
11ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 15ης Απριλίου 2020

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 11ης/15.04.2020
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα Τετάρτη 15  Απριλίου 2020  και  ώρα 09:30,  πραγματοποιήθηκε δια  περιφοράς
(ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020), η 11η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας,
ύστερα από την αριθμ. πρωτ.1551/10-04-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Δήλωσαν τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση τα κάτωθι 7 μέλη. Η δήλωση συμμετοχής έγινε με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά. 

           ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                                       ΜΗ   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

1. Τζουβάρας Ελευθέριος        
2. Δεμένεγας Κωνσταντίνος                                     ΟΥΔΕΙΣ
3. Μουζάκης Ν.Δημήτριος
4. Βουτσινάς Γεώργιος
5. Πατηνιώτη Μαρία        
6. Δεμένεγας Νικόλαος
7. Γροσομανίδη Παρασκευή    

                         
 

         
  
 

Ο  συντονισμός  της  διαδικασίας  για  τη  λήψη αποφάσεων  και  την  συγγραφή  του  συνοπτικού
πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 15ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 1551/10-04-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού 4μηνης διάρκειας.

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, αξιολόγησης
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση για την παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Παρα-
λιών Δήμου Κέας”. 

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]

 ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
(αφορά προμήθεια διακόπτη χειρισμού του υδραυλικού βραχίονα κρεάτων του δημοτικού σφα-
γείου).

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]

Η δήλωση ψήφου ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ/ΠΑΡΩΝ για τα θέματα της συνεδρίασης έγινε με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή/και προφορικά μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.
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ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού τετράμηνης διάρκειας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 της από 14-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α64/14-3-2020) εφόσον
εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊου  COVID -19, η
έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται  με απόφαση του Υπουργού Υγείας,  και  πάντως για χρονικό
διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει του έξι (6) μήνες από την  έναρξη ισχύος της παρούσας,
οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της
παρ.  1  του  άρθρου  206  του  Κώδικα  Κατάστασης  Δημοτικών  και  Κοινοτικών  Υπαλλήλων  (ν.
3584/2007, Α’143) και της περ. ιε΄της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 (Α΄234), μπορεί να
έχουν διάρκεια έως τέσσερις  (4) μήνες.

Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας
Οικονομικής Επιτροπής.

Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια
απόφαση  γίνεται  δεσμευτική  εισήγηση  για  την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού,  η  οποία
εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά
από την ανάθεση συνεδρίασή του.

Η  πρόσληψη  εποχιακού  προσωπικού  κρίνεται  επιτακτική,  μετά  την  χορήγηση  άδειας
ειδικού σκοπού σε εργάτες της υπηρεσίας, για την αντιμετώπιση της εμφάνισης και διασποράς
του  κορωνοϊου  COVID 19,  (Π.Ν.Π  ΦΕΚ  55/11-03-2020),  με  αποτέλεσμα  το  εναπομείναν
προσωπικό στην υπηρεσία να μην επαρκεί και πρότεινε: 

Α. Την έγκριση πρόσληψης ενός (1) Ηλεκτρολόγου ΔΕ για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών,
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Β. Η δαπάνη για τις αποδοχές του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α 20.6041 “Αποδοχές
έκτακτου προσωπικού” με το ποσό των 4.400,00 € και τον Κ.Α 20.6054 “Εργοδοτικές εισφορές
εκτάκτων υπαλλήλων” με το ποσό των 1.092,00 €. 

Οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ανωτέρω Κ.Α. δεν επαρκούν για την κάλυψη της μισθοδοσίας
του υπό πρόσληψη υπαλλήλου, και για τον σκοπό αυτό αναμορφώνουμε τον Π/Υ ως εξής:

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Δια-

μόρφωση

20.6021

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα ΙΔΑΧ)

39.360,00 -4.400,00 34.960,00

20.6041

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα ΙΔΟΧ)

8.800,00 4.400,00 13.200,00
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20.6052
Εργοδοτικές εισφορές

υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου

11.196,00 -1.092,00 10.104,00

20.6054 Εργοδοτικές εισφορές
έκτακτου προσωπικού 2.464,00 1.092,00 3.556,00

61.820,00 0,00 61.820,00

Η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο ΔΣ την ανωτέρω αναμόρφωση του Π/Υ σύμφωνα με όσα
διαλαμβάνονται στην παρ. 2 του άρθρου 24 της από 14-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α64/14-3-2020).

Γ. Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος για τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης αυτής της απόφασης.

Με  βάσει  τα  ανωτέρω,  καλείται  η  Οικονομική  Επιτροπή  να  αποφασίσει  για  την  έγκριση
πρόσληψης ενός (1) Ηλεκτρολόγου ΔΕ.

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) Ηλεκτρολόγου ΔΕ για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών,
για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας, ως κατωτέρω:

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ          ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκα-

ταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότη-

τας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη Ηλε-

κτρολόγου  1ης ομάδας  Α΄  ειδικότητας  του  π.δ.

108/2013, όπως ισχύει (*).

β)  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγ-

γελματικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού

Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαί-

ου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελμα-

τικού Λυκείου ή  Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτι-

σης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγ-

γελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983

ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών

1 Τέσσερις
(4) μήνες
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μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης

ειδικότητας.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή

δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ή  άλλος  ισότιμος

και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημε-

δαπής ή αλλοδαπής,  υπό την προϋπόθεση ότι ο

υποψήφιος  υποβάλλει  βεβαίωση  της  αρμόδιας

για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανω-

τέρω  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  χορηγήθηκε

βάσει  του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς

είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

γ) Ισχύουσα  ερασιτεχνική άδεια οδήγησης αυτο-

κινήτου ερασιτεχνική Β΄ κατηγορίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφί-

ους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκα-

ταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότη-

τας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη Ηλε-

κτρολόγου  1ης ομάδας  Α΄  ειδικότητας  του  π.δ.

108/2013, όπως ισχύει (*).

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος

αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της

ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχο-

λής της αλλοδαπής. 

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ανα-

γνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημε-

δαπής ή αλλοδαπής,  υπό την προϋπόθεση ότι ο

υποψήφιος  υποβάλλει  βεβαίωση  της  αρμόδιας

για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανω-

τέρω  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  χορηγήθηκε
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βάσει  του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς

είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

γ) Ισχύουσα  ερασιτεχνική άδεια οδήγησης αυτο-

κινήτου ερασιτεχνική Β΄ κατηγορίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφί-

ους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκα-

ταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότη-

τας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη Ηλε-

κτρολόγου  1ης ομάδας  Α΄  ειδικότητας  του  π.δ.

108/2013, όπως ισχύει.

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής

εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή

για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι

και  το  1980 απολυτήριο  δημοτικού σχολείου)  ή

ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνι-

κής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος τί-

τλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαί-

δευσης  και  Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.

2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος

της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχι-

στον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της πα-

ραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος (*).

γ) Ισχύουσα  ερασιτεχνική άδεια οδήγησης αυτο-

κινήτου ερασιτεχνική Β΄ κατηγορίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφί-

ους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκα-

ταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότη-
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τας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη Ηλε-

κτρολόγου  1ης ομάδας  Α΄  ειδικότητας  του  π.δ.

108/2013, όπως ισχύει.

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής

εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή

για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι

και  το  1980 απολυτήριο  δημοτικού σχολείου)  ή

ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνι-

κής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος τί-

τλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαί-

δευσης  και  Κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.

2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος

της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχι-

στον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παρα-

πάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος (*).

γ) Ισχύουσα  ερασιτεχνική άδεια οδήγησης αυτο-

κινήτου ερασιτεχνική Β΄ κατηγορίας.

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικα-

τέστησαν  βάσει  του  π.δ  108/2013,  εφόσον  στη

νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια

και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν

να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας

υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανω-

τέρω στοιχεία. 

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να

προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της

εμπειρίας

ΣΥΝΟΛΟ 1
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Β. Η δαπάνη για τις αποδοχές του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α 20.6041 “Αποδοχές
εκτάκτου προσωπικού” με το ποσό των 4.400,00 € και τον Κ.Α 20.6054 € “Εργοδοτικές εισφορές
εκτάκτων υπαλλήλων” με το ποσό των 1.092,00 €.

Οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ανωτέρω Κ.Α. δεν επαρκούν για την κάλυψη της μισθοδοσίας
του υπό πρόσληψη υπαλλήλου, και για τον σκοπό αυτό αναμορφώνουμε τον Π/Υ ως εξής :

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση Τελική Δια-
μόρφωση

20.6021

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα ΙΔΑΧ)

39.360,00 -4.400,00 34.960,00

20.6041

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα ΙΔΟΧ)

8.800,00 4.400,00 13.200,00

20.6052
Εργοδοτικές εισφορές

υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου

11.196,00 -1.092,00 10.104,00

20.6054 Εργοδοτικές εισφορές
έκτακτου προσωπικού

2.464,00 1.092,00 3.556,00

61.820,00 0,00 61.820,00

Η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο ΔΣ την ανωτέρω αναμόρφωση του Π/Υ σύμφωνα με όσα
διαλαμβάνονται στην παρ. 2 του άρθρου 24 της από 14-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α64/14-3-2020).

Γ. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Οικονομικής για τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης αυτής
της απόφασης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 58/2020
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, αξιολόγησης
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση για την παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Παρα-
λιών Δήμου Κέας”. 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη
της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και
κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δη-
μοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της,
δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες»

Λαμβάνοντας υπόψη:

1.  Την υπ’ αριθμ.  34/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας με θέμα:  «1)
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την παροχή
υπηρεσίας  “Καθαρισμός  παραλιών    Δήμου  Κέας  ”   προϋπολογισμού  38.179,45 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%   και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

2. Την με αριθμ.πρωτ. 1137/13.03.2020 διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω
των ορίων για την ανωτέρω προμήθεια ( ΑΔΑΜ: 20PROC006429925),

3. Την υπ’ αριθμ. 52/03.04.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας με θέμα,
α)  Κήρυξη  του  ανωτέρου  διαγωνισμού  ως  άγονου  και  την  β)  Προσφυγή  σε  διαδικασία
διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση  σύμφωνα  με  τα  όσα  προβλέπονται  στο
άρθρο 32 παρ.2 περ.α του Ν.4412/2016.

4.Την  με  αριθμ.πρωτ.  1428/03.04.2020  Πρόσκληση  Δημάρχου  σε  διαδικασία  ηλεκτρονικής

διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση  σύμφωνα  με  τα  όσα  προβλέπονται  στο

άρθρο 32 παρ.2  περ. α του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας

“Καθαρισμός παραλιών   Δήμου Κέας  ”   προϋπολογισμού 38.179,45 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ  24%  και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομικής  άποψης

προσφορά βάσει τιμής»,

ορίστηκε ως:

-Ημερομηνία  έναρξης υποβολής προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ η

06/04/2020 

-Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών  η 09/04/2020   και ώρα   1  4  :  30.  
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-Ημερομηνία  αποσφράγισης των προσφορών η 13/04/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30,   
από την αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών.

Στο διαγωνισμό έλαβε μέρος ένα (1) οικονομικός φορέας :
   Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία και ώρα

υποβολής προσφοράς
1 KEA MARINE SERVICES IKE 08/04/2020 13:53:01 

Την 13η  Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του
άρθρου  221  παρ.1  του  Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν  15/2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνέταξε  αρχικά  το με αριθμ.  1554/13.04.2020 πρακτικό
αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς ως παρακάτω :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αριθ.πρωτ.:1554/13.04.2020

Πρακτικό Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση, 
του  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

για την  σύναψη Σύμβασης
“Καθαρισμός Παραλιών Δήμου Κέας” 

της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην  Ιουλίδα Κέας την  13η  Απριλίου 2020, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στον  Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε με  την  υπ’  αριθμόν 15/2020 απόφαση της  Οικονομικής
Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην  ηλεκτρονική  Διαπραγμάτευση   χωρίς  προηγούμενη
Δημοσίευση, 
του  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την  σύναψη Σύμβασης “Καθαρισμός Παραλιών
Δήμου  Κέας” κατόπιν  Πρόσκλησης  της Δημάρχου  Κέας  και  σε  συνέχεια  της με  αριθμ.
Διακήρυξης  1137-13/03/2020 -ΑΔΑΜ 20PROC006429925, η οποία  καταχωρήθηκε στο  ΕΣΗΔΗΣ
και έλαβε το συστημικό αριθμό “90094-2”.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος Ιωάννης Αναγνώσταρος ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας
Μέλος Θεόδωρος Βρεττός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας
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Η  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  ήταν  σύμφωνα  με  τη  Πρόσκληση η
09/04/2020 και ώρα  14:30 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η
13η Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30.

1.  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  90094-2 και  διαπίστωσε  αφενός  ότι  ο
διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχε
υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορά από τον παρακάτω συμμετέχοντα:

   Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφοράς

1 KEA MARINE SERVICES IKE  08/04/2020 13:53:01 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση
στο περιεχόμενο 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
αποσφραγίσθηκε ο  υποφάκελος  «Δικαιολογητικά  συμμετοχής  –  Τεχνική  προσφορά»  της
προσφοράς  με  αποτέλεσμα  να  είναι  δυνατή  πλέον  η  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  της.
Επισημαίνεται  ότι  ο  υποφάκελος  «Οικονομικές  Προσφορές»  δεν  αποσφραγίσθηκε αφού
σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτός θα αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο
του διαγωνισμού.

4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι  αυτή είχε
λάβει από το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό αριθμό συστήματος:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός συστήματος
1 KEA MARINE SERVICES IKE  170960

5. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του  ηλεκτρονικού φακέλου
«Δικαιολογητικά  συμμετοχής  –  Τεχνική  προσφορά»  που  είχε υποβάλει  ο  συμμετέχων.  Τα
δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά που υπέβαλλε, είναι τα εξής:

Α/Α Δικαιολογητικά 
1 Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), 
2 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ( η οποία υποβλήθηκε και σε έντυπη μορφή και σε 

σφραγισμένο φάκελο βάσει του άρθρου 2.4.2.5 της παρούσας Διακήρυξης)
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3 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
4 Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας
5 Εκτύπωση ΑΑΔΕ με τα στοιχεία Μητρώου της Επιχείρησης
6 Υπεύθυνες Δηλώσεις
7 Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου
8 Γενικό Πιστοποιητικό καταχώρησης της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
9 Καταστατικό εταιρείας
10 Έντυπο τεχνικής Προσφοράς

6.  Τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής-τεχνική  προσφορά  που  υπέβαλλε  ηλεκτρονικά  αλλά  και  σε
έντυπη μορφή ο οικονομικός φορέας K  EA MARINE SERVICES IKE    είναι σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  της παρούσας διακήρυξης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω:

η  Επιτροπή  θα  προχωρήσει  αμέσως στην  αξιολόγηση  της  οικονομικής προσφοράς του
οικονομικού φορέα K  EA MARINE SERVICES IKE   βάσει του άρθρου 3.1.2 “Αξιολόγηση προσφορών”
της παρούσας Διακήρυξης.

Στο  σημείο  αυτό  η  Επιτροπή  συνέταξε  το  παρόν  Πρακτικό  το  οποίο  υπέγραψε  σε  δύο  (2)
αντίγραφα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δήμητρα Δεμένεγα Ιωάννης Αναγνώσταρος Θεόδωρος Βρεττός

Την  ίδια μέρα,  η Επιτροπή  συνέταξε το με αριθμ. 1555/13.04.2020 πρακτικό αποσφράγισης και
αξιολόγησης οικονομικών προσφορών ως παρακάτω :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αριθ.πρωτ.:1555/13.04.2020

Πρακτικό Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση, 
του  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

για την  σύναψη Σύμβασης
“Καθαρισμός Παραλιών Δήμου Κέας” 

της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην  Ιουλίδα Κέας την  13η  Απριλίου 2020, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στον  Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε με  την  υπ’  αριθμόν 15/2020 απόφαση της  Οικονομικής
Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53571&tradingPartnerId=73332&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=YhxN3bM-eFRNspoQ5izT5g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53571&tradingPartnerId=73332&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=YhxN3bM-eFRNspoQ5izT5g..
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προσφορών στα  πλαίσια  της Διαπραγμάτευσης   χωρίς  προηγούμενη  Δημοσίευση,  του
Ανοικτού  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  για  την   σύναψη  Σύμβασης  “Καθαρισμός  Παραλιών
Δήμου  Κέας” κατόπιν  Πρόσκλησης  της Δημάρχου  Κέας  και  σε  συνέχεια  της με  αριθμ.
Διακήρυξης  1137-13/03/2020 -ΑΔΑΜ 20PROC006429925, η οποία  καταχωρήθηκε στο  ΕΣΗΔΗΣ
και έλαβε το συστημικό αριθμό “90094-2”.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος Ιωάννης Αναγνώσταρος ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας
Μέλος Θεόδωρος Βρεττός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

1.  Βάσει  του  υπ’αριθ.  1554/13.04.2020 Πρακτικού  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, η Επιτροπή γνωμοδότησε ως εξής:

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά που υπέβαλλε ηλεκτρονικά αλλά και σε έντυπη
μορφή ο  οικονομικός  φορέας  K  EA  MARINE  SERVICES  IKE    είναι  σύμφωνα με το  άρθρο  2.4.3
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  της παρούσας διακήρυξης και γι αυτό το λόγο η
Επιτροπή θα προχωρήσει αμέσως στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του.

2. Όσον αφορά το υποβληθέν αρχείο της Οικονομικής Προσφοράς του συμμετέχοντα  φορέα  K  EA  
MARINE SERVICES IKE, αυτό είναι σύμφωνο με το άρθρο  2.4.4 «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών της παρούσας Διακήρυξης:

ΜΕΡΟΣ Ι “Οικονομική Προσφορά”

Του φυσικού ή νομικού προσώπου, KEA MARINE SERVICES IKE με έδρα  ΚΕΑ Οδός ΟΤΖΙΑΣ αριθμός

Τ.Κ.84002, Τηλ. 6977694014, αφού έλαβα γνώση της υπ’αριθ.1077/10.03.2020 Μελέτης του Δήμου

Κέας για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την υπηρεσία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΚΕΑΣ»,  υποβάλλω  την  παρούσα  προσφορά  και  δηλώνω  ότι  αποδέχομαι  πλήρως  και  χωρίς

επιφύλαξη όλους τους όρους της αρ. 1137/13-03-2020 διακήρυξης και αναλαμβάνω την εκτέλεση

των υπηρεσιών σύμφωνα με το παρακάτω προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

1 Δαπάνες μισθοδοσίας-
Ανώτατο ημερομίσθιο  (2)

ε ρ γ α τ ο τ ε χ ν ι τ ώ ν  π λ ή ρ ο υ ς
α π α σ χ ό λ η σ η ς

186 59,33* 11.034,82

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53571&tradingPartnerId=73332&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=YhxN3bM-eFRNspoQ5izT5g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53571&tradingPartnerId=73332&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=YhxN3bM-eFRNspoQ5izT5g..
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2 Δαπάνες μισθοδοσίας-
Ανώτατο ημερομίσθιο  (1)

ε ρ γ α τ ο τ ε χ ν ί τ η  μ ε ιω μ έ ν η ς
α π α σ χ ό λ η σ η ς

61 21,32* 1.300,43

3 έκτακτες  καθαριότητες  σύμφωνα  με
υπόδειξη  του  υπεύθυνου
Αντιδημάρχου. 

5 59,33 296,65

4 χρήση  μηχανήματος  καθαρισμού
ακτών

60 200,00** 12.000,00

5 Προεκτιμούμενο ποσοστό διοικητι-
κού κόστους παροχής των υπηρεσιών
του αναδόχου, των αναλώσιμων, του

εργολαβικού τους κέρδους και των
νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων

κρατήσεων, σύμφωνα με τον Ν.
4144/2013, άρθρο 22  (25%)

6.157,98

ΣΥΝΟΛΟ 30.789,88

ΦΠΑ 24%  7.389,57

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 38.179,45

Προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στο σύνολο (#30.789,88#) της
Υπηρεσίας

(τιμή χωρίς ΦΠΑ):

#29.500,00#

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.
Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει για διάστημα 4 μηνών από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ “ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 68 Ν.3863/2020

α) Εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν στο έργο: 2

β) ημέρες και ώρες εργασίας: Από 26/6-6/9 2 άτομα πλήρους απασχόλησης, από 01/05-26/06 &
από 07/09-11/10 2 άτομα από τα οποία το ένα μερικής απασχόλησης, και από 12/10-31/12 &ν
01/01-30/4 ένα άτομο πλήρους απασχόλησης.

γ) συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι:  ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η ΙΚΕ
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δ) ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών
των εργαζομένων.: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΙΚΕ

ε)  ύψος  των  ασφαλιστικών  εισφορών  με  βάση  τα  προϋπολογισθέντα  ποσά:  ΔΙΚΗ  ΤΟΥΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

στ)  τετραγωνικά  μέτρα  καθαρισμού  ανά  άτομο,  όταν  πρόκειται  για  καθαρισμό  χώρων:  ΑΝΑ
ΑΤΟΜΟ 39.861 τ.μ.

ζ) να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους:#6.540,00#

η) να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό κόστους των αναλωσίμων: #16.000,00#

θ)να  υπολογίζουν  εύλογο  ποσοστό   του  εργολαβικού  τους  κέρδους   και  των  νόμιμων  υπέρ
Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων : #6.944,00# και #8,63#

ι) υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας
στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενoι:ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η ΙΚΕ

Τα  ανωτέρω  στοιχεία,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  εξειδικεύονται  σε  χωριστό  κεφάλαιο  της
προσφοράς τους. 

Κατόπιν των ανωτέρω  και λαμβάνοντας υπόψη:

 τους όρους της υπ’αριθ. 1137-13/03/2020 Διακήρυξης,
 την υποβληθείσα προσφορά,
 τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
 το υπ΄αριθ.  1554/13.04.2020 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών

συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, 
 την υπ'αριθμ.239/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΩΔΑ2ΩΕΔ-ΡΦΥ,
 τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης

(ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή
των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο
Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1,

 την Απόφαση έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης με ΑΔΑ Ω14ΦΩΕΔΔΣΘ
 ότι για τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων και για σύμβαση με κριτήριο ανάθεσης

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, εκδίδεται
μία απόφαση  με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων στην
περίπτωση ανοικτής διαδικασίας (άρθρο 100 παρ. 4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
από την παρ.18 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017),

η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή την ανάδειξη:
της εταιρείας  K  EA MARINE SERVICES IKE   ως προσωρινό ανάδοχο για την  παροχή υπηρεσίας
“Καθαρισμός παραλιών δήμου Κέας, με τη συνολική συμβατική αξία των 29.500,00   ευρώ, πλέον  
7.080,00   ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού    36.580,00   ευρώ    γιατί  η προσφορά της είναι  πλήρης,
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές,

Στο  σημείο  αυτό  η  Επιτροπή  συνέταξε  το  παρόν  Πρακτικό  το  οποίο  υπέγραψε  σε  δύο  (2)
αντίγραφα.

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53571&tradingPartnerId=73332&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=YhxN3bM-eFRNspoQ5izT5g..
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δήμητρα Δεμένεγα Ιωάννης Αναγνώσταρος Θεόδωρος Βρεττός

Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά και να αναδείξει τον
προσωρινό μειοδότη.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

 τους όρους της υπ’αριθ. 1137-13/03/2020 Διακήρυξης,
 την υποβληθείσα προσφορά,
 τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
 το  υπ΄αριθ.  1554/13.04.2020 πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  δικαιολογητικών

συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, 
 το  υπ΄αριθ.    1555  /  13.04.2020   πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονομικής  

προσφοράς, 
 την υπ'αριθμ.239/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΩΔΑ2ΩΕΔ-ΡΦΥ,
 τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή

πρότασης)  ανάληψης υποχρέωσης,  για  την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού,  τη  συνδρομή των
προϋποθέσεων  της  παρ  1α  του  άρθρου  4  του  ΠΔ  80/2016  και  τη  δέσμευση  στα  οικείο
Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1,

 την Απόφαση έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης με ΑΔΑ Ω14ΦΩΕΔΔΣΘ
 ότι για τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων και για σύμβαση με κριτήριο ανάθεσης την

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, εκδίδεται μία
απόφαση  με  την  οποία  επικυρώνονται  τα  αποτελέσματα  όλων  των  σταδίων  στην
περίπτωση ανοικτής διαδικασίας (άρθρο 100 παρ. 4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
από την παρ.18 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του με αριθ.πρωτ. 1554/13.04.2020 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς,  της επιτροπής διαγωνισμού,

2. Την έγκριση του με αριθ.πρωτ. 1555/13.04.2020   πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
οικονομικής προσφοράς, της επιτροπής διαγωνισμού,

3. Την ανάδειξη της εταιρείας K  EA MARINE SERVICES IKE   ως προσωρινό ανάδοχο για την παροχή
υπηρεσίας “Καθαρισμός παραλιών δήμου Κέας, με τη συνολική συμβατική αξία των 29.500,00
ευρώ, πλέον 7.080,00 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 36.580,00 ευρώ γιατί η προσφορά της είναι
πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές,

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί άσκηση Προδικαστικής Προσφυγής, σύμφωνα  με το  άρθρο
360 του Ν.4412/2016.

        Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 59/2020

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53571&tradingPartnerId=73332&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=YhxN3bM-eFRNspoQ5izT5g..
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ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρω-
μής (αφορά προμήθεια διακόπτη χειρισμού του υδραυλικού βραχίονα κρεάτων του δημοτικού
σφαγείου).

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

Με την υπ’ αριθμ. 48/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής, ποσού 31,00 €, στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ.Θεόδωρου
Βρεττού για  κάλυψη δαπάνης  προμήθειας δύο διακοπτών χειρισμού του υδραυλικού βραχίονα
κρεάτων  του  δημοτικού  σφαγείου,  γιατί  ο  προμηθευτής  λόγω  χαμηλού  κόστους  απαιτούσε
προπληρωμή ή αντικαταβολή.

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 241/09.04.2020 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το
οποίο εισέπραξε ο υπόλογος στις 10 Απριλίου 2020.

Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος, οι δαπάνες που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 31,00 €.

Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και
την απαλλαγή του υπολόγου.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των
άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
2.  Την  υπ’  αριθμ.  48/2020  απόφασή  της  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  έκδοση  εντάλματος
προπληρωμής ύψους  31,00 € στο όνομα του υπαλλήλου κ. Θεόδωρου Βρεττού 
3.  Τα  δικαιολογητικά  που  υπέβαλε  ο  υπόλογος   (αποδεικτικό  πληρωμής  σε  τραπεζικό
λογαριασμό)
4. Το γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  για  το  υπ’  αριθμ.  241/09.04.2020  χρηματικό  ένταλμα
προπληρωμής, ύψους 31,00 €, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου κ.Θεόδωρου Βρεττού
και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 60/2020
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Το παρόν απόσπασμα πρακτικού με τις αποφάσεις, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο στην πρώτη
συνεδρίαση,  μετά τη λήξη των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του  κορωνοϊού COVID 19,
οπότε θα υπογραφεί και από τους συμμετέχοντες.
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Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας                  Τα μέλη

                Ελευθέριος Τζουβάρας                            Μουζάκης Ν.Δημήτριος

Δεμένεγας Κωνσταντίνος

Βουτσινάς Γεώργιος

Πατηνιώτη Μαρία        

Δεμένεγας Νικόλαος   

Γροσομανίδη Παρασκευή


