21ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 4ης Αυγούστου 2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 21ης/04.08.2020
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Σήμερα, ημέρα Τρίτη 4 Αυγούστου 2020 και ώρα 9:00 π.μ, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς
(ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020), η 21η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 3625/31-07-2020 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.
ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ
1. Τζουβάρας Ελευθέριος
2. Δεμένεγας Κωνσταντίνος
3. Μουζάκης Ν.Δημήτριος
4. Βουτσινάς Γεώργιος
5. Πατηνιώτη Μαρία
6. Δεμένεγας Νικόλαος
7. Γροσομανίδη Παρασκευή

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ
ΟΥΔΕΙΣ

Ο συντονισμός της διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων και την συγγραφή του συνοπτικού
πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 3625/31-07-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)
ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους
2020.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και
κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ
2020-2021».
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 3ο: : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και
κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ – ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2020-2021”.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ : Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξης ως κατεπείγοντος, προς συζήτηση.
Με την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής :
«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν
έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση
γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης».
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκαν από τον Πρόεδρο είναι τα εξής:
ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους
2020. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και
κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ
2020-2021». [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 3ο: : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και
κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ – ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2020-2021”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]
Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον
και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά στην : “Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση κατεπείγουσας απόφασης δημάρχου, για την απευθείας ανάθεση
προμήθειας κεράσματος για το πυροσβεστικό κλιμάκιο που συμμετείχε στην κατάσβεση πυρκαγιάς ξημερώματα Δευτέρας 3/8/2020 στην περιοχή Ποισσών Δήμου Κέας”.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :




την εισήγηση του προέδρου
την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10
το περιεχόμενο του θέματος, το οποία αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη
πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συζήτηση του θέματος :
“Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση κατεπείγουσας απόφασης δημάρχου, για την απευθείας ανάθεση προμήθειας κεράσματος για το πυροσβεστικό κλιμάκιο που
συμμετείχε στην κατάσβεση πυρκαγιάς ξημερώματα Δευτέρας 3/8/2020 στην περιοχή Ποισσών
Δήμου Κέας”.
πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας
ανάγκης που υπάρχει για τη λήψη σχετικής απόφασης.
Η σχετική απόφαση για το θέμα αυτό θα πρέπει επίσης να ληφθεί με την απόλυτη πλειοψηφία
των μελών της οικονομικής επιτροπής.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 120/2020
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εκτός ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο : “Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση
κατεπείγουσας απόφασης δημάρχου, για την απευθείας ανάθεση προμήθειας κεράσματος για
το πυροσβεστικό κλιμάκιο που συμμετείχε στην κατάσβεση πυρκαγιάς ξημερώματα Δευτέρας
3/8/2020 στην περιοχή Ποισσών Δήμου Κέας”.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο
συζητείται κατόπιν της υπ΄αριθμ. 120/2020 ομόφωνης απόφασής της - 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.
1) Δεδομένου ότι ο ΚΑΕ 00.6433.0001 “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών” 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 εξειδίκευσης του ΚΑ 00.6433.0001 “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών” του
προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2020 του Δήμου Κέας, συνολικού ποσού 180,00 € συμπ. ΦΠΑ,
για την «Κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση προμήθειας κεράσματος για το πυροσβεστικό κλιμάκιο που συμμετείχε στην κατάσβεση πυρκαγιάς ξημερώματα Δευτέρας 3/8/2020 στην περιοχή Ποισσών Δήμου Κέας».
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2) Σύμφωνα με άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 “όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφα σης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη
σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.”
Η Δήμαρχος Κέας με την υπ΄αριθμ. 520/03.08.2020 (ΑΔΑ: ΨΧ5ΒΩΕΔ-Α5Β) απόφασή της και έχοντας υπόψη :






Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) με τίτλο
“Αρμοδιότητες του Δημάρχου” και ειδικά την παράγραφο στην οποία αναφέρεται ότι:
“Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των
δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να
αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής
ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική
απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής”
Το γεγονός ότι προκλήθηκε εκτενής πυρκαγιά στην περιοχή Ποισσών Δήμου Κέας,
ξημερώματα Δευτέρας 3/8/2020
Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2020 και
συγκεκριμένα στον Κ.Α 00.6433.0001 “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα
φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών”
Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί προς έγκριση στην επόμενη
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ενέκρινε :
Την κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση για την προμήθεια κεράσματος για το πυροσβεστικό
κλιμάκιο που συμμετείχε στην κατάσβεση πυρκαγιάς ξημερώματα Δευτέρας 3/8/2020, στην
εταιρεία ΤΖΙΩΤΙΚΟ ΡΑΒΑΙΣΙ ΙΚΕ που εδρεύει στην Κορησσία, με ΑΦΜ 800932573 και ΔΟΥ
Κορωπίου, έναντι αμοιβής ποσού 180,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.
Λαμβανομένου υπόψη τα ανωτέρω υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής
την ανωτέρω απόφαση όπως ορίζει ο νόμος.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :


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



το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)



την υπ΄αριθμ. 520/03.08.2020 (ΑΔΑ:ΨΧ5ΒΩΕΔ-Α5Β) απόφαση Δημάρχου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 180,00 € συμπ. ΦΠΑ στον ΚΑ
00.6433.0001 “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών” του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2020 του Δήμου Κέας, για
την κάλυψη δαπάνης που αφορά στην «Κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση προμήθειας κεράσματος για το πυροσβεστικό κλιμάκιο που συμμετείχε στην κατάσβεση πυρκαγιάς ξημερώματα Δευτέρας 3/8/2020 στην περιοχή Ποισσών Δήμου Κέας».
2) Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. 520/03.08.2020 (ΑΔΑ: ΨΧ5ΒΩΕΔ-Α5Β) απόφαση Δημάρχου, με θέμα
«Κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση προμήθειας κεράσματος για το πυροσβεστικό κλιμάκιο
που συμμετείχε στην κατάσβεση πυρκαγιάς ξημερώματα Δευτέρας 3/8/2020 στην περιοχή
Ποισσών Δήμου Κέας».
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6433.0001 “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα
και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών”.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 121/2020
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους
2020.
Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο
προϋπολογισμός του έτους 2020 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 1/2020 απόφαση, και
πρέπει να αναμορφωθεί όπως παρουσιάζεται παρακάτω.
Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

Κ.Α.Ε.

20.6021

20.6041

20.6054
20.6056.0003
20.6262.0015
20.6262.0017

Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα ΙΔΑΧ)
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα ΙΔΟΧ)
Εργοδοτικές εισφορές
έκτακτου προσωπικού
Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ
Συντήρηση και επισκευή
ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ 2019
Συντήρηση και επισκευή
λοιπών εγκαταστάσεων (πλην
κτιρίων) ΧΥΤΑ

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

8.320,00

-850,00

7.470,00

57.956,00

500,00

58.456,00

18.596,00

200,00

18.796,00

3.695,00

150,00

3.845,00

10.500,00

-8.500,00

2.000,00

3.000,00

6.424,00

9.424,00

20.6279.0002

Καθαρισμός κάδων

7.000,00

-924,00

6.076,00

20.6414.0003

Μεταφορές εν γένει

0,00

1.000,00

1.000,00

20.6662.0004

Προμήθεια λαμπτήρων για
δημοτικό φωτισμό

10.000,00

2.000,00

12.000,00

119.067,00

0,00

119.067,00
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Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Κ.Α.Ε.

25.6011

25.6012

Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα
ΜΟΝΙΜΩΝ)
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές
ΜΟΝΙΜΩΝ

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

31.224,00

720,00

31.944,00

3.150,00

-1.260,00

1.890,00

25.6056.0003

Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ

1.020,00

540,00

1.560,00

25.6264.0009

Συντήρηση και επισκευή
λοιπών μηχανημάτων

0,00

2.700,00

2.700,00

25.6662.0007

Υδραυλικά εξαρτήματα 2020

30.000,00

-5.200,00

24.800,00

25.6699.0001

Προμήθεια αναλωσίμων
ύδρευσης-αποχέτευσης

3.358,00

1.500,00

4.858,00

25.7135.0003

Λοιπός εξοπλισμός

4.000,00

1.000,00

5.000,00

72.752,00

0,00

72.752,00

Τεχνικό Πρόγραμμα
Με τη απόφαση 80/17-7-2020 (ΑΔΑ: 6Ζ6ΖΩΕΔ-ΤΩ0) αναμορφώθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου. Η
αναμόρφωση αυτή ενσωματώνεται στον προϋπολογισμό.
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

25.7312.0025

Διάνοιξη γεωτρήσεων

20.000,00

-5.000,00

15.000,00

30.000,00

-29.000,00

1.000,00

10.000,00

-5.073,07

4.926,93

11.973,00

-10.000,00

1.973,00

20.000,00

-19.000,00

1.000,00

0,00

24.795,52

24.795,52

25.7312.0027
25.7412.0008
25.7412.0009
25.7412.0010

25.7412.0011

Αντικατάσταση δικτύου
ύδρευσης
Μελέτη για την προμήθεια και
εγκατάσταση μονάδας
αφαλάτωσης
Μελέτη ύδρευσης ν. Κέας
Μελέτη δικτύου αποχέτευσης
Ν. Κέας
Υδραυλική μελέτη έργων
εξωτερικού υδραγωγείου και
βελτίωση συστήματος
υδροδότησης οικισμών
Κορησσίας και Οτζιά

21ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 4ης Αυγούστου 2020

25.7412.0012

25.7412.0013

25.7412.0014

25.7413.0018

Η/Μ μελέτη αντλιοστασίων για
τα έργα εξωτερικού
υδραγωγείου και τη βελτίωση
του συστήματος υδροδότησης
των οικισμών Κορησσίας και
Οτζιά
Υδραυλική μελέτη
αντικατάστασης αγωγών από
αμίαντο και αναβάθμιση των
δικτύων των οικισμών
Κορησσίας, Γιαλισκαρίου και
Βουρκαρίου
Μελέτες Περιβαλλοντικής
αδειοδότησης έργων
εξωτερικού υδραγωγείου και
βελτίωση του συστήματος
υδροδότησης της ευρύτερης
περιοχής Κορησσίας και Οτζιά
Τοπογραφική υψομετρική
αποτύπωση για τη δημιουργία
του αναγκαίου υποβάθρου
εκπόνησης υδραυλικών
μελετών

0,00

12.284,00

12.284,00

0,00

16.840,96

16.840,96

0,00

5.144,46

5.144,46

0,00

9.008,13

9.008,13

91.973,00

0,00

91.973,00

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

10.000,00

4.000,00

14.000,00

5.000,00

1.642,00

6.642,00

11.819,07

-1.819,00

10.000,07

24.000,00

-3.823,00

20.177,00

50.819,07

0,00

50.819,07

Λιμενικό Ταμείο Σύρου

Κ.Α.Ε.
70.6275.0001
70.6279.0018
70.6279.0025
70.6279.0026

Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Απόφραξη αποχετευτικών
δικτύων παραλίας Κορησσίας Βουρκαρίου
Καθαρισμός θαλάσσιου χώρου
ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου
Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού
ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου
2020-21
Παροχή υπηρεσίας στην ΧΛΖ
Κορησσίας - Βουρκαρίου 2020
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Λοιπές Δαπάνες

2.000,00

Τελική
Διαμόρφωση
28.924,00

6.820,00

400,00

7.220,00

5.000,00

-3.000,00

2.000,00

3.000,00

-3.000,00

0,00

Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων
αιρετών
Έντυπα τουριστικής προβολής

5.000,00

-2.000,00

3.000,00

4.000,00

-1.000,00

3.000,00

Δημιουργία οπτικοακουστικού
υλικού τουριστικής προβολής
Έξοδα ενημέρωσης και
προβολής
Προμήθεια λευκώματος Δήμου
Κέας
Δαπάνη εορτασμού Πάσχα

5.500,00

-5.500,00

0,00

5.000,00

1.000,00

6.000,00

3.000,00

2.218,00

5.218,00

500,00

-500,00

0,00

2.000,00

-2.000,00

0,00

300,00

-300,00

0,00

00.6443.0006

Δαπάνη πανηγυριού Αγ.
Τριάδας
Δαπάνη πανηγυριού Αγ.
Αναργύρων
Δαπάνη Γιορτής του Οτζιά

700,00

-700,00

0,00

00.6443.0007

Δαπάνη πανηγυριού Ποισσών

700,00

-700,00

0,00

00.6443.0008

700,00

-700,00

0,00

00.6443.0013

Δαπάνη πανηγυριού Κάτω
Μεριάς
Δαπάνη γιορτής Βουρκαρίου

700,00

-700,00

0,00

00.6463

Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων

3.000,00

1.000,00

4.000,00

00.6738.0003

Έκτακτη επιχορήγηση της
Κοινωφελούς Επιχείρησης του
Δήμου Κέας
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα
ΜΟΝΙΜΩΝ)
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα ΙΔΑΧ)

0,00

5.000,00

5.000,00

221.597,20

-2.700,00

218.897,20

16.680,00

2.700,00

19.380,00

Κ.Α.Ε.
00.6031.0001
00.6053.0001
00.6116.0001
00.6117.0001
00.6421

00.6431.0002
00.6431.0003
00.6431.0011
00.6433.0002
00.6443.0003
00.6443.0004
00.6443.0005

10.6011

10.6021

Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων
ειδικών θέσεων
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων ειδικών θέσεων
Αμοιβές δικαστικών
επιμελητών
Αμοιβές τοπογράφων

Εγκεκριμένος
Π/Υ
26.924,00

Αναμόρφωση
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10.6211.0001

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος
για φωτισμό οδών, Πλατειών
και κοινοχρήστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας

16.500,00

950,00

17.450,00

10.6266.0021

Συντήρηση εφαρμογών
προστασίας ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και φιλοξενίας
ιστοσελίδας 2020
Δημοσίευση προκηρύξεων

2.000,00

200,00

2.200,00

500,00

600,00

1.100,00

Λοιπές προμήθειες ειδών
γραφείου
Λοιπές προμήθειες
αναλωσίμων
Έπιπλα - Σκεύη

1.000,00

300,00

1.300,00

2.500,00

300,00

2.800,00

1.000,00

350,00

1.350,00

Λογισμικά ηλεκτρονικών
υπολογιστών και
συγκροτημάτων
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός,γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα
ΜΟΝΙΜΩΝ)
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου
Μίσθωμα κτιρίου για την
στέγαση παιδικού σταθμού
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,
άρδευση, φωτισμό,
καθαριότητα
Θεατρική παράσταση ομάδας
ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ
Δαπάνες εκδήλωσης «Μια
γιορτή για την Καρθαία»
Πολιτιστική εκδήλωση
έκθεσης φωτογραφίας
«Βιόσφαιρα - Φωτογραφικά
τεκμήρια Κέας»
Παραδοσιακή γιορτή
«Πλυσταριό»
Πολιτιστική εκδήλωση «Όταν
οι τσαμπούνες της Τζιάς
συναντούν τον Διόνυσο»
KEA RUN 2020

3.500,00

8.000,00

11.500,00

0,00

3.280,00

3.280,00

0,00

802,00

802,00

800,00

3.500,00

4.300,00

1.100,00

600,00

1.700,00

1.500,00

-1.500,00

0,00

10.000,00

-3.000,00

7.000,00

7.500,00

-1.000,00

6.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

3.000,00

4.000,00

Αγώνας Cyclades trail cup:
Kea Challenge 2020
4o Kea Open Darts
Tournament 2020

0,00

4.000,00

4.000,00

3.000,00

-3.000,00

0,00

10.6462
10.6614
10.6699
10.7133.0001
10.7134.0002

15.6011

15.6051

15.6232.0004
15.6279.0002

15.6471.0005
15.6471.0006
15.6471.0007

15.6471.0010
15.6471.0012

15.6472.0002
15.6472.0003
15.6472.0004
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15.6472.0005

3.000,00

-3.000,00

0,00

1.500,00

-1.000,00

500,00

4.579,76

-2.500,00

2.079,76

5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

2.500,00

2.500,00

15.7135.0010

Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Cyclades
Regata 2020
Οργάνωση 4ου ετήσιου αγώνα
Μπρίτζ
Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών
δραστηριοτήτων και
υπηρεσιών πρόνοιας
Διάθεση τροφίμων στις
ευπαθείς ομάδες του Δήμου
Κέας
Αντικατάσταση κουφωμάτων
στο κτίριο Ροκομένου
Προμήθεια ταρτάν στίβου

9.000,00

2.000,00

11.000,00

30.6056.0003

Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ

1.020,00

200,00

1.220,00

30.6117.0003

Τεχνικός σύμβουλος
υλοποίησης έργων της τεχνικής
υπηρεσίας του Δήμου
Μίσθωση μηχανημάτων έργου

24.000,00

-2.950,00

21.050,00

15.000,00

3.500,00

18.500,00

Χρωματισμοί δημοτικών
κτιρίων
Παροχή υπηρεσίας για την
αποκατάσταση ξερολιθιών
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

3.000,00

-1.500,00

1.500,00

13.530,00

-2.500,00

11.030,00

850,00

150,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

30.6414.0005

Έξοδα μεταφοράς αγαθών
φορτοεκφορτωτικά
Μεταφορές εν γένει

1.000,00

1.000,00

2.000,00

30.6462

Δημοσίευση προκηρύξεων

2.500,00

1.000,00

3.500,00

30.6661.0002

Προμήθεια χρωμάτων

2.000,00

-1.200,00

800,00

30.7135.0005

Προμήθεια εξοπλισμού
πρόσβασης ΑΜΕΑ παραλίας
Ποισσών
Αποψίλωση χόρτων από
δημόσιους χώρους
Μίσθωση μηχανήματος για την
διαμόρφωση νεκροταφείου
Προμήθεια οστεοφυλακίων

5.000,00

-2.000,00

3.000,00

2.000,00

-2.000,00

0,00

10.000,00

-5.000,00

5.000,00

0,00

1.500,00

1.500,00

Έξοδα μεταφοράς αγαθών
φορτοεκφορτωτικά
Μεταφορά εγκαταλελειμμένων
οχημάτων και σκαφών
Δημοσίευση προκηρύξεων

500,00

500,00

1.000,00

2.000,00

-1.000,00

1.000,00

500,00

500,00

1.000,00

Προμήθεια ειδών
σημαιοστολισμού και
φωταγωγήσεων
Μηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός σφαγείων

0,00

200,00

200,00

9.000,00

2.800,00

11.800,00

15.6472.0007
15.6473.0003

15.6473.0005

15.6661.0007

30.6233.0001
30.6261.0002
30.6262.0020
30.6323
30.6412

35.6279.0003
45.6233.0001
45.7135.0001
70.6412
70.6414.0001
70.6462
70.6691

70.7131.0004
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70.7133

Έπιπλα σκεύη

1.000,00

400,00

1.400,00

480.000,96

0,00

480.000,96

Από την αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται το αποθεματικό.
Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2. Την ΚΥΑ 7028/7.2.04 “Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και κοινοτήτων”
όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 55905/2019
3. Την υπ' αριθμ. 1/2020 (ΑΔΑ: Ψ4ΥΦΩΕΔ-3Δ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την
οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2020
4. Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη ψηφίζουν ΠΑΡΟΝ)
Α. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 7 ης αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2020, για τη σχετική ψήφισή της.
Β. Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 122/2020

21ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 4ης Αυγούστου 2020
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης
και κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2020-2021».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε 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 δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της,
δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ
Αρ.πρωτ: 3533/27-07-2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
για την
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021”
Στην Ιουλίδα την 27η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημαρχείο 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 κατακύρωση των αποτελεσμάτων
της διαδικασίας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 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

Ιωάννα

Αθανασοπούλου

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Μέλος

Δήμητρα

Δεμένεγα

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Χρήστος

Μαρκοπουλιώτης

ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Πρόεδρος
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1.Με το υπ’ αριθ. 3153/07-07-2020 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και
ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ
2020-2021, αναδείχτηκαν προσωρινοί ανάδοχοι οι κατωτέρω:

η εταιρεία ΣΕΡΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , ως προσωρινός
ανάδοχος 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),
η

εταιρεία ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ως
προσωρινός ανάδοχος 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 499,20 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).

2. Με την υπ΄αριθ. 3225/10.07.20 Ηλεκτρονική Πρόσκληση η Δήμαρχος Κέας, προσκάλεσε την
ανάδοχη εταιρεία ΣΕΡΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ να υποβάλει, εντός
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση αυτής τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που
περιγράφονται στην παράγραφο “2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα” της ανωτέρω διακήρυξης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου “ 2.2.3 Λόγοι
αποκλεισμού ” της διακήρυξης.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, θα υποβληθούν από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείων pdf και θα προσκομιστούν κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους εντός σφραγισμένου φακέλου.
3. Η εταιρεία υπέβαλλε εμπρόθεσμα τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε φυσικό φάκελο, τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου: 3503/23.07.2020 .
Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης της ανάδοχης εταιρείας ΣΕΡΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προέκυψε ότι:
Α) Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά αλλά και σε φυσικό φάκελο, από την
εταιρεία ΣΕΡΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι τα ακόλουθα:
1

Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

2

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να
προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας)

3

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να
προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους,
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4

υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

5

υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν
οριζόμενοι στην παράγραφο“ 2.2.3
Λόγοι
διακήρυξης

6

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού επιμελητηρίου
όπου φαίνεται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό αντικείμενο των εργασιών
του

7

τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών)

8

Υπεύθυνη δήλωση περί της ισχύος των ανωτέρων νομιμοποιητικών
εγγράφων.

9

άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων

στο

πρόσωπό

αποκλεισμού”

του

οι
της

Β) Κατά την εξέταση και αξιολόγηση του περιεχόμενου του φακέλου, διαπιστώθηκε ότι αυτό
δεν ήταν πλήρες και μάλιστα εμπεριέχετο αίτημα παράτασης από τον νόμιμο εκπρόσωπο της
εταιρείας συνοδευόμενο με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη
χορήγηση των δικαιολογητικών που λείπουν. Συγκεκριμένα:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή του,
περί
-μη πτώχευσης,
-μη εκκαθάρισης και
-περί μη πτωχευτικού συμβιβασμού
4. Βάσει:






του άρθρου 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου της παρούσας Διακήρυξης: “η αναθέτουσα αρχή
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.”,
βάσει της αίτησης παράτασης του προσωρινού αναδόχου για προσκόμιση των συμπληρωματικών
δικαιολογητικών κατακύρωσης μέχρι 6 Αυγούστου 2020,
βάσει του άρθρου 103 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.23 του άρθρου 107 του
Ν.4497/17 και από την παρ.12γ του άρθρου 43 του Ν.4602/2019:” Η διαδικασία ελέγχου των
δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο,
στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο 2 του άρθρου 103 Ν.4412/16,

τα μέλη της Ε.Δ. θα ξανασυνεδριάσουν την 7η Αυγούστου 2020 ώστε να ελέγξουν αν
υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά για τα οποία αιτήθηκε παράταση υποβολής των, ο νόμιμος
εκπρόσωπος της εταιρείας ΣΕΡΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, θα επικυρωθούν με την
απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν.4412/2016.

5. Με την υπ’ αριθ. 3226/10.07.20 Ηλεκτρονική Πρόσκληση η Δήμαρχος Κέας, προσκάλεσε την
ανάδοχη εταιρεία ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ να
υποβάλει, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση αυτής τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
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δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο “ 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα” της ανωτέρω
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου “2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού ” της διακήρυξης.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, θα υποβληθούν από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείων pdf και θα προσκομιστούν κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους εντός σφραγισμένου φακέλου.
6. Η εταιρεία υπέβαλλε εμπρόθεσμα τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε φυσικό φάκελο,
δικαιολογητικά κατακύρωσης λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου: 3387/16.07.2020.

τα

Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης της ανάδοχης εταιρείας ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ. Κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προέκυψε ότι:
Α) Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά αλλά και σε φυσικό φάκελο, από
την εταιρεία ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ είναι τα
ακόλουθα:
1

Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

2

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να
προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας)

3

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να
προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους,

4

υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο « 2.2.3
Λόγοι αποκλεισμού» της διακήρυξης, ότι τα πιστοποιητικά που
κατατίθενται είναι σε ισχύ και ότι οι προδιαγραφές των
προσφερόμενων λιπαντικών είναι σύμφωνες με αυτές της μελέτης.

5

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής περί μη κατάθεσης δικογράφου
εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή

6

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής περί μη κατάθεσης δικογράφου
αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης

7

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής περί μη κατάθεσης δικογράφου
πτωχεύσεων

8

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής περί μη θέσεως σε αναγκαστική
διαχείριση

9

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος
του διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού

10 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής ότι δεν έχει κηρυχθεί σε
κατάσταση πτώχευσης
11 Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού επιμελητηρίου
όπου φαίνεται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό αντικείμενο των
εργασιών του
12 τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (καταστατικά, πιστοποιητικά εκπροσώπησης, μεταβολών)
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Β) Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά,
αλλά και σ’ έντυπη μορφή από την εταιρία ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η
διακήρυξη.
Βάσει των ανωτέρω και με το παρόν Πρακτικό, η Επιτροπή:
1. θα ξανασυνεδριάσει την 7η Αυγούστου 2020, ώστε να ελέγξει αν για την ΟΜΑΔΑ Α
(ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ) υποβλήθηκαν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά κατακύρωσης για
τα οποία αιτήθηκε παράταση υποβολής των, ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας
ΣΕΡΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Τα αποτελέσματα του ελέγχου των
παραπάνω δικαιολογητικών, θα επικυρωθούν με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου
105 του Ν.4412/2016).
2. γνωμοδοτεί 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” και προτείνει προς τη
Οικονομική επιτροπή να:
ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ
η
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
στην
εταιρεία
ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ για συνολικό ποσό των
2.080,00 ευρώ, πλέον 499,20 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 2.579,20 ευρώ,
γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε δύο (2) αντίγραφα.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιωάννα Αθανασοπούλου

Δήμητρα Δεμένεγα

Χρήστος
Μαρκοπουλιώτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑ

Αρ. πρωτ: 3659/03-08-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
για την

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021”
Στην Ιουλίδα την 3η Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 συνήλθε σε έκτακτη
συνεδρίαση στο Δημαρχείο 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 κατακύρωση των αποτελεσμάτων
της ΟΜΑΔΑΣ Α (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ) διαδικασίας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 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
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αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
20PROC006844677.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Αρμοδιότητα

Όνομα

Επώνυμο

Ιδιότητα

Ιωάννα

Αθανασοπούλου

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Μέλος

Δήμητρα

Δεμένεγα

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Χρήστος

Μαρκοπουλιώτης

ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Πρόεδρος

1.Με το υπ’ αριθ. 3153/07-07-2020 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και
ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ
2020-2021, αναδείχτηκαν προσωρινοί ανάδοχοι οι κατωτέρω:



η εταιρεία ΣΕΡΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως προσωρινός
ανάδοχος 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),



η εταιρεία ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ως
προσωρινός ανάδοχος 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 499,20 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).

2. Με την υπ΄αριθ. 3225/10.07.20 Ηλεκτρονική Πρόσκληση η Δήμαρχος Κέας, προσκάλεσε την
ανάδοχη εταιρεία ΣΕΡΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ να υποβάλει, εντός
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση αυτής τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που
περιγράφονται στην παράγραφο “2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα” της ανωτέρω διακήρυξης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου “ 2.2.3 Λόγοι
αποκλεισμού ” της διακήρυξης.
Α) Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά αλλά και σε φυσικό φάκελο, από την
εταιρεία ΣΕΡΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι τα ακόλουθα:
1

Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

2

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να
προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας)
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3

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να
προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους,

4

υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

5

υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν
οριζόμενοι στην παράγραφο“ 2.2.3
Λόγοι
διακήρυξης

6

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού επιμελητηρίου
όπου φαίνεται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό αντικείμενο των εργασιών
του

7

τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών)

8

Υπεύθυνη δήλωση περί της ισχύος των ανωτέρων νομιμοποιητικών
εγγράφων.

9

άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων

στο

πρόσωπό

αποκλεισμού”

του

οι
της

Β) Κατά την εξέταση και αξιολόγηση του περιεχόμενου του φακέλου, διαπιστώθηκε ότι αυτό δεν ήταν
πλήρες και μάλιστα εμπεριέχετο αίτημα παράτασης από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας
συνοδευόμενο με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση
των δικαιολογητικών που λείπουν. Συγκεκριμένα:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες
υποβολή του, περί
-μη πτώχευσης,
-μη εκκαθάρισης και
-περί μη πτωχευτικού συμβιβασμού

πριν από την

3. Με το υπ’ αριθμ. 3660/03.08.2020 Πρακτικό Αποσφράγισης
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Επιτροπή αποφάσισε:

και Αξιολόγησης

1. να ξανασυνεδριάσει την 7η Αυγούστου 2020, ώστε να ελέγξει αν για την ΟΜΑΔΑ Α (ΥΓΡΑ

ΚΑΥΣΙΜΑ) υποβλήθηκαν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά κατακύρωσης για τα οποία
αιτήθηκε παράταση υποβολής των, ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΣΕΡΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, θα
επικυρωθούν με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν.4412/2016).
2. γνωμοδότησε 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” και προτείνει προς τη
Οικονομική επιτροπή να:
ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ
η
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
στην
εταιρεία
ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ για συνολικό ποσό των

2.080,00 ευρώ, πλέον 499,20 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 2.579,20 ευρώ, γιατί κατέθεσε
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
4. Δεδομένου ότι η εταιρεία ΣΕΡΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέθεσε πριν
τη λήξη της παράτασης υποβολής τα συμπληρωματικά έγγραφα κατακύρωσης ηλεκτρονικά και
σε φυσικό και σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος έλαβε αρ. πρωτ. 3659/03.08.2020.
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Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ και σε ΦΥΣΙΚΟ
ΦΑΚΕΛΟ των συμπληρωματικών δικαιολογητικών της εταιρείας ΣΕΡΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Α) Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν συμπληρωματικά ηλεκτρονικά και σε φυσικό
φάκελο, από την εταιρεία ΣΕΡΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι τα

ακόλουθα:
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Πιστοποιητικά οικείου Πρωτοδικείου, περί
-μη πτώχευσης,
-μη εκκαθάρισης και
-περί μη πτωχευτικού συμβιβασμού
Β) Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από την
εταιρία ΣΕΡΒΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι πλήρη και σύμφωνα με τα
όσα προβλέπει η διακήρυξη.
Βάσει των ανωτέρω και με το παρόν Πρακτικό, η Επιτροπή:
γνωμοδοτεί για την ΟΜΑΔΑ Α (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ) του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ .ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021” και προτείνει προς τη
Οικονομική επιτροπή να:
ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
στην εταιρεία ΣΕΡΒΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για συνολικό ποσό των 91.846,30 ευρώ, πλέον

22.043,11 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 113.889,41 ευρώ, γιατί κατέθεσε όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε δύο (2) αντίγραφα.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιωάννα
Αθανασοπούλου

Δήμητρα Δεμένεγα

Χρήστος
Μαρκοπουλιώτης

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής
διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) Τους όρους της υπ΄αριθ. 2538/2020 διακήρυξης
3) Τα με αρ. 3533/27-07-2020 & 3659/03-08-2020 πρακτικά αποσφράγισης και αξιολόγησης των
δικαιολογητικών κατακύρωσης,
5) Τις με αριθμό 370-375/2020 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ:
20REQ006832503,
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6) τις βεβαιώσεις της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων
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 & 1.
7) την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α. Την έγκριση των υπ’ αριθμ. 3533/27-07-2020 & 3659/03-08-2020 Πρακτικών αποσφράγισης
και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού ως προς τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης, και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω
β. Εγκρίνει την κατακύρωση της ΟΜΑΔΑΣ Α (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ) του ανοικτού ηλεκτρονικού

διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021” στην εταιρεία ΣΕΡΒΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για συνολικό ποσό των 91.846,30 ευρώ, πλέον
22.043,11 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 113.889,41 ευρώ, γιατί κατέθεσε όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

γ. Εγκρίνει την κατακύρωση της ΟΜΑΔΑΣ Β (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) του ανοικτού

ηλεκτρονικού διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021” στην
εταιρεία ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ για συνολικό ποσό των
2.080,00 ευρώ, πλέον 499,20 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 2.579,20 ευρώ, γιατί
κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 123/2020

21ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 4ης Αυγούστου 2020
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης
και κατακύρωση του δημόσιου 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 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε 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 δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της,
δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ
Αρ.πρωτ:3535/27-07-2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
για την
Παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης Κορησσίας –
Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου για το έτος 2020-2021”
Στην Ιουλίδα την 27η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημαρχείο 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 αξιολόγηση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την σύναψη

Σύμβασης “ Καθαρισμός Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης Κορησσίας – Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου
για το έτος 2020-2021” κατόπιν Πρόσκλησης της Δημάρχου Κέας και 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
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Όνομα

Επώνυμο

Ιδιότητα

Δήμητρα

Δεμένεγα

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Ιωάννης
Θεόδωρος

Αναγνώσταρος
Βρεττός

ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας
ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

1.Με την υπ’ αριθ. 102/2020 (ΑΔΑ: ΨΣΔΜΩΕΔ-Λ7Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
εγκρίθηκε το υπ’ αριθ. 3059/02-07-2020 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης
δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά, καθώς και το υπ’ αριθ. 3060/02-07-2020
πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικής προσφορά της Επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος
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KEA MARINE SERVICES IKE, με τη συνολική συμβατική αξία των
10.263,32 ευρώ, πλέον 2.463,20 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 12.726,52 ευρώ .
του διαγωνισμού η εταιρεία

2. Με την υπ΄αριθ. 3223/10-07-20 πρόσκληση, η Δήμαρχος Κέας, προσκάλεσε τον προσωρινό
ανάδοχο να υποβάλει, εντός δέκα (10) ημερών, τα δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται
στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, και καθορίζονται στο άρθρο 3.2 της παρούσας διακήρυξης
ως αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού
και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις
διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα,
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Συγκεκριμένα:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την
υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016 ήτοι :
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο
από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό
καταδικαστικές αποφάσεις.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.
(2) Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή του,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση
από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν
βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία ,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Ειδικά για τις προσωπικές εταιρείες, λαμβάνονται υπόψη τόσο οι οφειλές τους από τυχόν
εργοδοτικές υποχρεώσεις όσο και οι οφειλές των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν
σε αυτές.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά αυτά πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους,
άλλως ,στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος ,να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή τους
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(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες μέρες πριν από την υποβολή του, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι
της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.
(5) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων που έχουν εκδοθεί έως τριάντα
(30) εργάσιμες μέρες πριν από την υποβολή τους, ως ακολούθως :
Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ η Ι.Κ.Ε)
α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το
τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας.
β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.
γ) Απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) κάθε προσφέροντος για
την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς
και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του
υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις
κείμενες διατάξεις).
(6)Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του
από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.» .
Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ μπορεί να
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία έχει συνταχθεί
μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά
με την έκδοση του πιστοποιητικού.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, αίτημα προς το
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις
αρμόδιες αρχές.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του
προσωρινού αναδόχου.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η
προσφορά του προσωρινού αναδόχου.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 απορρίπτεται η
προσφορά του προσωρινού αναδόχου.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο ( επιτροπή αξιολόγησης ) στο οποίο αναγράφεται η τυχόν
συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παρ 2 του άρθρου 103 Ν.4412/16 και τη
διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη
απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103
Ν.4412/16 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105. Όσοι δεν
έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις Ν. 4412/16 .
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4. Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης και στην αποσφράγιση του φυσικού φακέλου αυτών που κατετέθη εμπρόθεσμα,
λαμβάνοντας αρ. πρωτ.: 3517/24.07.2020. Κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών
προέκυψε ότι, τόσο τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, όσο και αυτά που
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ από τον προσωρινό ανάδοχο ήταν πλήρη και σύμφωνα

με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη.
5. Βάσει των ανωτέρω και με το παρόν Πρακτικό, η Επιτροπή:

γνωμοδοτεί για την Παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης
Κορησσίας – Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου για το έτος 2020-2021”
και προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να:
ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ η Παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης
Κορησσίας – Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου για το έτος 2020-2021”στην εταιρεία KEA
MARINE SERVICES ΙΚΕ για συνολικό ποσό των 10.263,32 ευρώ, πλέον 2.463,20 ευρώ
ΦΠΑ, συνολικού ποσού 12.726,52 ευρώ., γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης.

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

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής
διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) Τους όρους της υπ΄αριθ. 2563-11/06/2020 διακήρυξης
3) Το με αρ.3535/27-07-2020 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών
κατακύρωσης,
5) Την με αριθμό 338/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 20REQ006704486,
6) 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,
7) την εισήγηση του Προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 3535/27-07-2020 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των
δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού ως προς τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά κατακύρωσης, και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω
β. Εγκρίνει την κατακύρωση της παροχής υπηρεσίας “Καθαρισμός Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης
Κορησσίας – Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου για το έτος 2020-2021” στην εταιρεία KEA MARINE
SERVICES IKE - Υπηρεσίες Καθαριότητας Δημόσιων Χώρων με τη συνολική συμβατική αξία των
10.263,32 ευρώ, πλέον 2.463,20 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 12.726,52 ευρώ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 124/2020
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Το παρόν απόσπασμα πρακτικού με τις αποφάσεις, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο στην πρώτη
συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19,
οπότε θα υπογραφεί και από τους συμμετέχοντες.
Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας

Τα μέλη

Ελευθέριος Τζουβάρας

Μουζάκης Ν.Δημήτριος
Δεμένεγας Κωνσταντίνος
Βουτσινάς Γεώργιος
Πατηνιώτη Μαρία
Δεμένεγας Νικόλαος
Γροσομανίδη Παρασκευή

