Εκπόνηση Δράσεων 
Δημοσιότητας». 

 
ΕΥΡΩ 

 

8.610,00 € 

 
Οκτώ χιλιάδες εξακόσια 
δέκα ευρώ 

 

Π2.5.3 - 2η Ημερίδα Πράξης 

 
ΕΥΡΩ 

 

9.840,00 € 

 
Εννέα χιλιάδες οκτακόσια 
σαράντα ευρώ 

 
Π5.5.1 - "Πριν" & "Μετά" 
Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων 

Πιλότου 

Κω. 

 
ΕΥΡΩ 

 

12.300,00 € 

 
Δώδεκα Χιλιάδες τριακόσια 
ευρώ 

 
Π6.5.1 - Διαμόρφωση Πλαισίου 
ΣΒΑΚ για Ελλάδα - Κύπρο για την 

αξιολόγηση των επιπτώσεων της 

 
ΕΥΡΩ 

 

12.300,00 € 

 
Δώδεκα Χιλιάδες τριακόσια 
ευρώ 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!B.T7lns0wA3-eo5LQow9mQ%7D&bid_number=%7B!!rBqv0z08Pi43-8oOLvMHog%7D&_ti=581086719&oapc=8&oas=-22WBcgK_wEgIr1LAGSFhw..
ΑΔΑ: Ψ0ΞΛΩΛΕ-ΖΒ0



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 4 

κυκλοφορίας στο περιβάλλον σε 

αστικές νησιωτικές πόλεις 

 

Τελική τιμή με Φ.Π.Α. 24% 

 
ΕΥΡΩ 

 

76.850,00 € 

Εβδομήντα έξι χιλιάδες 
οκτακόσια πενήντα 
ευρώ 

 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΜΟΦΩΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ: 

 

Την ανάδειξη της εταιρείας  «Α. ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε» (δ.τ.: «ΕΞΕΛΙΞΙΣ) με αριθμό 

προσφοράς 101607, ως προσωρινής αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Step2Smart», η οποία προσέφερε τη συνολική κοστολόγηση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών στη σταθερή τιμή που έχει ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι: 

 
 

  

Συνολική Οικονομική Προσφορά Αναδόχου 

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

(σταθερή για όλους τους 

Προσφέροντες) 

      

ΜΟΝΑΔΑ 

 

Αριθμητικώς 

 

Ολογράφως 

 

Π1.5.2 – Συναντήσεις Εταίρων 

 

ΕΥΡΩ 

 

12.650,00 € 

 
Δώδεκα Χιλιάδες εξακόσια 
πενήντα ευρώ 

 
Π1.5.3 - Διαχείριση Έργου - σε 
επίπεδο εταίρου 

 
ΕΥΡΩ 

 

15.000,00 € 

 

Δέκα Πέντε χιλιάδες ευρώ 

 
Π2.5.1 – Προετοιμασία 
Πληροφοριακού υλικού πράξης 

 
ΕΥΡΩ 

 

6.150,00 € 

 
Έξι Χιλιάδες Εκατό Πενήντα 
ευρώ 

 
Π2.5.2 - Εκπόνηση Δράσεων 
Δημοσιότητας». 

 
ΕΥΡΩ 

 

8.610,00 € 

 
Οκτώ χιλιάδες εξακόσια 
δέκα ευρώ 

 

Π2.5.3 - 2η Ημερίδα Πράξης 

 
ΕΥΡΩ 

 

9.840,00 € 

 
Εννέα χιλιάδες οκτακόσια 
σαράντα ευρώ 

 
Π5.5.1 - "Πριν" & "Μετά" 
Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων 

 
ΕΥΡΩ 

 

12.300,00 € 

 
Δώδεκα Χιλιάδες τριακόσια 
ευρώ 

 
Π6.5.1 - Διαμόρφωση Πλαισίου 
ΣΒΑΚ για Ελλάδα - Κύπρο για την 

 
ΕΥΡΩ 

 

12.300,00 € 

 
Δώδεκα Χιλιάδες τριακόσια 
ευρώ 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!B.T7lns0wA3-eo5LQow9mQ%7D&bid_number=%7B!!rBqv0z08Pi43-8oOLvMHog%7D&_ti=581086719&oapc=8&oas=-22WBcgK_wEgIr1LAGSFhw..
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αξιολόγηση των επιπτώσεων της 

κυκλοφορίας στο περιβάλλον σε 

αστικές νησιωτικές πόλεις 

 

Τελική τιμή με Φ.Π.Α. 24% 

 
ΕΥΡΩ 

 

76.850,00 € 

Εβδομήντα έξι χιλιάδες 
οκτακόσια πενήντα 
ευρώ 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται προς επικύρωση στην οικονομική επιτροπή για λήψη 

σχετικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της υπ’ αριθμ. 17198/21-06-2018 

Διακήρυξη»…..  

 

Κατόπιν τούτου η Πρόεδρος πρότεινε: α)την αποδοχή του υπ’ αριθ.  21609/09.08.2018 πρακτικού 

αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή 

υπηρεσίας διοικητικών, συμβουλευτικών, μελετητικών υπηρεσιών &δράσεων δημοσιότητας 

για την πράξη step2smart και β) την ανάδειξη της εταιρείας  «Α. ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε» (δ.τ.: 

«ΕΞΕΛΙΞΙΣ), ως προσωρινής αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Step2Smart»,  με το  ποσό των  76.850,00€ μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

                                         
 Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά της 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 πέντε (5) μέλη: 1) 

Γρηγοριάδου - Παντελίκιζη Βασιλεία,  2) Ζερβός Εμμανουήλ, 3) Μουζουράκης Θεόφιλος,  4) 

Κιάρης Μηνάς και 5) Χατζηχριστοφή Ειρήνη. 

  

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

έλαβε υπόψη της :   

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

• του ν. 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», 

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 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» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   
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• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές»,  

• του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

• του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

• του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

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

• του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

• του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,  

• του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”,  

• του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

• της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης» 

• της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 

της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

• Την υπ. αριθ. 244 /30-05-2018 Απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κω με την 

οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της εν λόγω παροχής υπηρεσίας.  

• Την αριθ. 182/2018 απόφαση ΟΕ 

• Την προσφορά που κατατέθηκε 

• Το υπ’ αριθ. 20115/23.07.2018 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών-τεχνικών 

προσφορών 

• Την αριθ. 250/2018 απόφαση ΟΕ 

• Το υπ’ αριθ. 21609/09.08.2018 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών 

• Την συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Α. Την αποδοχή του πρακτικού του υπ’ αριθ. 21609/09.08.2018 πρακτικού αξιολόγησης 

οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας 

διοικητικών, συμβουλευτικών, μελετητικών υπηρεσιών &δράσεων δημοσιότητας για την 

πράξη step2smart.   

Β. Την ανάδειξη  της εταιρείας  «Α. ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε» (δ.τ.: «ΕΞΕΛΙΞΙΣ), ως προσωρινής 

αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Step2Smart»,  με το  
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ποσό των  76.850,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος  του ΚΑ 60.7131.0001(α/α 

έκθεση 724/2018) σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018. 

  ………….………………………………………………………………………………………… 

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

 

   Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής            Τα μέλη: 

           Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη  

1. Ζερβός Εμμανουήλ 

2. Γρηγοριάδου-Παντελίκιζη Βασιλεία 

3. Κιάρης Μηνάς 

4. Χατζηχριστοφή Ειρήνη 

5. Μουζουράκης Θεόφιλος 
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