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Ελληνική Δημοκρατία 
Δήμος Χίου 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου 
Οικονομική Επιτροπή                                                                             
Αρ.Πρωτ.: 33788/28-04-2022 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
Εκ της υπ' αριθ. 23 της 28-04-2022 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής 

Αριθμός απόφασης 
302/2022 

Περίληψη απόφασης 
Β.Κατακύρωση ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία 
Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Χίου έτους 2022». 
Στη Χίο και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα την 28η Απριλίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 
10.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  στην οποία προήδρευσε ο(η) Αντιδήμαρχος κ. Βεργίνας 
Κωνσταντίνος , ορισμένο(η)ς με την 3/2022 απόφαση Δημάρχου Χίου,  ύστερα από πρόσκληση που υπέγραψε  ο 
ίδιος με ημερομηνία 27-04-2022 που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 
του Ν 3852/10 και αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν, μαζί 
με τον Πρόεδρο, παρόντα 8 μέλη, δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Σύμφωνα με την 7/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την 3/2022 Απόφαση Δημάρχου Χίου 

α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Βεργίνας Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος 
 2 Μπελέγρης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος 
 3 Ξενάκης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος 
 4 Ζωάνος Κυριάκος, Αντιδήμαρχος 
 5 Αναγνώστου Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος 
 6 Ποταμούση Παρασκευή                                
 7 Σαραντινός Σταμάτιος                               
 8 Μπουρνιάς Χαράλαμπος                               

 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Oι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Νύκτας Νικόλαος                                    
  

Ακολούθως o κ. Βεργίνας Κωνσταντίνος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία και 
υπογράφονται. 

---------- Αποχωρήσεις-Προσελεύσεις ---------- 
Ομόφωνα έγινε αποδεκτό το κατεπείγον της δια περιφοράς συνεδρίασης, το οποίον έγκειται στο ότι υπάρχει 
ανάγκη  για το Θέμα 1ο: Λόγω προθεσμίας, Η δικάσιμος στο ΣτΕ έχει ορισθεί για την 5η Μαΐου 2022 και πρέπει 
να προηγηθεί η σύνταξη πληρεξουσίου από τον συμβολαιογράφο για την νομιμοποίηση της παράστασης του 
δικηγόρου, Θέμα 2ο : Λόγω προθεσμίας, Για την έγκαιρή ολοκλήρωση των πολυσύνθετών διαδικασιών για την 
τοποθέτηση των ναυαγοσωστών στις πολυσύχναστες παραλίες, Θέμα 3ο : Λόγω προθεσμίας , Οι φωτογραφίσεις 
και οι βιντεοσκοπήσεις θα ξεκινήσουν την 1η Μαΐου 2022 και Θέμα 4ο Για την έγκαιρή ολοκλήρωση των 
πολυσύνθετών διαδικασιών και την αποφυγή ανατιμήσεων των οχημάτων.  
 
Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα 
Β.Κατακύρωση ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία 
Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Χίου έτους 2022». 
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη της  Οικονομικής Επιτροπής η αριθμ. 33048/27-04-2022 εισήγηση του Τμήματος 
Αποθήκης και Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία αναφέρει τα παρακάτω:  
Σας υποβάλλουμε το 1ο & 2ο Πρακτικό Διενέργειας/Αξιολόγησης, καθώς και το 3ο Πρακτικό Ελέγχου 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 
για την υπηρεσία με τίτλο "Υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Χίου έτους 
2022", προϋπολογισμού δαπάνης 264.898,00 ? άνευ ΦΠΑ (328.473,52 € με ΦΠΑ 24%). 
Σύμφωνα με το άρθρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016 "..στην περίπτωση που ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης 
έχει επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία δεν προσδιορίζεται μόνο βάσει 
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τιμής, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας 
ανάθεσης της παρ. 5 επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 της αναθέτουσας αρχής που 
εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας.."  
Παρακαλούμε όπως η Οικονομική Επιτροπή:  
1. Εγκρίνει το 1ο & 2ο Πρακτικό Διενέργειας/Αξιολόγησης, καθώς και το 3ο Πρακτικό Ελέγχου 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού 
2. Ανακηρύξει ως οριστική ανάδοχο την εταιρεία Β. ΒΗΧΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. με το διακριτικό τίτλο 
"ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ - ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ", (ΑΦΜ: 998712560 Δ.Ο.Υ. Α' ΠΕΙΡΑΙΑ) με 
έδρα τον Πειραιά, οδός Αισχύλου αρ. 4, Τ.Κ. 18533 τηλ. 2104283096 & 2104284763, για την υπηρεσία με τίτλο 
"Υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Χίου έτους 2022", έναντι του 
συνολικού ποσού των 263.930,00 ? άνευ ΦΠΑ (327.273,20 € με 24% ΦΠΑ).  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Στη Χίο σήμερα την 13η Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο 
Δημαρχείο του Δήμου Χίου η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του 
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 1078/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο 
πλαίσιο διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο 
"Υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Χίου έτους 2022" (Αριθμ. 
Διακήρυξης 20729/17-3-2022), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 157211 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε 
νομίμως στην, στις εφημερίδες ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και ΧΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:22PROC010248796.  
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες οι:  
1) Σγούτας Γεώργιος, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (Πρόεδρος)  
2) Παρθενίδης Κων/νος, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (τακτικό μέλος)  
3) Μπουλάς Κων/νος, ΠΕ Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (τακτικό μέλος)  
 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 7η Απριλίου 2022. Η 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 13η Απριλίου 2022 και από ώρα 08:00π.μ. έως 06:00 
μ.μ.  
 
Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ 
με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό 157211 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως 
"κλειδωμένος" και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές από τους παρακάτω 
συμμετέχοντες:  

Α/Α Επωνυμία 
Ημερομηνία 

υποβολής 
προσφοράς 

Ώρα 
υποβολής 

προσφοράς 
1 Β. ΒΗΧΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 07/04/2022 12:25:36 

 
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό 
της προσφοράς.  
 
2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των 
προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και 
κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθεί η προσφορά.  
 
3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι 
υποφάκελοι "Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά" της προσφοράς με αποτέλεσμα να είναι δυνατή 
πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι "Οικονομικές Προσφορές" δεν 
αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε 
μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.  
 
4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά είχε λάβει από 
το σύστημα, το παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό αριθμό συστήματος:  
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός συστήματος 
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1 Β. ΒΗΧΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 273510 
 
 
5. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2. και παρ. 2.4.2.5 της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  
προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν.4250/2014. Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που 
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά 
τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 
ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.  
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός πρωτοκόλλου 

1 Β. ΒΗΧΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. Αρ. Πρωτ.: 28284/11-04-2022 
 
 
6. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου "Δικαιολογητικά 
συμμετοχής - Τεχνική προσφορά" που υπέβαλε ο συμμετέχων βάση των αναγραφομένων στη διακήρυξη και στις 
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  
Η Επιτροπή στη συνέχεια επικοινώνησε με τον φορέα που φέρετε να έχει εκδώσει την εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής που έχει καταθέσει ο συμμετέχων και διαπίστωσε την εγκυρότητά της (άρθρο 72 παρ.5 του 
Ν.4412/2016).Όσον αφορά το χρόνο ισχύος των γραμματίων, επισημαίνουμε ότι οι χρηματικές παρακαταθήκες 
παραγράφονται μετά από 15ετία από το χρόνο που κατέστησαν απαιτητές βάσει του άρθρου 17 του Ν. 3646/28.  
 
7. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο, που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, 
μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο, 
όπου διαπιστώθηκε ότι έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τη διακήρυξη.  
 
8. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζομένου 
οικονομικού φορέα Β. ΒΗΧΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που τέθηκαν στη διακήρυξη.  
Συγκεκριμένα:  
 
 
Βαθμολογεί την τεχνική προσφορά ως ακολούθως:  

Α/Α Προσφερόμενο Είδος Διαγωνιζόμενος Βαθμολογία 

1 
Υπηρεσία Ναυαγοσωστικής 
Κάλυψης Πολυσύχναστων 

Παραλιών Δήμου Χίου έτους 2021 
Β. ΒΗΧΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 100,00 

 
Η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα "Β. ΒΗΧΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε." 
σύμφωνα με τα κριτήρια της διακήρυξης αναλύεται στους πίνακες που ακολουθούν:  
 

Τεχνική Προσφορά Β. ΒΗΧΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛ. 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Σ (%) 

ΒΑΘΜΟΣ 
Προμηθευτή 

(100-120) 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕ
ΝΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

Προμηθευτή 

Aιτιολόγηση  

1 Προδιαγραφές Τεχνικής 
Λύσης  Β Α*Β  

Κ.1 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

0,30 100 30,00 

Πληροί τον 
ελάχιστο 

απαιτούμενο 
εξοπλισμό 

σύμφωνα με την 
αναλυτική 

τεχνική 
περιγραφή 
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Κ.2 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
,ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ 
ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΟΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Η΄ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  

0,25 100 25,00 

Προσκομίσθηκα
ν βεβαιώσεις 

καλής εκτέλεσης 
και συμβάσεις με 

άλλους ΟΤΑ. 

Κ.3 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ Της 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
(ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ 
ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΠΟΥ 
ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕ 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ  

0,20 100 20,00 

Προσκομίσθηκε 
ΥΔ ότι το 

προσωπικό που 
θα προσληφθεί 

θα έχει την 
επάρκεια και 
εμπειρία. Η 

Εταιρεία διαθέτει 
την τεχνογνωσία 
για την εκτέλεση 
της υπηρεσίας. 

Κ.4 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

0,10 100 10,00 

Καλύπτεται 
πλήρως η 

διάρκεια του 
συμβατικού 

αντικειμένου. 

Κ.5 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
SERVICE 

0,15 100 15,00 

Η προσφορά 
καλύπτει 

ανταλλακτικά 
και σέρβις. 

ΣΥΝΟΛΟ 1,00  100,00  

 
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  
 
1. την υπ' αριθ. 20729/17-3-2022 Διακήρυξη του Δημάρχου 
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.  
4. την υπ' αριθ. Α-599/8-3-2022, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.  
προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή:  
 
Α) Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε ο κατωτέρω διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας με την αντίστοιχη 
βαθμολογία του, καθώς είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως 
προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό:  

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός συστήματος 
 

1 Β. ΒΗΧΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 273510 

 
 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό σε δύο (2) αντίγραφα, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Στη Χίο σήμερα την 14η Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο 
Δημαρχείο του Δήμου Χίου η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του 
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 1078/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των Οικονομικών στοιχείων των 
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων 
για την υπηρεσία με τίτλο "Υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Χίου έτους 
2022" (Αριθμ. Διακήρυξης 20729/17-3-2022), η οποία έλαβε τον υπ? αριθ. 157211 αριθμό συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως στην, στις εφημερίδες ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και ΧΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ και 
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), λαμβάνοντας 
ΑΔΑΜ:22PROC010248796.  
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες οι:  
1) Σγούτας Γεώργιος, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (Πρόεδρος)  
2) Παρθενίδης Κων/νος, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (τακτικό μέλος)  
3) Μπουλάς Κων/νος, ΠΕ Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (τακτικό μέλος)  
 
1. Την 13η Απριλίου 2022 η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φάκελου 
"Δικαιολογητικά διαγωνισμού - Τεχνική προσφορά" των διαγωνιζομένων, στην αξιολόγηση και στη 
βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών τους, στην καταχώριση όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των 
υποβληθέντων από αυτούς δικαιολογητικών και των αποτελεσμάτων του ελέγχου αυτών στο από 13/04/2022 
πρακτικό διενέργειας / αξιολόγησης ηλεκτρονικού διαγωνισμού που κοινοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους μέσω 
του ΕΣΗΔΗΣ.  
 
2. Σήμερα, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της διακήρυξης, η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση 
των υποφακέλων "Οικονομικής Προσφοράς" των συμμετεχόντων, των οποίων οι προσφορές έγιναν δεκτές κατά 
το προηγούμενο στάδιο.  
 
Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των Οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα 
διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε το ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό 157211. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στο περιεχόμενό των οικονομικών στοιχείων των προσφορών. Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής 
που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε 
ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.  Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία (καταχώρησης στο 
σύστημα των διαπιστευτηρίων από κάθε μέλος της επιτροπής), οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και 
συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος "Οικονομική Προσφορά": 
 
3. Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές ψηφιακά υπογεγραμμένες παρουσιάζονται στον πίνακα του 
υποφακέλου (Οικονομική προσφορά), όπως ελήφθη από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).  
 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 
σύγκρισης λ σύμφωνα με τον τύπο:  

λ = Ο.Π. 
    U 

Όπου:  
(Ο.Π.): η οικονομική προσφορά και 
(U)    : η συνολική βαθμολογία κατά την αξιολόγηση 
 
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω ο Πίνακας Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών είναι:  
 
 
Για τον 157211 (Υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Χίου έτους 2022)  
 

Α/Α Προσφερόμενη 
Υπηρεσία Διαγωνιζόμενος Βαθμ/γία Οικονομική 

Προσφορά 
λ = Ο.Π. 

     U 

1 

«Υπηρεσία 
Ναυαγοσωστικής 

Κάλυψης 
Πολυσύχναστων 
Παραλιών Δήμου 

Β. ΒΗΧΟΥ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. 100,00 263.930,00 2.639,30 
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Χίου έτους 2022» 

 
 
Η επιτροπή σύμφωνα με το πρακτικό βαθμολόγησης-αξιολόγησης προσφορών και το Άρθρο 2.3.2 της 
διακήρυξης συνέταξε το παρακάτω Πίνακα Οικονομικών Προσφορών:  

Είδος Μειοδότης 
Αριθμός 

συστήματος 
προσφοράς 

Οικονομική 
προσφορά 

άνευ ΦΠΑ σε € 

Οικονομική προσφορά 
μειοδότη 

Τιμή με ΦΠΑ 24% σε 
€ 

«Υπηρεσία 
Ναυαγοσωστικής 

Κάλυψης 
Πολυσύχναστων 
Παραλιών Δήμου 
Χίου έτους 2022» 

Β. ΒΗΧΟΥ & 
ΣΙΑ Ε.Ε. 273510 263.930,00 327.273,20 

 
Κατά την επαλήθευση Πιστοποίησης της Οικονομικής προσφοράς στη ψηφιακή υπογραφή, δεν παρουσιάστηκε 
πρόβλημα έγκρισης από την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (Α.Π.Ε.Δ.)  
 
Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά κρίνεται αποδεκτή, καθώς είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.  
 
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  
 
1. την υπ' αριθ. 20729/17-3-2022 Διακήρυξη του Δημάρχου 
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.  
4. την υπ' αριθ. Α-599/8-3-2022, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.  
5. το από 13/4/2022 Πρακτικό διενέργειας / αξιολόγησης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 157211 
προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή:  
 
προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή την ανάδειξη ως "προσωρινό ανάδοχο" τον οικονομικό φορέα:  
 
για την "Υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Χίου έτους 2022"την "Β. 
ΒΗΧΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε." (με έδρα ΑΙΣΧΥΛΟΥ 4, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΚ 185 33 και με ΑΦΜ 998712560, Δ.Ο.Υ. Α' 
ΠΕΙΡΑΙΑ) με τιμή προσφοράς 263.930,00 ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α. και συνολική τιμή 327.273,20 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 24%, 
διότι η προσφορά του ανωτέρω οικονομικού φορέα είναι η πλέον συμφέρουσα για το Δήμο, ενόψει τόσο της 
συνολικής του βαθμολογίας στη τεχνική του προσφορά στα τεθέντα με τη διακήρυξη κριτήρια αξιολόγησης, όσο 
και της τιμής της προσφοράς του.  
 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό σε δύο (2) αντίγραφα, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στη Χίο σήμερα την 26η Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο 
Δημαρχείο του Δήμου Χίου η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του 
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 1078/2021 απόφαση της Οικονομικής προκειμένου να 
προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για τη σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών με τίτλο "Υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Χίου έτους 2022" 
(Αριθμ. Διακήρυξης 20729/17-3-2022), η οποία έλαβε τον υπ? αριθ. 157211 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, 
δημοσιεύθηκε νομίμως στην, στις εφημερίδες ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και ΧΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ και αναρτήθηκε στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:22PROC010248796.  
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες οι:  
1)   Σγούτας Γεώργιος, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (Πρόεδρος)  
2)   Παρθενίδης Κων/νος, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (τακτικό μέλος)  
3)   Μπουλάς Κων/νος, ΠΕ Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (τακτικό μέλος)  
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Με βάση το 1ο Πρακτικό Διενέργειας/ Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της ιδίας επιτροπής κατατέθηκε μόνο μία 
προσφορά από τη "Β. ΒΗΧΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε." με αριθμό Συστήματος 157211 και ως ετούτου με βάση το άρθρο 
3.1.2.1 της διακήρυξης:  Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα 
όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και 
Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της 
διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.  
Σε συνέχεια των πρακτικών της επιτροπής, στάλθηκε στον ανωτέρω οικονομικό φορέα η από την 15/4/2022 με 
ΑΠ 30701 ηλεκτρονική πρόσκληση με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, ηλεκτρονικά μέσω συστήματος σε μορφή αρχείων pdf, και εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), όλων των δικαιολογητικών που 
περιγράφονται στο Άρθρο 2.2.9.2 της σχετικής διακήρυξης 20729/17-3-2022, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του Άρθρου 2.2.3, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής των Άρθρων 2.2.4 έως και 2.2.8 αυτής.  
Σύμφωνα με το Άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα 
("προσωρινό ανάδοχο"),ηλεκτρονικά μέσω συστήματος και σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού. Η Επιτροπή στη συνέχεια συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του 
φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν.  
Ο προσφέροντας οικονομικός φορέας "Β. ΒΗΧΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε." υπέβαλλε ηλεκτρονικά στο σύστημα στις 
20/4/2022 φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
Η Επιτροπή, μετά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών, τα εξέτασε και διαπίστωσε ότι στα δικαιολογητικά 
που υποβλήθηκαν είναι στο σύνολο τους πλήρη και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.2.9.2 της 
διακήρυξης.  
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  
1. την υπ' αριθ. 20729/17-3-2022 Διακήρυξη του Δημάρχου 
2. την υποβληθείσα  προσφορά 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει 
4. τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσφέροντα οικονομικού φορέα 
 
προτείνει ομόφωνα προς τη Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανάδειξη ως 
"οριστικού αναδόχου" του οικονομικού φορέα για την "Υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων 
Παραλιών Δήμου Χίου έτους 2022"την "Β. ΒΗΧΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε." (με έδρα ΑΙΣΧΥΛΟΥ 4, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΚ 185 
33 και με ΑΦΜ 998712560, Δ.Ο.Υ. Α' ΠΕΙΡΑΙΑ) με τιμή προσφοράς 263.930,00 ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α. και 
συνολική τιμή 327.273,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 24%,  διότι η προσφορά της είναι η 
πλέον συμφέρουσα για το Δήμο, σύμφωνα με τα τεθέντα από τη διακήρυξη κριτήρια αξιολόγησης τεχνικής και 
οικονομικής προσφοράς, διότι κατέθεσε όλα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης δικαιολογητικά 
κατακύρωσης.  
 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό σε τρία (3) αντίγραφα, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.  
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση, την αριθ. 1077/2020 απόφασή της, τις διατάξεις 
του  Ν.4412/2016 και τις διατάξεις των Ν.3463/06, 3852/10 & 4555/18 και 4623/19 
 

Αποφάσισε ομόφωνα 
 
Λευκό ψήφισαν ο κ. Μπουρνιάς ο κ. Σαραντινός & η κα Ποταμούση.  
 
Α.  
Εγκρίνει το από 13/04/2022, 1ο Πρακτικό Διενέργειας/Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 
υπηρεσία με τίτλο: "Υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Χίου έτους 2022". 
Β.  
Εγκρίνει το από 14/04/2022, 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών στοιχείων Προσφορών του διαγωνισμού 
για την υπηρεσία με τίτλο: "Υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Χίου έτους 
2022". 
Γ.  
Εγκρίνει το από 26/04/2022, 3ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη του διαγωνισμού 
για την υπηρεσία με τίτλο: "Υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Χίου έτους 
2022". 
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Δ.  
Αναδεικνύει ως "οριστικό ανάδοχο" την εταιρεία "Β. ΒΗΧΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε." (με έδρα ΑΙΣΧΥΛΟΥ 4, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
ΤΚ 185 33 και με ΑΦΜ 998712560, Δ.Ο.Υ. Α' ΠΕΙΡΑΙΑ) για την υπηρεσία με τίτλο "Υπηρεσία 
Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Χίου έτους 2022", έναντι του συνολικού ποσού 
των 263.930,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ (327.273,20 ευρώ με 24% ΦΠΑ), διότι κατέθεσε όλα τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης.  
Ε.  
Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 
360 έως και 367 του Ν.4412/16.  
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (αρθ. 361 του Ν.4412/16):  
(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 στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα, 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.  
 
Η παρούσα να διαβιβαστεί στη στην Αποκ/νη Διοίκηση Αιγαίου και στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Τμήμα Αποθήκης & Προμηθειών. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 302/2022 
 

O Πρόεδρος                                                     Τα μέλη 
Υπογραφή                                                       υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Χίος 28-04-2022 

Ο/H επί των πρακτικών 
 
 

Παραδείση Γεωργία 
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