
18ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 9ης Ιουλίου 2020

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 18ης/09.07.2020
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 9  Ιουλίου 2020 και ώρα 10:30,  πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς (ΠΝΠ
ΦΕΚ55/11-3-2020),  η  18η τακτική  συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 3084/03-07-2020 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.



18ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 9ης Ιουλίου 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΗΣ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 3084/03-07-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, αξιολόγησης    

               προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτι-

               κού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ

                     ΕΤΟΣ 2020-2021”.

[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 δημόσιου

   ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας :«Καθαρισμός Χερσαίας Λιμε- 

                     νικής Ζώνης Κορησσίας – Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου για το έτος 2020-2021». 

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

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για τη δημιουργία και
αναπαραγωγή αναμνηστικού τιμητικού δώρου.

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

ΘΕΜΑ 4ο :   Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για τη φιλοξενία αντι-
προσωπίας ιατρών.

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

ΘΕΜΑ 5ο :   Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για την τελετή ανα-
γόρευσης επίτιμου δημότη.

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση οδοιπορικών εξόδων για την μετακίνηση εκτός έδρας της Δημάρχου.

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

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγια-
λού του Δήμου Κέας.

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

ΘΕΜΑ 8ο :  Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης

               προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του ηλεκτρο-
              νικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών του Δήμου Κέας και

                      των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2020-2021”.

[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 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 “Καθαριότητα Νεκρο-
ταφείων Κέας για το έτος 2020-2021”. 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο 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.  68-2020 (ΑΔΑ:  ΨΦΜ7ΩΕΔ-0ΥΞ) απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής  του
Δήμου Κέας με θέμα :  «1) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “Καθαριότητα Νεκροταφείων Κέας για το έτος 2020-
2021” προϋπολογισμού  14.602,30 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%   και  με  κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

2. Την με αριθμ. πρωτ. 1983/12.05.2020 διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω
των ορίων για την ανωτέρω προμήθεια ( ΑΔΑΜ: 20PROC006692662),

3. Την υπ’ αριθμ. 87/10.06.2020 (ΑΔΑ: ΨΒΘΦΩΕΔ-1ΕΑ) 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.  2842/23.06.2020  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

“Καθαριότητα   Νεκροταφείων   Κέας για το έτος 20  20  -2021  ”   προϋπολογισμού  14.602,30 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

23/06/2020 

-Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών  η 26/06/2020 και ώρα 15:00.
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-Ημερομηνία  αποσφράγισης των προσφορών η 30/06/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30,   από 
την αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών.

Στο διαγωνισμό έλαβε μέρος ένα (1) οικονομικός φορέας :
Α/Α Ονοματεπώνυμο -Επωνυμία Ημερομηνία και ώρα

υποβολής προσφοράς
1 Γ ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  26/06/2020 11:34:07 

Την 30η  Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρ-
θρου 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. 3007/30-06-2020 πρακτικό αποσφράγι-
σης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς ως παρακάτω :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ.: 3007/30-06-2020

Πρακτικό Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση, 
του  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

για την  σύναψη Σύμβασης 
Παροχής υπηρεσίας Καθαριότητας Νεκροταφείων Δήμου Κέας  για το έτος 2020-2021

της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

“ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ”

Στην  Ιουλίδα  Κέας την  30η  Ιουνίου  2020  και  ώρα  10:30  π.μ. 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 “
Παροχή υπηρεσίας Καθαριότητας Νεκροταφείων Κέας για το έτος 2020-2021 ” κατόπιν
Πρόσκλησης της Δημάρχου Κέας και σε συνέχεια της με αριθμ. Διακήρυξης 1983/12-
05-2020-ΑΔΑΜ 20PROC006692662, η οποία  καταχωρήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε το
συστημικό αριθμό  92082-2.

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



18ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 9ης Ιουλίου 2020

Η καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών ήταν  σύμφωνα  με  τη  Πρόσκληση  η
26/06/2020 και ώρα 15:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η
30/06/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30,

Ακολουθήθηκε από την επιτροπή η διαδικασία του άρθρου 3.1  Αποσφράγιση  και
αξιολόγηση προσφορών  της διακήρυξης για τη μονογράφηση, αποσφράγιση και τον έλεγχο
των περιεχομένων:

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  92082-2  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:

 Α/Α Ονοματεπώνυμο -Επωνυμία Ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφοράς

1 Γ ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  26/06/2020 11:34:07 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση
στο περιεχόμενο των προσφορών. 

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 Γ ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  179467

5. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2 “Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών” 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  ταέγγραφα 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.
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Σύμφωνα  με  το  ανωτέρω  άρθρο  της  διακήρυξης,  ο  οικονομικός  φορέας  κατέθεσε  στο
πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τον παρακάτω φάκελο, ο οποίος
παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός πρωτοκόλλου
1 Γ ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  2940/26.06.2020

Συνεπώς, 
Για  τον  υποψήφιο  ο  αντίστοιχος  ενσφράγιστος  φάκελος,  υποβλήθηκε  εμπροθέσμως και
νομοτύπως από τον συμμετέχοντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

6. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχε υποβάλει ο συμμετέχων. Ο
διαγωνιζόμενος και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλε, είναι τα εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Δικαιολογητικά 

1 Γ ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  1.ΤΕΥΔ
2.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
3.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

7. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά που υπέβαλλε ηλεκτρονικά αλλά και σε
έντυπη μορφή ο οικονομικός φορέας Γ ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ    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 Γ ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ   βάσει του άρθρου 3.1.2 “Αξιολόγηση
προσφορών” της παρούσας Διακήρυξης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δήμητρα Δεμένεγα Ιωάννης Αναγνώσταρος Θεόδωρος Βρεττός

Την  ίδια μέρα,  η Επιτροπή  συνέταξε το με αριθμ. 3007/30-06-2020 πρακτικό αποσφράγισης και
αξιολόγησης οικονομικών προσφορών ως παρακάτω :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑ    
  Αρ.πρωτ.:3008/30.06.2020

Πρακτικό Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση, 
του  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

για την  σύναψη Σύμβασης
“Παροχή υπηρεσίας Καθαριότητας Νεκροταφείων Κέας για το έτος 2020-2021” 

της
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ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

“ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ”

Στην  Ιουλίδα  Κέας την  30η Ιουνίου  2020,  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα 14:30 συνήλθε  σε
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  προσφορών  στα  πλαίσια  της Διαπραγμάτευσης   χωρίς  προηγούμενη
Δημοσίευση, του  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την  σύναψη Σύμβασης
“Παροχή  υπηρεσίας  Καθαριότητας  Νεκροταφείων Κέας  για  το  έτος  2020-2021”
κατόπιν Πρόσκλησης της Δημάρχου Κέας και  σε συνέχεια  της με αριθμ.  Διακήρυξης
1983/12-05-2020-ΑΔΑΜ 20PROC006692662,  η οποία  καταχωρήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ
και έλαβε το συστημικό αριθμό  92082-2.

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.  3007/30.06.2020 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 Γ ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ   είναι σύμφωνα με το άρθρο
2.4.3 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  της παρούσας διακήρυξης και για υτό το
λόγο  η Επιτροπή θα προχωρήσει  αμέσως στην  αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς
του.

2. Οσον αφορά το υποβληθέν αρχείο της Οικονομικής Προσφοράς του συμμετέχοντα  φορέα  Γ
ΛΑΓΚΩΝΗΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  ΟΕ  ,  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,  Γ ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ   με  έδρα   ΤΗΝ ΚΕΑ Οδός

ΒΕΛΑΔΟ  αριθμός    Τ.Κ.84002    Τηλ.  2288024025  Fax ……………….αφού  έλαβα  γνώση  της

υπ’αριθ.1808/04.05.2020 Μελέτης του Δήμου Κέας για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για

την υπηρεσία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021»,

υποβάλλω την παρούσα προσφορά και  δηλώνω ότι  αποδέχομαι  πλήρως και  χωρίς  επιφύλαξη

όλους τους όρους της αρ. 1983/12-05-2020  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-
195 59,90* 10.705,50
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Ημερομίσθιο  ε ρ γ α τ ο τ ε χ ν ί τ η  μ ε
έ τ η  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α ς  έ ω ς  1 2

2 Προεκτιμούμενο ποσοστό διοικητικού
κόστους παροχής των υπηρεσιών του

αναδόχου, των αναλώσιμων, του εργο-
λαβικού τους κέρδους και των νόμιμων
υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων,

σύμφωνα με τον Ν. 4144/2013, άρθρο 22
(10%)

1.070,55

ΣΥΝΟΛΟ 11.776,05

ΦΠΑ 24%  2.826,25

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 14.602,30

Προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στο σύνολο (#11.776,05#) της
Υπηρεσίας

(τιμή χωρίς ΦΠΑ):

1%

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 ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

β) ημέρες και ώρες εργασίας: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

γ) συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι: ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ Η ΙΚΕ

δ)  ύψος  του  προϋπολογισμένου  ποσού  που  αφορά  τις  πάσης  φύσεως νόμιμες  αποδοχές  αυτών  των
εργαζομένων.: ΔΕΝ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΕΙΝΑΙ 2 ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

ε) ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά: 2%

στ)  τετραγωνικά  μέτρα  καθαρισμού  ανά  άτομο,  όταν  πρόκειται  για  καθαρισμό  χώρων:  ΑΝΑ  ΑΤΟΜΟ
1.990,67 τ.μ.

ζ) να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους:

η) να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό κόστους των αναλωσίμων: #3.890,00#

θ)να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό  του εργολαβικού τους κέρδους  και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και
τρίτων κρατήσεων : #10%#

ι) υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην
οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενoι:ΔΕΝ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΕΙΝΑΙ 2 ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

Τα ανωτέρω στοιχεία, επί ποινή αποκλεισμού, εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους. 
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Κατόπιν των ανωτέρω  και λαμβάνοντας υπόψη:

-τους όρους της υπ’αριθ. 1983/12-05-2020 Διακήρυξης,
-την υποβληθείσα προσφορά,
-τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
-το  υπ΄αριθ.  3007/30.06.2020 πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, 
-την υπ'αριθμ.312/2020 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 62ΗΗΩΕΔ-871
-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 Γ ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ως προσωρινό ανάδοχο για την παροχή υπηρεσίας

“ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021”, με τη συνολική
συμβατική  αξία  των  11.658,28  ευρώ,  πλέον  2.797,99  ευρώ  ΦΠΑ,  συνολικού  ποσού
14.456,27  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.

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. 1983/12-05-2020 Διακήρυξης,
 την υποβληθείσα προσφορά,
 τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
 το υπ΄αριθ.  3007/30.06.2020  πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών

συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, 
 το  υπ΄αριθ.    300  8  /30.06.2020    πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονομικής  

προσφοράς, 
 την υπ'αριθμ. 312/2020 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,
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 την Απόφαση έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης με ΑΔΑ 62ΗΗΩΕΔ-871
 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. 3007/30.06.2020  πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς,  της επιτροπής διαγωνισμού,

2. Την έγκριση του με αριθ.πρωτ. 3008/30.06.2020  πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
οικονομικής προσφοράς, της επιτροπής διαγωνισμού,

3. Την ανάδειξη της εταιρείας Γ ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ως προσωρινό ανάδοχο για την παροχή
υπηρεσίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021, με τη συνολική
συμβατική αξία των  11.658,28 ευρώ, πλέον 2.797,99 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 14.456,27
ευρώ  γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές,

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 101/2020
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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 για την παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης
Κορησσίας – Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου για το έτος 2020-2021”. 

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. 75/2020 (ΑΔΑ: Ω1ΓΤΩΕΔ-Τ1Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Κέας με  θέμα:  «1) Έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών  και  καθορισμός  όρων  διακήρυξης
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “ Καθαρισμός Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης Κορησσίας –
Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου για το έτος 2020-2021” προϋπολογισμού  15.520,13 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%   και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

2. Την με αριθμ. πρωτ. 2503/11.06.2020 διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω
των ορίων για την ανωτέρω προμήθεια ( ΑΔΑΜ: 20PROC006847726),

ορίστηκε ως:

-Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών  η 29/06/2020 και ώρα 14:30.

-Ημερομηνία  αποσφράγισης των προσφορών η 02/07/2020, ημέρα Πέμπτη 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 

 
28/06/2020 18:48:23 

Την 2η  Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρ-
θρου 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. 3059/02-07-2020 πρακτικό αποσφράγι-
σης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς ως παρακάτω :
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ.:3059/02.07.2020

Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών
προσφορών, 

του  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
για την  σύναψη Σύμβασης

“Καθαρισμός Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης Κορησσίας – Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου για
το έτος 2020-2021” 

της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην  Ιουλίδα Κέας την  2η Ιουλίου 2020,  ημέρα Πέμπτη 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  δικαιολογητικών  συμμετοχής-τεχνικών  προσφορών,  του   Ανοικτού
Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  για  την   σύναψη  Σύμβασης  “Καθαρισμός  Χερσαίας
Λιμενικής Ζώνης Κορησσίας – Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου για το έτος 2020-2021”  σε
συνέχεια  της με αριθμ.  Διακήρυξης 2563-11/06/2020 -ΑΔΑΜ 20PROC006847726, η
οποία  καταχωρήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε το συστημικό αριθμό “93381”.

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

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν  σύμφωνα με τη Διακήρυξη η
29η  Ιουνίου  2020,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  14:30. και  η  ημερομηνία  ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών η 2η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη 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  93381  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 
 

28/06/2020 18:48:23 

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
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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  

 
179640 

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)

3 Τεχνική προσφορά συστήματος

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
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δήμητρα Δεμένεγα

Την  ίδια μέρα,  η Επιτροπή  συνέταξε το με αριθμ. 3060/02-07-2020 πρακτικό αποσφράγισης και
αξιολόγησης οικονομικών προσφορών ως παρακάτω :

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..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!.QU9MJxLaj7JXYBPACwGzg%7D&bid_number=%7B!!fKdc14rNaVyfxLhj7CDLRw%7D&_ti=802568776&oapc=7&oas=OhcJybZNfbOUlNxIGmGWlQ..
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ.:3060/02.07.2020

Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, 
του  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

για την  σύναψη Σύμβασης
“Καθαρισμός Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης Κορησσίας – Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου για

το έτος 2020-2021” 
της

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην  Ιουλίδα Κέας την  2η Ιουλίου 2020,  ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10:30 συνήλθε  σε
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 προσφορών, του  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την σύναψη
Σύμβασης  “Καθαρισμός  Χερσαίας  Λιμενικής  Ζώνης  Κορησσίας  –  Γιαλισκαρίου  –
Βουρκαρίου για  το  έτος 2020-2021”  σε συνέχεια  της με αριθμ.  Διακήρυξης  2563-
11/06/2020 -ΑΔΑΜ 20PROC006847726, η οποία  καταχωρήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε
το συστημικό αριθμό “93381”.

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.  3059/02.07.2020 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. Οσον 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 Fax ……………….αφού έλαβα γνώση της υπ’αριθ.1950/11.05.2020 Μελέτης του

Δήμου Κέας για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την υπηρεσία «Καθαρισμός Χερσαίας Λιμενικής

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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Ζώνης Κορησσίας – Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου για το έτος 2020-2021»,  υποβάλλω την

παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της αρ.

253/11-06-2020 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-
Ημερομίσθιο  ε ρ γ α τ ο τ ε χ ν ί τ η  

( π λ ή ρ ο υ ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς  )
112 63,95 7.162,40

2 Δαπάνες μισθοδοσίας-
Ημερομίσθιο  ε ρ γ α τ ο τ ε χ ν ί τ η  

( μ ε ρ ι κ ή ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς )
155 27,20 4.216,00

3 Προεκτιμούμενο ποσοστό διοικητικού
κόστους παροχής των υπηρεσιών του
αναδόχου, των αναλώσιμων, του ερ-

γολαβικού τους κέρδους και των
νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων

κρατήσεων, σύμφωνα με τον Ν.
4144/2013, άρθρο 22  (10%)

1.137,84

ΣΥΝΟΛΟ 12.516,24
ΦΠΑ 24% 3.003,89

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 15.520,13

Προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στο σύνολο (#12.516,24#) της
Υπηρεσίας

(τιμή χωρίς ΦΠΑ):

#10.263,32#

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:  1 άτομο πλήρους απασχόλησης-112 ημ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & 1 άτομο
μερικής απασχόλησης 155 ημ. ΣΑΒ & ΚΥΡΙΑΚΗ &ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣΕΘΝ.ΕΟΡΤΕΣ & 2 ΦΟΡΕΣ
ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘ.ΑΡΧΗ.

γ) συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι: ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ Η ΙΚΕ

δ)  ύψος  του  προϋπολογισμένου  ποσού  που  αφορά  τις  πάσης  φύσεως νόμιμες  αποδοχές  αυτών  των
εργαζομένων.: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΙΚΕ
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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: 1.200Μ.

ζ) να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους:#6.263,32#

η) να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό κόστους των αναλωσίμων: #1.000,00#

θ)να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό  του εργολαβικού τους κέρδους  και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και
τρίτων κρατήσεων : #3.000,00# και #3,72%#

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. 2563-11/06/2020 Διακήρυξης,
-την υποβληθείσα προσφορά,
-τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
-το  υπ΄αριθ.  3059/02.07.2020 πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, 
-την υπ'αριθμ.338/2020 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 61Λ8ΩΕΔ-Π6Ν
-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 Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης Κορησσίας – Γιαλισκαρίου –
Βουρκαρίου για το έτος 2020-2021”, με τη συνολική συμβατική αξία των 10.263,32
ευρώ, πλέον 2.463,20 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 12.726,52 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.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δήμητρα Δεμένεγα Ιωάννης Αναγνώσταρος Θεόδωρος Βρεττός

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Δήμητρα Δεμένεγα

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

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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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

 τους όρους της υπ’αριθ. 2563-11/06/2020 Διακήρυξης,
 την υποβληθείσα προσφορά,
 τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
 το  υπ΄αριθ.  3059/02.07.2020 πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης

δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, 
 την υπ'αριθμ. 338/2020 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 ΑΔΑ 61Λ8ΩΕΔ-Π6Ν
 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. 3059/02.07.2020  πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς,  της επιτροπής διαγωνισμού,

2. Την έγκριση του με αριθ.πρωτ. 3060/02.07.2020  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 Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης Κορησσίας – Γιαλισκαρίου –
Βουρκαρίου για το έτος 2020-2021”, με τη συνολική συμβατική αξία των 10.263,32   ευρώ, πλέον  
2.463,20 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 12.726,52 ευρώ  γιατί  η  προσφορά της  είναι  πλήρης,
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 102/2020

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 : Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για τη δημιουργία και
αναπαραγωγή αναμνηστικού τιμητικού δώρου.

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

 Με το άρθρο 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα Κλεισθένης I] έχει αντικατασταθεί η περίπτωση
ε΄  της  παρ.  1  του  άρθρου  58  του  Ν.  3852/2010  και  απονεμήθηκε  στο  δήμαρχο  η
αρμοδιότητα  να  αποφασίζει  για  την  έγκριση  των  δαπανών  και  τη  διάθεση  όλων  των
εγγεγραμμένων  πιστώσεων  στον  προϋπολογισμό,  χωρίς  να  απαιτείται  απόφαση
συλλογικού οργάνου (δηλαδή χωρίς να απαιτείται απόφαση διάθεσης των πιστώσεων από
την οικονομική επιτροπή ή από το δημοτικό συμβούλιο).

 Αναλυτικότερα,  η  διάθεση  των  πιστώσεων  του  προϋπολογισμού  από  την  οικονομική
επιτροπή, που προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ 1δ Ν. 3852/2010, έχει παύσει
να ισχύει σε κάθε περίπτωση, με συνέπεια η οικονομική επιτροπή να μην ασκούσε μετά
την  ισχύ  του  Ν.  4555/2018  [Πρόγραμμα  Κλεισθένης  I]  πλέον  την  αρμοδιότητα  του
διατάκτη των δαπανών. 

Στη συνέχεια με την παρ 1 του άρθρου 14 Ν. 4625/2019, επανατροποποιήθηκε η  περίπτωση ε’
της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και πιο συγκεκριμένα το τρίτο εδάφιο αυτής
με συνέπεια από 31-8-2019  (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.  4625/2019 στο ΦΕΚ 139Α)  και
εφεξής,  όποτε  απαιτείται  εξειδίκευση  πίστωσης  να  προηγείται  απόφαση  της  οικονομικής
επιτροπής (αντί  δημοτικού  συμβουλίου) πριν  από  την  απόφαση  του  δημάρχου  έγκρισης  και
διάθεσης των δαπανών του προϋπολογισμού.

Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την
οποία προορίζεται  και  προσδιορίζεται  στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του
προϋπολογισμού.

Δεδομένου ότι ο ΚΑΕ 00.6433.0001 με τίτλο “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα
φιλοξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών” του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2020
του Δήμου Κέας, είναι γενικός και δεν παρέχει την απαραίτητη εκ του νόμου εξειδίκευση, απαιτεί-
ται πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια η έγκριση δαπάνης και η εξειδίκευση πίστωσης για την
εκτέλεση κάθε σχετικής δαπάνης.

Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση του ΚΑ 00.6433.0001
με τίτλο “Τιμητικές διακρίσεις,  αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων &
αντιπροσωπειών” του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2020 του Δήμου Κέας, συνολικού πο-
σού 435,00 € συμπ. ΦΠΑ, για τη δημιουργία και αναπαραγωγή αναμνηστικών τιμητικών δώρων.
Συγκεκριμένα :

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, ο κ. Αθανάσιος Μαρτίνος ανακηρύσσεται επίτιμος
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Δημότης Κέας. Στην τελετή αναγόρευσης, ως τιμητικό δώρο θα δοθεί στον κ. Μαρτίνο και στον Σε-
βασμιότατο Μητροπολίτη Σύρου και Κέας, κ.κ. Δωρόθεο Β’  αναμνηστικό δώρο press papier με το
έμβλημα του Δήμου, διαστάσεων 8εκ διάμετρος και 1εκ ύψος από επαργυρωμένο ορείχαλκο. Το
καλούπι (μήτρα) θα δημιουργηθεί άπαξ και θα αποτελεί περιουσία του Δήμου Κέας. 

Επιπλέον, τα ανωτέρω θα επικολληθούν σε ξύλινη επιφάνεια με εγχάρακτες επιγραφές «Δήμος
Κέας».  Τέλος,  στον κ.  Μαρτίνο  θα επιδοθεί  σε  μορφή παπύρου διαστάσεων Α3,  η  απόφαση
247/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η αναγόρευσή του
σε επίτιμο δημότη Κέας. 

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν σχετικά.

Η οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη της :

 Την παρ 1 του άρθρου 14 Ν. 4625/2019, με την οποία επανατροποποιήθηκε η  περίπτωση ε’
της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη  δαπάνη  και  εξειδικεύει  πίστωση  συνολικού ποσού 435,00  €  συμπ.  ΦΠΑ στον  ΚΑ
00.6433.0001  με τίτλο “Τιμητικές διακρίσεις,  αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών
προσώπων & αντιπροσωπειών”  του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2020 του Δήμου Κέας,
που αφορά στη δημιουργία και αναπαραγωγή αναμνηστικού δώρου press papier με το έμβλημα
του Δήμου, διαστάσεων 8εκ διάμετρος και 1εκ ύψος από επαργυρωμένο ορείχαλκο. Το καλούπι
(μήτρα) θα δημιουργηθεί άπαξ και θα αποτελεί περιουσία του Δήμου Κέας.

Επιπλέον, τα ανωτέρω θα επικολληθούν σε ξύλινη επιφάνεια με εγχάρακτες επιγραφές «Δήμος
Κέας».

Τέλος, στον κ. Μαρτίνο θα επιδοθεί σε μορφή παπύρου διαστάσεων Α3, η απόφαση 247/2019
του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η αναγόρευσή του σε επίτιμο
δημότη Κέας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 103/2020
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                ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για τη φιλοξενία αντι-
προσωπίας ιατρών.

                    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

 Με το άρθρο 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα Κλεισθένης I] έχει αντικατασταθεί η περίπτωση
ε΄  της  παρ.  1  του  άρθρου  58  του  Ν.  3852/2010  και  απονεμήθηκε  στο  δήμαρχο  η
αρμοδιότητα  να  αποφασίζει  για  την  έγκριση  των  δαπανών  και  τη  διάθεση  όλων  των
εγγεγραμμένων  πιστώσεων  στον  προϋπολογισμό,  χωρίς  να  απαιτείται  απόφαση
συλλογικού οργάνου (δηλαδή χωρίς να απαιτείται απόφαση διάθεσης των πιστώσεων από
την οικονομική επιτροπή ή από το δημοτικό συμβούλιο).

 Αναλυτικότερα,  η  διάθεση  των  πιστώσεων  του  προϋπολογισμού  από  την  οικονομική
επιτροπή, που προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ 1δ Ν. 3852/2010, έχει παύσει
να ισχύει σε κάθε περίπτωση, με συνέπεια η οικονομική επιτροπή να μην ασκούσε μετά
την  ισχύ  του  Ν.  4555/2018  [Πρόγραμμα  Κλεισθένης  I]  πλέον  την  αρμοδιότητα  του
διατάκτη των δαπανών. 

Στη συνέχεια με την παρ 1 του άρθρου 14 Ν. 4625/2019, επανατροποποιήθηκε η  περίπτωση ε’
της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και πιο συγκεκριμένα το τρίτο εδάφιο αυτής
με συνέπεια από 31-8-2019  (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.  4625/2019 στο ΦΕΚ 139Α)  και
εφεξής,  όποτε  απαιτείται  εξειδίκευση  πίστωσης  να  προηγείται  απόφαση  της  οικονομικής
επιτροπής (αντί  δημοτικού  συμβουλίου) πριν  από  την  απόφαση  του  δημάρχου  έγκρισης  και
διάθεσης των δαπανών του προϋπολογισμού.

Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την
οποία προορίζεται  και  προσδιορίζεται  στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του
προϋπολογισμού.

Δεδομένου ότι ο ΚΑΕ 00.6433.0001 με τίτλο “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα
φιλοξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών” του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2020
του Δήμου Κέας, είναι γενικός και δεν παρέχει την απαραίτητη εκ του νόμου εξειδίκευση, απαιτεί-
ται πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια η έγκριση δαπάνης και η εξειδίκευση πίστωσης για την
εκτέλεση κάθε σχετικής δαπάνης.

Ο Δήμος Κέας σε συνεργασία με τη Διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου
(2η Υ.ΠΕ), το Π.Π.Ι. Κέας και ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο», οργανώνει την
πραγματοποίηση δωρεάν εξετάσεων προληπτικού παιδιατρικού ελέγχου κατά τις ημέρες 10, 11
και 12/07/2020. Οι ειδικότητες των ιατρών είναι οι εξής: Παιδίατρος, Παιδοκαρδιολόγος, Παιδο-
χειρουργός.
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Για  το  λόγο  αυτό  εισηγούμαστε  την  έγκριση  της  δαπάνης  και  την  εξειδίκευση  του  ΚΑ
00.6433.0001 με τίτλο “Τιμητικές διακρίσεις,  αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών
προσώπων & αντιπροσωπειών” του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2020 του Δήμου Κέας,
συνολικού ποσού 600,00 € συμπ. ΦΠΑ. Οι δαπάνες αφορούν στα κάτωθι :

* Έξοδα φιλοξενίας (διαμονή 3 γιατρών σε 3 μονόκλινα δωμάτια, με ημερομηνία άφιξης 10/07/20
& ημερομηνία αναχώρησης 12/07/20 – συνολικού κόστους 350,00 € συμπ. ΦΠΑ)

* Έξοδα διατροφής (γεύματα 3  γιατρών  κατά τις  ημέρες 10,  11  και  12/07/2020 –  συνολικού
κόστους 250,00 € συμπ. ΦΠΑ)

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν σχετικά.

Η οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη της :

 Την παρ 1 του άρθρου 14 Ν. 4625/2019, με την οποία επανατροποποιήθηκε η  περίπτωση ε’
της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη  δαπάνη  και  εξειδικεύει  πίστωση  συνολικού ποσού 600,00  €  συμπ.  ΦΠΑ στον  ΚΑ
00.6433.0001  με τίτλο “Τιμητικές διακρίσεις,  αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών
προσώπων & αντιπροσωπειών”  του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2020 του Δήμου Κέας,
που αφορά στην κάλυψη εξόδων φιλοξενίας και διατροφής κλιμακίου ιατρών του Γενικού Νοσο-
κομείου Πειραιά «Τζάνειο», για την πραγματοποίηση δωρεάν εξετάσεων προληπτικού παιδιατρι-
κού ελέγχου κατά τις ημέρες 10, 11 και 12/07/2020. 
 Οι δαπάνες αφορούν στα κάτωθι :

* Έξοδα φιλοξενίας (διαμονή 3 γιατρών σε 3 μονόκλινα δωμάτια, με ημερομηνία άφιξης 10/07/20
& ημερομηνία αναχώρησης 12/07/20 – συνολικού κόστους 350,00 € συμπ. ΦΠΑ).

*  Έξοδα διατροφής (γεύματα 3  γιατρών κατά τις  ημέρες 10,  11  και  12/07/2020 –  συνολικού
κόστους 250,00 € συμπ. ΦΠΑ).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 104/2020
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ΘΕΜΑ 5ο :   Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για την τελετή ανα-
γόρευσης επίτιμου δημότη.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 5οο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
ανέφερε τα εξής :

Με το άρθρο 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα Κλεισθένης I] έχει αντικατασταθεί η περίπτωση ε΄ της
παρ.  1  του  άρθρου  58  του  Ν.  3852/2010  και  απονεμήθηκε  στο  δήμαρχο  η  αρμοδιότητα  να
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων πιστώσεων
στον  προϋπολογισμό,  χωρίς  να  απαιτείται  απόφαση  συλλογικού  οργάνου  (δηλαδή  χωρίς  να
απαιτείται απόφαση διάθεσης των πιστώσεων από την οικονομική επιτροπή ή από το δημοτικό
συμβούλιο).

Αναλυτικότερα, η διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή,
που προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ 1δ Ν. 3852/2010, έχει παύσει να ισχύει σε κάθε
περίπτωση, με συνέπεια η οικονομική επιτροπή να μην ασκούσε μετά την ισχύ του Ν. 4555/2018
[Πρόγραμμα Κλεισθένης I] πλέον την αρμοδιότητα του διατάκτη των δαπανών. 

Στη συνέχεια με την παρ 1 του άρθρου 14 Ν. 4625/2019, επανατροποποιήθηκε η  περίπτωση ε’
της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και πιο συγκεκριμένα το τρίτο εδάφιο αυτής
με συνέπεια από 31-8-2019  (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.  4625/2019 στο ΦΕΚ 139Α)  και
εφεξής,  όποτε  απαιτείται  εξειδίκευση  πίστωσης  να  προηγείται  απόφαση  της  οικονομικής
επιτροπής (αντί  δημοτικού  συμβουλίου) πριν  από  την  απόφαση  του  δημάρχου  έγκρισης  και
διάθεσης των δαπανών του προϋπολογισμού.

Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την
οποία προορίζεται  και  προσδιορίζεται  στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του
προϋπολογισμού.

Δεδομένου ότι ο ΚΑΕ 00.6443.0001 με τίτλο “Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών”
του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2020 του Δήμου Κέας, είναι γενικός και δεν παρέχει την
απαραίτητη εκ του νόμου εξειδίκευση, απαιτείται πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια η έγκριση
δαπάνης και η εξειδίκευση πίστωσης για την εκτέλεση κάθε σχετικής δαπάνης.

Για  το  λόγο  αυτό  εισηγούμαστε  την  έγκριση  της  δαπάνης  και  την  εξειδίκευση  του  ΚΑ
00.6443.0001 με τίτλο “Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών” του προϋπολογισμού
εξόδων οικ. έτους 2020 του Δήμου Κέας, συνολικού ποσού 490,00€ συμπ. ΦΠΑ, για τις ανάγκες
τελετής αναγόρευσης επίτιμου δημότη Κέας. Συγκεκριμένα :

Με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κέας  (247/2019),  ο  κ.  Αθανάσιος  Μαρτίνος
ανακηρύσσεται  επίτιμος  Δημότης  Κέας.  Στην  τελετή  αναγόρευσης,  θα  απαιτηθούν  έξοδα
αναπαραγωγής προσκλήσεων, καθώς λόγω της πανδημίας του covid-19, η εκδήλωση δεν θα είναι
ανοιχτή, καθώς και κερασμάτων και αναλωσίμων κεράσματος. 

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν σχετικά.

Η οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη της :
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Την παρ 1 του άρθρου 14 Ν. 4625/2019, με την οποία επανατροποποιήθηκε η  περίπτωση ε’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη  δαπάνη  και  εξειδικεύει  πίστωση  συνολικού ποσού 490,00  €  συμπ.  ΦΠΑ στον  ΚΑ
00.6443.0001 με τίτλο “Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών”  του προϋπολογισμού
εξόδων οικ.  έτους 2020 του Δήμου Κέας, που αφορά σε έξοδα αναπαραγωγής προσκλήσεων,
καθώς  λόγω  της  πανδημίας  του  covid-19,  η  εκδήλωση  δεν  θα  είναι  ανοιχτή,  καθώς  και
κερασμάτων και αναλωσίμων κεράσματος.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 105/2020
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 ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση οδοιπορικών εξόδων για την μετακίνηση εκτός έδρας της Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  6ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης ανα-
φέρει ότι:

“Σύμφωνα με την παρ. δ΄ του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για
την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου, των αντιδημάρχων και
των  δημοτικών  συμβούλων,  εκτός  της  έδρας  του  Δήμου  για  εκτέλεση  υπηρεσίας.  Σε
κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος
ή μέλος του δημοτικού Συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής.
Στις  περιπτώσεις  αυτές  η  επιτροπή  αποφασίζει  χωρίς  καθυστέρηση  αν  η  μετακίνηση  ήταν
επιβεβλημένη ή όχι”

Το  χρονικό  διάστημα  1  Ιουλίου  2020  έως  2  Ιουλίου  2020  (Αναχώρηση:  Τετάρτη  1/7/2020-
Επιστροφή:Πέμπτη 2/7/2020), η Δήμαρχος Κέας κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου μετακινήθηκε στην
Αθήνα στο πλαίσιο συνάντησης με τον Υφυπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη-(Η συνάντηση
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2/7/2020) 

Σύμφωνα με τα ανωτέρα εισηγούμαι την έγκριση της μετακίνησης της Δημάρχου κας Ειρήνης
Βελισσαροπούλου  όπως  αναφέρεται  ανωτέρω  και  την  έγκριση  των  δαπανών  μετακίνησης
όπως αναλύεται κατωτέρω:

Έγκριση  δαπάνης  (ημερήσια  αποζημίωση)  για  την  μετακίνησή  της  στην  Αθήνα,  αναχώρηση:
Τετάρτη  1/7/2020-επιστροφή:Πέμπτη  2/7/2020,  στο  πλαίσιο  συνάντησης  με  τον  Υφυπουργό
Υγείας  κ.  Βασίλη  Κοντοζαμάνη-(Η  συνάντηση  πραγματοποιήθηκε  την  Πέμπτη  2/7/2020)
συνολικού  ποσού  40,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.  00.6421  “Οδοιπορικά  έξοδα  και  αποζημίωση
μετακινούμενων αιρετών”

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (Ακτοπλοϊκά)                                                                        
1/7/2020  ΚΕΑ- ΛΑΥΡΙΟ            00,00€                    
2/7/2020  ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ             00,00€ 

             ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
40,00 Χ1= 40,00€

         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  40,00€

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου,  τις διατάξεις του Ν.4623/19 (άρθρο 3 και 5), του Ν. 3463/06 (άρθρο 140) και του Ν.
4336/15 



18ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 9ης Ιουλίου 2020

                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
                     
Την έγκριση της μετακίνησης της Δημάρχου ως ακολούθως :

Έγκριση  δαπάνης  (ημερήσια  αποζημίωση)  για  την  μετακίνησή  της  στην  Αθήνα,αναχώρηση:
Τετάρτη  1/7/2020-επιστροφή:Πέμπτη  2/7/2020,  στο  πλαίσιο  συνάντησης  με  τον  Υφυπουργό
Υγείας  κ.  Βασίλη  Κοντοζαμάνη-(Η  συνάντηση  πραγματοποιήθηκε  την  Πέμπτη  2/7/2020),
συνολικού  ποσού  40,00€,  σε  βάρος  του  Κ.Α.  00.6421  “Οδοιπορικά  έξοδα  και   αποζημίωση
μετακινούμενων αιρετών”.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 106/2020
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ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγια-
λού του Δήμου Κέας.

Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  7ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

Με τις  υπ'αριθμ.  6,63,70/2020  αποφάσεις  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κέας  και  τις  υπ'  αριθμ.
84,89/2020  αποφάσεις  της  Οικονομικής  Επιτροπής  έγινε  προκήρυξη  δημοπρασίας  για  την
εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους
με σύναψη μισθωτικής σχέσης  του Δήμου Κέας για το έτος 2020.

Κατά την διεξαγωγή της δημοπρασίας τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 για τις θέσεις  Ποίσσες 3 και
Ποίσσες 4 δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον, και για το λόγο αυτό επαναδημοπρατήθηκαν.
Η επαναληπτική προφορική πλειοδοτική δημοπρασία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου
2020 και σύμφωνα με τα πρακτικά της Επιτροπής για τις θέσεις  Ποίσσες 3 και Ποίσσες 4   δεν
προσήλθε  κανείς  και  για  το  λόγο  αυτό  η  δημοπρασία  κηρύσσεται  άγονος  για  τις  δύο  θέσεις
Ποίσσες 3  και Ποίσσες 4.

Με απόφασή μας θα πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά της επιτροπής.

Παρακαλούμε για την σχετική απόφαση    
                                    
Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση 
και λαμβάνοντας υπόψη: 

                  1. Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

                  2.Τον Κ.Δ.Κ (Ν. 3463/06)(ΦΕΚ114 Α ́/8-6-2006)

                  3.Τον Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010)

                  4.Την υπ’ αριθμ. 47458 ΕΞ 2020-(ΦΕΚ 1864/Β/15.05.2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον 
«Καθορισμό όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας 
για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λι-
μνών και πλεύσιμων ποταμών», ισχύος έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την υπ’ αριθμ 56468 ΕΞ 2020 -(ΦΕΚ 2198/Β/5.06.2020) και τυχόν τροποποιήσεις αυτών.

                   5.Τον Ν. 2971/01(ΦΕΚ 285Α’/2001) «Περί αιγιαλού και παραλίας» όπως τροποποιήθηκε από τον 
Ν.4607/19(ΦΕΚ65/Α/2019) και τον Ν.4688/2020(ΦΕΚ 101/Α/2020 ) και ισχύει.

                   6.Την υπ' αριθμ.104/2007απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, με την οποία ψηφίστηκε ο  
Κανονισμός Χρήσης Παραλιών

                   7.Τις υπ'αριθμ.  6,63,70/2020 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

                   8.Τις υπ'αριθμ. 81,84,89/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής



18ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 9ης Ιουλίου 2020

                   9.Το Γενικό Κανονισμό Λιμένα όπως αυτός ισχύει

10. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 3817/12.05.2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Διεύθυνση
Δημόσιας Περιουσίας & Κοιν. Περιουσιών)

11.  Το  με  αριθ.  πρωτ.  4165/20.05.2016  έγγραφο  του  Υπουργείου  Οικονομικών  (Περιφερειακή
Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου)

12.Τα οριζόμενα του άρθρου 20 του Ν.4690/20 (ΦΕΚ 104 Α΄) 

13.Την  υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.  38424/2020  (ΦΕΚ  2420/Β/18-06-2020)  και  οποιαδήποτε
υπουργική απόφαση είναι σχετική με τους κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές
και  μη,  παραλίες  στο  σύνολο  της  επικράτειας  προς  περιορισμό  της  διασποράς  του  κορωνοιού
COVID-19 και θα είναι σε ισχύ.

14.Το  υπ’ αριθ.πρωτ.  40769/10-6-2020 έγγραφο της  Κτηματικής  Υπηρεσίας  Κυκλάδων Α΄ περί
παροχής σύμφωνης γνώμης για δημοπράτηση παραχώρησης χώρων αιγιαλού στα διοικητικά όρια
του Δήμου Κέας 

15. Την υπ’άριθμ. 2539/10-6-2020 Διακήρυξη της Δημάρχου

16. Την υπ’άριθμ. 2540/10-6-2020 Περίληψη Διακήρυξης  Δημοπρασίας

17. Τα πρακτικά της Δημοπρασίας της 22ης Ιουνίου 2020

18. Το υπ’άριθμ. 40769/10-6-2020 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων Α΄περί έγκρισης
      διενέργειας δημοπρασίας

19. Την υπ'αριθμ. 100/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
                                                     

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
                                                                              
Εγκρίνει  και  κατακυρώνει  το  αποτέλεσμα  των  πρακτικών  της  Επιτροπής  της  επαναληπτικής
φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας που διενεργήθηκε την 29η Ιουνίου 2020 ημέρα
Δευτέρα για την εκμίσθωση τμημάτων των παρακάτω παραλιών του Δήμου Κέας, σύμφωνα με τα
οποία για  τις  θέσεις  Ποίσσες 3 και Ποίσσες 4  δεν προσήλθε κανείς,  και  για  το  λόγο αυτό η
δημοπρασία κηρύσσεται άγονος για τις δύο θέσεις  Ποίσσες 3 και Ποίσσες 4. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 107/2020
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ΘΕΜΑ  8ο :  Έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμών  προμηθειών,
αξιολόγησης  προσφορών  και  γνωμοδότησης  επί  αυτών,  για  την  ανάδειξη  προσωρινών
αναδόχων του  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  “Προμήθεια  Υγρών  Καυσίμων  &
Ελαιολιπαντικών του Δήμου Κέας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2020-2021”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 8ο 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».

Βάσει της υπ΄αριθμ.  85/2020 (ΑΔΑ ΨΕΡΚΩΕΔ-ΦΟΟ) αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής,

με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του

ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΤΟΥΣ  2020-2021”,  εκδόθηκε  από  τη  Δήμαρχο  η  προκήρυξη  του  διαγωνισμού,  η  οποία

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 20PROC006844543).

Την 1η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη 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 19/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να

προβεί  στην ηλεκτρονική  αποσφράγιση και  αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο

πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ως κατωτέρω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ.:3034/01-07-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού 
για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 
της

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην  Ιουλίδα  Κέας την  1η  Ιουλίου 2020,  ημέρα Τετάρτη 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 19/2020 απόφαση  της  Οικονομικής
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Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ  2020-2021 ” (Αριθμ. Διακήρυξης 2538/2020), η
οποία  έλαβε  τον  υπ΄  αριθ.  93278 αριθμό  συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ,  δημοσιεύθηκε  νομίμως  και
αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων,  λαμβάνοντας  ΑΔΑΜ
20PROC006844677.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Ιωάννα Αθανασοπούλου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Μέλος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος Χρήστος Μαρκοπουλιώτης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η  26η
Ιουνίου  2020,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  14:30 και  η  ημερομηνία  ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών η  1η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη 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  93278 και  διαπίστωσε  αφενός  ότι  ο  διαγωνισμός  ήταν
χαρακτηρισμένος  από  το  σύστημα  ως  «κλειδωμένος»  και  αφετέρου  ότι  είχαν  υποβληθεί
εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες:

   Α/Α Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία  και ώρα
υποβολής προσφοράς

1 ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε 24/06/2020 14:29:11 

2 ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

25/06/2020 15:57:10 

3 GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

26/06/2020 09:46:14 

4 ΣΕΡΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

26/06/2020 12:01:59 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση
στο περιεχόμενο των προσφορών. 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=131764&tradingPartnerId=150570&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1887849370&oapc=25&oas=H93IgVQFI7OQK6dJRLQx0w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=131764&tradingPartnerId=150570&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1887849370&oapc=25&oas=H93IgVQFI7OQK6dJRLQx0w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=113817&tradingPartnerId=140626&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1887849370&oapc=25&oas=1PevwvCa4Pke4DU_7ApT8w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=113817&tradingPartnerId=140626&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1887849370&oapc=25&oas=1PevwvCa4Pke4DU_7ApT8w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=113817&tradingPartnerId=140626&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1887849370&oapc=25&oas=1PevwvCa4Pke4DU_7ApT8w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=59705&tradingPartnerId=80822&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=68975281&oapc=7&oas=s8V5xAIu2lBWCmLgZO56wA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=59705&tradingPartnerId=80822&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=68975281&oapc=7&oas=s8V5xAIu2lBWCmLgZO56wA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=436779&tradingPartnerId=365497&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=68975281&oapc=7&oas=C-QdNfb24I3ByJ3h1Nnolg..


18ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 9ης Ιουλίου 2020

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
αποσφραγισθούν οι προσφορές. 

3. Αμέσως  μετά  την  παραπάνω  διαδικασία  οι  προσφορές  αποσφραγίσθηκαν  και  συγκεκριμένα
αποσφραγίσθηκαν  οι  υποφάκελοι  «Δικαιολογητικά  συμμετοχής  –  Τεχνική  προσφορά»  των
προσφορών  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 οι προσφορές
είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αριθμούς συστήματος:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός συστήματος
1 ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε 

Ε 
179122 

2
ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

178457 

3 GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

178163 

4

ΣΕΡΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

179475 

5. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2 “Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών” 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.

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο
του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν
ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός πρωτοκόλλου
1 ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε 

Ε 
2970/30.06.2020

2
ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2955/29.06.2020

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=59705&tradingPartnerId=80822&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=68975281&oapc=7&oas=s8V5xAIu2lBWCmLgZO56wA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=59705&tradingPartnerId=80822&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=68975281&oapc=7&oas=s8V5xAIu2lBWCmLgZO56wA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=436779&tradingPartnerId=365497&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=68975281&oapc=7&oas=C-QdNfb24I3ByJ3h1Nnolg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=436779&tradingPartnerId=365497&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=68975281&oapc=7&oas=C-QdNfb24I3ByJ3h1Nnolg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!bI3G5DJxoN3CS5pUNC0s.g%7D&bid_number=%7B!!Bt2uABnEAm9CTPRUlGwjqQ%7D&_ti=1887849370&oapc=25&oas=07AY1gcm5LF87z_gjua1tg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=131764&tradingPartnerId=150570&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1887849370&oapc=25&oas=H93IgVQFI7OQK6dJRLQx0w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=131764&tradingPartnerId=150570&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1887849370&oapc=25&oas=H93IgVQFI7OQK6dJRLQx0w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!bI3G5DJxoN3CS5pUNC0s.g%7D&bid_number=%7B!!5l2a0cpd3T45vrxQBcZyNw%7D&_ti=1887849370&oapc=25&oas=TGLcTPQ3pYsnPzk0bjgZVg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=113817&tradingPartnerId=140626&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1887849370&oapc=25&oas=1PevwvCa4Pke4DU_7ApT8w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=113817&tradingPartnerId=140626&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1887849370&oapc=25&oas=1PevwvCa4Pke4DU_7ApT8w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=113817&tradingPartnerId=140626&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1887849370&oapc=25&oas=1PevwvCa4Pke4DU_7ApT8w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!bI3G5DJxoN3CS5pUNC0s.g%7D&bid_number=%7B!!CxWjaBpdMXn2aCA.wPOq7A%7D&_ti=1887849370&oapc=25&oas=dnrCIozR4q6U1dh_HFwL0g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=59705&tradingPartnerId=80822&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=68975281&oapc=7&oas=s8V5xAIu2lBWCmLgZO56wA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=59705&tradingPartnerId=80822&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=68975281&oapc=7&oas=s8V5xAIu2lBWCmLgZO56wA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!bI3G5DJxoN3CS5pUNC0s.g%7D&bid_number=%7B!!wiJGATO7R51hwIssNFy0cA%7D&_ti=1887849370&oapc=25&oas=oUGVKTAYH0YNQDriHjUqLw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=436779&tradingPartnerId=365497&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=68975281&oapc=7&oas=C-QdNfb24I3ByJ3h1Nnolg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=436779&tradingPartnerId=365497&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=68975281&oapc=7&oas=C-QdNfb24I3ByJ3h1Nnolg..
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3 GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

2907/25.06.2020

4 ΣΕΡΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3003/30.06.2020

Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος,  υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως από
τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

6. Στη  συνέχεια  η  Επιτροπή προέβη  σε  έλεγχο του  περιεχομένου  του  ηλεκτρονικού φακέλου
«Δικαιολογητικά  συμμετοχής  –  Τεχνική  προσφορά»  που  είχαν  υποβάλει  οι  συμμετέχοντες.  Οι
διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Δικαιολογητικά 

1 ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΜΑΔΑ Β “ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ”

Tο τυποποιημένο έντυπο 
υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), 
την Εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, 
Υ.Δ.περί προδιαγραφών των 
λιπαντικών
Τεχνικά φυλλάδια
Τεχνική προσφορά συστήματος

2 GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β 
“ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ”

 Tο  τυποποιημένο  έντυπο
υπεύθυνης  δήλωσης
(Τ.Ε.Υ.Δ.),

 την  Εγγυητική  επιστολή
συμμετοχής,

 Άδεια λειτουργίας
 Βεβαιώσεις  ΕΝΔΙΑΛΕ-

ΚΕΠΕΔ
 Εγγραφα ΓΧΚ
 εγγραφα

εγγυοδ.παρακαταθ.
 Πιστοποιητικά εταιρείας
 Πιστοποιητικό ΕΟΑΝ
 Πιστοποιητικό ΕΒΕΠ
 PROSPECTUS
 Υ.Δ. Συμμετοχής-Τεχνική
 Τεχνική  προσφορά

συστήματος

3 ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 Tο  τυποποιημένο
έντυπο  υπεύθυνης
δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=436779&tradingPartnerId=365497&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=68975281&oapc=7&oas=C-QdNfb24I3ByJ3h1Nnolg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=131764&tradingPartnerId=150570&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1887849370&oapc=25&oas=H93IgVQFI7OQK6dJRLQx0w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=131764&tradingPartnerId=150570&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1887849370&oapc=25&oas=H93IgVQFI7OQK6dJRLQx0w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=113817&tradingPartnerId=140626&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1887849370&oapc=25&oas=1PevwvCa4Pke4DU_7ApT8w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=113817&tradingPartnerId=140626&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1887849370&oapc=25&oas=1PevwvCa4Pke4DU_7ApT8w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=113817&tradingPartnerId=140626&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1887849370&oapc=25&oas=1PevwvCa4Pke4DU_7ApT8w..
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β 
“ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ”

 την Εγγυητική επιστολή
συμμετοχής

 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 ΓΕΜΗ ΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
26-5-2020

 Πιστοποιητικό ΕΒΕΑ
 Υ.Δ.
 ΤΕΧΝΙΚΑ  ΦΥΛΛΑΔΙΑ

ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΧΚ
 ΓΕΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 
 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
 Τεχνική  προσφορά

συστήματος
4  ΣΕΡΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ   ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ   

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ   ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ  

 Tο  τυποποιημένο
έντυπο  υπεύθυνης
δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),

 την Εγγυητική επιστολή
συμμετοχής

 ΓΕΜΗ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΤΡΟΠ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 ΓΕΜΗ-ΓΕΝΙΚΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

 ΓΕΜΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ-
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 ΝΕΑ  ΑΔΕΙΑ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ 

 ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ 
 ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΩΝ
 ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
 Τεχνική  προσφορά

συστήματος

Η Επιτροπή επικοινώνησε  με  τους  φορείς  που φέρονται  να έχουν  εκδώσει  τις  εγγυητικές
επιστολές που έχουν καταθέσει οι συμμετέχοντες και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους (άρθρο
72 παρ.5 του Ν.4412/2016).

7. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της
υπηρεσίας,  μονογράφησαν δε και  σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που
υποβλήθηκαν, ανά φύλλο.

Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι με ενσφράγιστο φάκελο, είναι τα εξής:

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=131764&tradingPartnerId=150570&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1887849370&oapc=25&oas=H93IgVQFI7OQK6dJRLQx0w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=131764&tradingPartnerId=150570&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1887849370&oapc=25&oas=H93IgVQFI7OQK6dJRLQx0w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=131764&tradingPartnerId=150570&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1887849370&oapc=25&oas=H93IgVQFI7OQK6dJRLQx0w..
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Α/Α Ονοματεπώνυμο Δικαιολογητικά 

1 ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε η  Ε.Δ. έλεγξε την ισχύ
των  Δικαιολογητικών
Συμμετοχής  που
υποβλήθηκαν  βάσει
του  άρθ.  2.4.2.5.   της
αρ.  2538/10.06.2020
Διακήρυξης

2 GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

η   Ε.Δ.  έλεγξε  την
ισχύ  των
Δικαιολογητικών
Συμμετοχής  που
υποβλήθηκαν  βάσει
του  άρθ.  2.4.2.5.
της  αρ.
2538/10.06.2020
Διακήρυξης

3 ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

η   Ε.Δ.  έλεγξε  την
ισχύ  των
Δικαιολογητικών
Συμμετοχής  που
υποβλήθηκαν  βάσει
του άρθ. 2.4.2.5.  της
αρ.  2538/10.06.2020
Διακήρυξης

4 ΣΕΡΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

η   Ε.Δ.  έλεγξε  την
ισχύ  των
Δικαιολογητικών
Συμμετοχής  που
υποβλήθηκαν  βάσει
του άρθ. 2.4.2.5.  της
αρ.  2538/10.06.2020
Διακήρυξης

8.  Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Σύμφωνα με το άρθρο
2.4.3.2. της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς όφειλαν να καταθέσουν τα εξής:
“H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή  με  το  κεφάλαιο  “Απαιτήσεις-Τεχνικές  Προδιαγραφές”  του
Παραρτήματος  Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές  πληρούνται.  Περιλαμβάνει  ιδίως  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά,  βάσει  των
οποίων  θα  αξιολογηθεί  η  καταλληλότητα  των  προσφερόμενων  ειδών,  με  βάση  το  κριτήριο
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα..

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν..”. 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=131764&tradingPartnerId=150570&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1887849370&oapc=25&oas=H93IgVQFI7OQK6dJRLQx0w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=131764&tradingPartnerId=150570&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1887849370&oapc=25&oas=H93IgVQFI7OQK6dJRLQx0w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=436779&tradingPartnerId=365497&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=68975281&oapc=7&oas=C-QdNfb24I3ByJ3h1Nnolg..
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9.Συνεπώς, η  Ε.Δ. έλεγξε την ισχύ των εγγράφων και δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν την
καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών και την τεχνική επάρκεια, όπως αυτά περιγράφονται
στο άρθρο 2.4.3, παρ.2.4.3.2 της παρούσας Διακήρυξης και διαπίστωσε τα παρακάτω:
α)Τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  που  υπέβαλε  η  εταιρεία  ΙΑΤΡΙΔΗΣ  ΙΩΣΗΦ  &  ΣΙΑ ΕΕ
τεκμηριώνουν την καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών και την τεχνική επάρκεια  ως προς
τα ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ Β) και γίνεται δεκτή.
β)Τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  που  υπέβαλε  η  εταιρεία  GANDOIL  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ τεκμηριώνουν  την
καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών και την τεχνική επάρκεια  ως προς τα  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
(ΟΜΑΔΑ Β) και γίνεται δεκτή.
γ) Τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  που  υπέβαλε  η  εταιρεία ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ τεκμηριώνουν την καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών
και την τεχνική επάρκεια ως προς τα ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ Β)  και γίνεται δεκτή.
δ)  Τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  που  υπέβαλε  η  εταιρεία ΣΕΡΒΟΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ τεκμηριώνουν την καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών
και την τεχνική επάρκεια και για τις δύο ομάδες  και γίνεται δεκτή.

Η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών την 07 Ιουλίου 2020
και ώρα 11:00π.μ. 

    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιωάννα Αθανασοπούλου Δήμητρα Δεμένεγα Χρήστος Μαρκοπουλιώτης

Στη  συνέχεια,  την  07  Ιουλίου  2020  και  ώρα  11:00π.μ. ,  τα  μέλη  της  Ε.Δ.  προέβησαν  στην
ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των  οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο
πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ως κατωτέρω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ.:3153/07-07-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού 

για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην  Ιουλίδα Κέας την  7η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση
στον Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η
οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν 19/2020 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής
προκειμένου  να  προβεί  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  οικονομικών
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=131764&tradingPartnerId=150570&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1887849370&oapc=25&oas=H93IgVQFI7OQK6dJRLQx0w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=131764&tradingPartnerId=150570&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1887849370&oapc=25&oas=H93IgVQFI7OQK6dJRLQx0w..
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για την “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ  2020-2021 ” (Αριθμ.  Διακήρυξης
2538/2020),  η  οποία  έλαβε τον  υπ΄  αριθ.  93278 αριθμό συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε
νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας
ΑΔΑΜ  20PROC006844677.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Ιωάννα Αθανασοπούλου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Μέλος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος Χρήστος Μαρκοπουλιώτης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

1.  Βάσει  του  με  αρ.  Πρωτ.:3034/01-07-2020 Πρακτικού  Αποσφράγισης  και  Αξιολόγησης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικών Προσφορών, αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:

α)Τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  που  υπέβαλε  η  εταιρεία  ΙΑΤΡΙΔΗΣ  ΙΩΣΗΦ  &  ΣΙΑ ΕΕ
τεκμηριώνουν την καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών και την τεχνική επάρκεια  ως προς
τα ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ Β) και γίνεται δεκτή.
β)Τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  που  υπέβαλε  η  εταιρεία  GANDOIL  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ τεκμηριώνουν  την
καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών και την τεχνική επάρκεια  ως προς τα  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
(ΟΜΑΔΑ Β) και γίνεται δεκτή.
γ) Τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  που  υπέβαλε  η  εταιρεία ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ τεκμηριώνουν την καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών
και την τεχνική επάρκεια ως προς τα ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ Β)  και γίνεται δεκτή.

δ)  Τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  που  υπέβαλε  η  εταιρεία ΣΕΡΒΟΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ τεκμηριώνουν την καταλληλότητα των προσφερόμενων
ειδών και την τεχνική επάρκεια και για τις δύο ομάδες  και γίνεται δεκτή.

2. Προκειμένου να συνεχιστεί η διαγωνιστική διαδικασία, ο χειριστής του συστήματος συνδέθηκε
σε αυτό κατά την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με
αριθ. Συτήματος 93278.  Σε συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους
κωδικούς  για  την  αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε  ειδική  φόρμα του
συστήματος τα διαπιστευτήρια τους ( όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης)
προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά αποσφραγίστηκαν οι υποφάκελοι
“ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” των εταιρειών:

 ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΣΙΑ ΕΕ,
 GANDOIL  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ
 ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ,
 ΣΕΡΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=131764&tradingPartnerId=150570&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1887849370&oapc=25&oas=H93IgVQFI7OQK6dJRLQx0w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=131764&tradingPartnerId=150570&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1887849370&oapc=25&oas=H93IgVQFI7OQK6dJRLQx0w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=131764&tradingPartnerId=150570&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1887849370&oapc=25&oas=H93IgVQFI7OQK6dJRLQx0w..
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3.   Οι  οικονομικές προσφορές που υποβλήθησαν, ανά οικονομικό φορέα, είναι οι εξής:

   Ονοματεπώνυμο Ομάδα Ποσοστό
έκπτωσης 

Ποσό 
(χωρίς φπα)

1 ΣΕΡΒΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α 0% 88.324,63

Β 30% 3.521,67

2 GANDOIL 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ

Β 55% 2.337,44

3 ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ

Β 59,96% 2.080,00

4 ΙΑΤΡΙΔΗΣ  ΙΩΣΗΦ
& ΣΙΑ ΕΕ

Β 58,2070% 2.171,06

6. Κατόπιν των ανωτέρω και εφόσον το κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η χαμηλότερη
τιμή, βάσει του άρθρου 2.3.1 της Διακήρυξης και λαμβάνοντας υπόψη:

-τους όρους της υπ’αριθ. 2538/2020 Διακήρυξης,
-τις υποβληθείσες προσφορές,
-τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
-το  υπ΄αριθ.  3034/01-07-2020 πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνικών προσφορών, 
-τις υπ'αριθμ. 370, 371, 372, 373, 374 & 375/2020 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ
20REQ006832503
-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, 1, 1, 1, 1 και 1/2020,
-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),

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

Την ανάδειξη:
 της  εταιρείας  ΣΕΡΒΟΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ,   ως  προσωρινό

ανάδοχο για την  ΟΜΑΔΑ Α (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ)  του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=131764&tradingPartnerId=150570&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1887849370&oapc=25&oas=H93IgVQFI7OQK6dJRLQx0w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=131764&tradingPartnerId=150570&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1887849370&oapc=25&oas=H93IgVQFI7OQK6dJRLQx0w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=131764&tradingPartnerId=150570&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1887849370&oapc=25&oas=H93IgVQFI7OQK6dJRLQx0w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=131764&tradingPartnerId=150570&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1887849370&oapc=25&oas=H93IgVQFI7OQK6dJRLQx0w..
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“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021”  με τη συνολική συμβατική αξία των  88.324,63
ευρώ, πλέον   21.197,91   ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού   109.522,54   ευρώ   γιατί η προσφορά της
είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές ως προς
την ΟΜΑΔΑ Α (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ),

 της  εταιρείας  ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ  ως
προσωρινό ανάδοχο για την ΟΜΑΔΑ Β (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021” με τη συνολική συμβατική αξία των
2.080,00 ευρώ, πλέον 4  99,20   ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού   2.579,20   ευρώ   γιατί η προσφορά
της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και είναι
η συμφερότερη ως προς την ΟΜΑΔΑ Β (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ).

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιωάννα Αθανασοπούλου Δήμητρα Δεμένεγα Χρήστος Μαρκοπουλιώτης

Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά και να αναδείξει τους

προσωρινούς μειοδότες.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

-τους όρους της υπ’αριθ. 2538/2020 Διακήρυξης,
-τις υποβληθείσες προσφορές,
-τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
-το  υπ΄αριθ.  3034/01-07-2020 πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνικών προσφορών, 

-το υπ΄αριθ.  3153/07-07-2020 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης   οικονομικών προσφορών,  

-τις υπ'αριθμ. 370, 371, 372, 373, 374 & 375/2020 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ
20REQ006832503
-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, 1, 1, 1, 1 και 1/2020,
-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),,-
-την εισήγηση του Προέδρου,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Την  έγκριση  του  υπ’ αριθ. 3034/01-07-2020 πρακτικού  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης

δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών,

 Την  έγκριση  του  υπ’ αριθ.  3153/07-07-2020 πρακτικού  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης

οικονομικών   προσφορών  

 Την ανάδειξη της εταιρείας  ΣΕΡΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ,   ως

προσωρινό ανάδοχο για την ΟΜΑΔΑ Α (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ) του ανοικτού ηλεκτρονικού

διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ

ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021” με τη συνολική συμβατική

αξία των 88.324,63   ευρώ, πλέον   21.197,91   ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού   109.522,54   ευρώ  

γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές

προδιαγραφές ως προς την ΟΜΑΔΑ Α (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ)

 Την  ανάδειξη  της  εταιρείας  της  εταιρείας  ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ  ως  προσωρινό  ανάδοχο  για  την  ΟΜΑΔΑ  Β

(ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021” με τη συνολική συμβατική αξία των 2.080,00 ευρώ, πλέον

4  99,20   ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού   2.579,20   ευρώ   γιατί η προσφορά της είναι πλήρης,

σύμφωνη  με  τους  όρους  της  διακήρυξης,  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  είναι  η

συμφερότερη ως προς την ΟΜΑΔΑ Β (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ).

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 108/2020

 

    

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=131764&tradingPartnerId=150570&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1887849370&oapc=25&oas=H93IgVQFI7OQK6dJRLQx0w..
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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.

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας                  Τα μέλη

                Ελευθέριος Τζουβάρας                            Μουζάκης Ν.Δημήτριος

Δεμένεγας Κωνσταντίνος

Βουτσινάς Γεώργιος

Πατηνιώτη Μαρία        

Δεμένεγας Νικόλαος   

Γροσομανίδη Παρασκευή


