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Κως,        30/05/2017 

Αρ. Πρωτ. 4361/2017 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ    ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.   241   ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ   ΤΟΥ   
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ» της  30/5/2017 
 
Στην   Κω   σήµερα   την   30η   του   µηνός Μαΐου  του    έτους   2017  ηµέρα  
Τρίτη    και   ώρα   13.00 µ.µ.   στα   γραφεία   της   εταιρείας  που βρίσκονται 
στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου  στην πόλη  της  Κω,  συνεδριάζουν   τα   
µέλη του  ∆. Σ.   της  εταιρείας  υπό  την  επωνυµία  « ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ », για 
να αποφασίσουν επί του µοναδικού θέµατος  της ηµερήσιας διάταξης: 
 

 
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού διενέργειας ανοικτού δηµόσιου 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών είσπραξης τελών ελλιµενισµού  στη 
Μαρίνα και στο Λιµένα Μανδρακίου Κω µε αριθµό πρωτοκόλλου  4630/17. 

 

 
Σηµείωση : Το έκτακτο της συνεδρίασης συνίσταται  στο ότι η επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης του διαγωνισµού του θέµατος 1  κοινοποίησε το Πρακτικό της απόφασής της 
στην επιχείρηση  στις 29/5/2017 και πρέπει άµεσα να το εγκρίνει ή απορρίψει το ∆.Σ για να 
επισπευσθεί η προβλεπόµενη διαδικασία του διαγωνισµού, διότι υπάρχει άµεση ανάγκη 
πρόσληψης προσωπικού λόγω της έναρξης της τουριστικής σαιζόν. 
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Θέµα 1 : Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού διενέργειας ανοικτού δηµόσιου 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών είσπραξης τελών ελλιµενισµού  στη Μαρίνα 
και στο Λιµένα Μανδρακίου Κω µε αριθµό πρωτοκόλλου  4630/17. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της επιχείρησης κ. Μαραγκός Σεβαστιανός ο 
οποίος ενηµέρωσε το σώµα την 29η 

Μαΐου 2017 και ώρα 10:00 π.µ στα γραφεία της 
Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.ΚΩ συνεδρίασε η Επιτροπή ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών του 
ανοικτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών είσπραξης τελών ελλιµενισµού  
στη Μαρίνα και στο Λιµένα Μανδρακίου Κω . 

 Μετά από τις συνεδριάσεις και τη σύνταξη των πρακτικών της επιτροπής 
αξιολόγησης, και του προηγούµενου ∆.Σ. της Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ., αποκλείστηκε από το 
επόµενο στάδιο του διαγωνισµού η εταιρία  του κ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ µε 
διακριτικό τίτλο «GHP SERVICE», λόγω ελλιπούς συµπλήρωσης του Τ.Ε.Υ.∆., και 
προκρίθηκε η εταιρία «MECCANICAGROUP - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ,∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», µε 
τον διακριτικό τίτλο «MECCANICA GROUP Α.Ε».  

Κατόπιν τούτου, η επιτροπή αξιολόγησης προέβη στο άνοιγµα της µοναδικής 
Οικονοµικής Προσφοράς   στο στάδιο αποσφράγισης, της εταιρίας «MECCANICA 
GROUP Α.Ε.»  και αφού ελέγχθηκε, βρέθηκε καθόλα νόµιµη. 
 Το ποσό της προσφοράς που κατατέθηκε ( στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ), 
ανέρχεται στο ποσό των 163.096,09 € (χωρίς ΦΠΑ 17%) και Γενικό Σύνολο 190.822,42 €. 

Το ποσό του προϋπολογισµού της διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό των 163.096,09 
€ (χωρίς ΦΠΑ 17%) ήτοι : 190.822,42 € (µε ΦΠΑ). 

Εποµένως, η οικονοµική προσφορά είναι καθ΄όλα νόµιµη, πληροί τις προϋποθέσεις 
της διακήρυξης, και προτείνεται από την επιτροπή αξιολόγησης η κατακύρωση του 
διαγωνισµού στην εταιρία  «MECCANICA GROUP Α.Ε»., πρόταση η οποία πρέπει να 
επικυρωθεί από τη σηµερινή συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος προτείνει την κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρία , 
«MECCANICA GROUP Α.Ε.»  και τον ορισµό της ως προσωρινό  αναδόχο, µε την 
προϋπόθεση να  προσκοµίσει σε περίοδο όχι µικρότερη των 10 ηµερών και όχι µεγαλύτερη 
των 20 ( βάσει των όρων της διακήρυξης κιαι του Ν.4412/216  ) από την κοινοποίηση της 
παρούσης απόφασης , τα απαιτούµενα νοµιµοποιητικά έγγραφα που προβλέπονται στην 
διακήρυξη για την οριστική κατακύρωση του διαγωνισµού, πρόταση η οποία έπειτα  από 
διαλογική συζήτηση έγινε οµόφωνα αποδεκτή. 
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