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Μήλος 31/12/2020
Α.Π. 9629

ΠΡΟΣ: 1.ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. και
2.Α.Π. ΤΣΑΝΤΖΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ενός (1) Αυτόνομου Συστήματος Υψηλής Πίεσης Νερού επί ελαφρού φορτηγού οχήματος για πλύση και απολύμανση κοινόχρηστων χώρων με Διαπραγμάτευση
σύμφωνα με το άρθρ. 32. παρ, 2γ του Ν.4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.
Ο Δήμαρχος Μήλου έχοντας υπόψη :
1. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09- 03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.

Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 / Φ.Ε.Κ. 114/Α/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων

και Κοινοτήτων», όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
(ΦΕΚ Α 263/23-12-2008).
4.

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα άρθρο 72 (παρ. 1, δ' περίπτωση) του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 203
του ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει αιτιολογημένα
για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης
μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
5. Το Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: «Πρόγραμμα Διαύγεια».
6. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
7. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-
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2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. του ν. 4270/2014 «αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Κατεπείγουσα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (ΦΕΚ 55/11.3.2020/τ.Α.)».
11. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Κατεπείγουσα μέτρα αντιμετώπισης
της

ανάγκης

περιορισμού

της

διασποράς

του

κορωνοϊού

COVID-19

(ΦΕΚ.

64/τ.Α’/14.03.2020)».
12. Την παρ. 8 του άρθρου δεύτερου (ήδη αναριθμούμενη σε 10), της ανωτέρω ΠΝΠ,
περί δυνατότητας διενέργειας των διαδικασιών έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου
είδους ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας από οποιαδήποτε αναθέτουσα
αρχή, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.
13. Το άρθρο εικοστό έκτο της ανωτέρω ΠΝΠ, περί δυνατότητας οποιασδήποτε αναθέτουσας αρχής, να προβαίνει, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάτασης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για
την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της.
14. Την υπ. αρ. 10/8200/133.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ :
6ΙΤΛ46ΜΤΛ6-ΘΒΨ).
15. Το άρθρο 72 (παρ. 1, δ' περίπτωση) του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από
το αρ. 203 του ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο η οικονομική επιτροπή αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών,
εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
16. Την αριθ. 226/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: ΨΥΔ2ΩΚΩ-Ζ7Γ
με την οποία λήφθηκε απόφαση για τα εξής : την έγκριση ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος για τους λόγους που αναλύονται
στο σκεπτικό της απόφασης, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, την έγκριση
των όρων της διαπραγμάτευσης, την έγκριση των όρων της Πρόσκλησης , την έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαπραγμάτευσης , τον ορισμό του οικονομικού
φορέα που θα προσκληθεί στην διαπραγμάτευση.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Την εταιρεία ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. με έδρα 5ο χλμ ΛΑΡΙΣΑΣ
– ΦΑΛΑΝΗΣ, ΤΚ 41500 ΛΑΡΙΣΑ και την εταιρεία Α.Π. ΤΣΑΝΤΖΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με έδρα
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7ο χλμ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΦΑΛΑΝΗΣ, σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση δαπάνης με τίτλο
« Προμήθεια ενός (1) Αυτόνομου Συστήματος Υψηλής Πίεσης Νερού επί ελαφρού φορτηγού οχήματος για πλύση και απολύμανση κοινόχρηστων χώρων» με τη διαδικασία
της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση , λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της προμήθειας, και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αριθ. 22/2020 μελέτη
της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Μήλου.
Η μελέτη περιλαμβάνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την προμέτρηση Υλικών και αφορά στην προμήθεια ενός (1) αυτόνομου συστήματος υψηλής πίεσης νερού επί ελαφρού φορτηγού οχήματος για πλύση και απολύμανση κοινόχρηστων χώρων (C.P.V.:
42924730-5) με εγγύηση καλής λειτουργίας για το σύνολο αυτονόμου συστήματος υψηλής πίεσης νερού για πλύση και απολύμανση (πλυστικό & όχημα) διαρκείας τουλάχιστον ενός (1) έτους, από την ημερομηνία παράδοσης, όπως ο Ευρωπαϊκός νόμος ορίζει, με εργοστασιακή εγγύηση για το ελαφρύ φορτηγό όχημα από τη επίσημη αντιπροσωπεία του για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη, 60 μήνες η 100.000 χιλιόμετρα, για
βαφή και αμάξωμα, 60 μήνες η 100.000 χιλιόμετρα, για διάτρηση αμαξώματος 60 μήνες, για μπαταρία για 60 μήνες, και με τεχνική υποστήριξή και ανταλλακτικά, το μεν αυτόνομο σύστημα υψηλής πίεσης νερού από τον κατασκευαστή του, το δε όχημα ελαφρύ
φορτηγό, από τον αναγνωρισμένο αντιπρόσωπο του εργοστασίου κατασκευής του.
Με βάση τα παραπάνω προτείνεται:
Η προμήθεια (1) ενός αυτόνομου συστήματος υψηλής πίεσης νερού επί ελαφρού φορτηγού οχήματος για πλύση και απολύμανση κοινόχρηστων χώρων.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η Δαπάνη περιγράφεται ως προμήθεια (1) αυτόνομου συστήματος υψηλής πίεσης νερού επί ελαφρού φορτηγού οχήματος για πλύση και απολύμανση κοινόχρηστων χώρων που ανέρχεται σε εξήντα δύο χιλιάδες Ευρώ (62.000,00€) συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%.
Η πίστωση θα βαρύνει Κ.Α.Ε. του υπό αναμόρφωση προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2020.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΕΙΔΟΣ
Αυτόνομο Σύστημα Υψηλής Πίεσης Νερού επί ελαφρού φορτηγού οχήματος για πλύση και απολύμανση κοινόχρηστων χώρων
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΤΕΜ.

50.000,00

1

Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

50.000,00
50.000,00
12.000,00
62.000,00

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και είναι τελικές τιμές τιμολόγησης (περιλαμβάνουν τυχόν φόρους και λοιπές χρεώσεις).

Οι προσφορές θα δοθούν σε σφραγισμένο φάκελο με εξωτερικό διαβιβαστικό στο πρωτόκολλο του Δήμου έως την 10η Ιανουαρίου 2021 ( 10 ημέρες ) θα περιλαμβάνουν τα στοιχεία του αποστολέα, τον τίτλο της υπηρεσίας με παραλήπτη το Δήμο Μήλου υπόψη της
Επιτροπής διεξαγωγής διαδικασίας με διαπραγμάτευση. Οι οικονομικοί φορείς θα συντάξουν την προσφορά τους σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή .
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 62.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την μελέτη και θα βαρύνει τον υπό αναμόρφωση ΚΑΕ προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του αρ 73 του Ν.4412/2016 παρακαλούμε μαζί με
την προσφορά σας να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου. Η υποχρέωση αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία ε. ΓΕΜΗ πρόσφατο
ε. Έναρξη δραστηριότητας από το TAXISNEΤ όπου θα φαίνεται το επάγγελμα
στ. Εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο
Τα παραπάνω δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
Η παρούσα πρόσκληση και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης θα αναρτηθούν και μπορούν
να αναζητηθούν
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α) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Μήλου,
β) στον ιστότοπο του Δήμου στο site https://milos.gr/ στην ενότητα Διακηρύξεις – Δημοπρασίες,
γ) Στη Διαύγεια
Συγκροτήθηκε τριμελής Επιτροπή Διαπραγμάτευσης η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ως εξής:

Τακτικά μέλη
1) Κολιαράκη Μαρία του Γε-

ωργίου / κλάδου ΤΕ 17 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ /
Δημοτικός Υπάλληλος ως
πρόεδρος
2) Ντούτσιας Γεώργιος του
Παναγιώτη / κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ /
Δημοτικός Υπάλληλος ως μέλος
3) Μπρούτζου Βασιλική του
Εμμανουήλ / κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών / Δημοτικός Υπάλληλος ως μέλος

Αναπληρωματικά μέλη
1) Μπακρής Αθανάσιος

του Νικολάου / κλάδου ΔΕ
30 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ / Δημοτικός Υπάλληλος ως Πρόεδρος
2) Μάλλης Εμμανουήλ του
Γεωργίου / κλάδου ΠΕ
Διοικητικού / Δημοτικός
Υπάλληλος ως μέλος
3) Ζαγουρής Δημήτριος
του Ευστρατίου / κλάδου
ΔΕ 5 Οδοποιία / Δημοτικός
Υπάλληλος ως μέλος

Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης θα συνεδριάσει σε τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Θα αποσφραγίσουν και μονογράψουν όλους τους φακέλους, θα ελέγξουν τις προσφορές και τα δικαιολογητικά και στη συνέχεια θα καταχωρήσουν τα αποτελέσματα σε πρακτικό, γνωμοδοτώντας προς την Οικονομική Επιτροπή όπως αναθέσει την προμήθεια στους αναδόχους.
Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή θα αποφασίσει την ανάθεση της προμήθειας.
Η απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί στους Αναδόχους και θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Η παραλαβή των υπό Προμήθεια ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών. Εάν οι τεχνικές προδιαγραφές δεν ανταποκρίνονται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, η επιτροπή μπορεί να προτείνει την τέλεια
απόρριψη και αντικατάσταση του υπό παραλαβή είδους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
MIKEΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

