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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 26ης/30.09.2020
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς
(ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020), η 26η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 4661/25-09-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

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

           ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                                       ΜΗ   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

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

  

   

                         
 

         
  
 

Ο  συντονισμός  της  διαδικασίας  για  τη  λήψη αποφάσεων  και  την  συγγραφή  του  συνοπτικού
πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΗΣ 26ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 4661/25-09-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, αξιολόγησης
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του δημόσιου
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για
την παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός  Δημοτικών Κτιρίων Κέας  για το έτος 2020-2021” -  Κήρυξη
του διαγωνισμού ως άγονου-προσφυγή στη διαδικασία  διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσιότητα - Ορισμός Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

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

 ΘΕΜΑ 2ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την κάλυψη δαπανών τα-
χυδρομικών τελών.

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

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση οδοιπορικών εξόδων εκτός έδρας για την μετακίνηση του προέδρου του δημο-
τικού συμβουλίου.

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

ΘΕΜΑ 4ο :  Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους
2020.

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

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για τη φιλοξενία δημο-
σιογράφου και συνεργάτη του ντοκιμαντέρ My Greek Odyssey. 

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

ΘΕΜΑ 6ο : Αποδοχή δωρεάς για την κάλυψη του κόστους έκδοσης βιβλίου με τίτλο «Οι Καθοικίες
της Κέας». 

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου “Βελτίωση Βατότητας και απορροών
υδάτων δημοτικής οδοποιίας ν. Κέας”.

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ  1ο :  Έγκριση  πρακτικών  της  επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμών  υπηρεσιών,
αξιολόγησης  προσφορών  και  γνωμοδότησης  επί  αυτών,  για  την  ανάδειξη  προσωρινού
αναδόχου  του  δημόσιου  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  με  διαπραγμάτευση  χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός  Δημοτικών Κτιρίων Κέας
για  το  έτος  2020-2021”  -  Κήρυξη  του  διαγωνισμού  ως  άγονου-προσφυγή  στη  διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσιότητα - Ορισμός Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  1ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, εδάφιο ε’ :

“Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς

τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

ε)  εισηγούνται  τον  αποκλεισμό  των  προσφερόντων  ή  υποψηφίων  από  τη  διαδικασία,  την

απόρριψη  των  προσφορών,  την  κατακύρωση  των  αποτελεσμάτων,  την  αποδέσμευση  των

εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας”

 Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016:

“Η  αναθέτουσα  αρχή  με  εδικά  αιτιολογημένη  απόφαση  της,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου

οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

α) εφόσον η διαδικασία  απέβη άγονη  είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς  είτε λόγω απόρριψης

όλων των προσφορών ή  αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων,

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης”.

Βάσει της υπ΄αριθμ. 133/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν
οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού με
διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση  για  την  παροχή  υπηρεσίας  “Καθαρισμός
Δημοτικών Κτιρίων Κέας  για το έτος 2020-2021”,  εκδόθηκε από την Δήμαρχο η με αριθ.πρωτ.
4075-25/08/2020  Διακήρυξη  του  διαγωνισμού  και  αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, βάσει του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.

Βάσει  της  υπ’  αριθμ.  138/2020  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  λόγω  τεχνικής
αδυναμίας  των  συστημάτων  ΕΣΗΔΗΣ,  ο  διαγωνισμός  αποσφραγίστηκε  την  Παρασκευή  18
Σεπτεμβρίου 2020, και ώρα 10:00, από την επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού.

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, συνέταξε και υπέβαλε το υπ΄ αριθμ. 4538/18-09-2020
πρακτικό αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικώνν προσφορών
του  δημόσιου  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  με  διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη
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δημοσίευση για την παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός  Δημοτικών Κτιρίων Κέας  για το έτος 2020-
2021”, ως κατωτέρω :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ.: 4538/18-09-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
για την 

Παροχή υπηρεσίας Καθαριότητας Κτιρίων Δήμου Κέας  για το έτος 2020-2021
της

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

Στην  Ιουλίδα Κέας την  18η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 15:00 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  αποσφράγιση και  αξιολόγηση των προσφορών που
κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο  διενέργειας  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την “Παροχή υπηρεσίας Καθαριότητας
Δημοτικών  κτιρίων  Κέας  για  το  έτος  2020-2021” (Αριθμ.  Διακήρυξης 4075/25-08-
2020), βάσει του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.

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 15η
Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:30 και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 18η
Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:30 π.μ. 

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  92081-2  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:
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Ονοματεπώνυμο -Επωνυμία Ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφοράς

1 KEA MARINE SERVICES IKE 14/09/2020 21:20:53

2 3G FACILITIES SERVICES Α.Ε.
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

15/09/2020 10:44:32

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
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 KEA MARINE SERVICES ΙΚΕ 190882
2 3G FACILITIES SERVICES Α.Ε. 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

187164

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: 
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Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός πρωτοκόλλου
1 KEA MARINE SERVICES ΙΚΕ 4353/08.09.2020

2 3G FACILITIES SERVICES Α.Ε. 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

4513/17.09.2020

Συνεπώς,  όλοι  οι  συμμετέχοντες  κατέθεσαν  τους  αντίστοιχους  ενσφράγιστους  φακέλους,
εμπρόθεσμα και νομοτύπως, 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. Από τα υποβληθέντα, αυτά που προβλέπονταν από τη διακήρυξη και ελέχθησαν
από την Επιτροπή, είναι τα εξής:

Α. KEA MARINE SERVICES ΙΚΕ

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) Η ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ 
ΑΡ. 850  ILG  2083378 έχει σε ισχύ έως την 30/09/2020, ενώ η   
παρ. 2.2.2.1 της Διακήρυξης ρητά αναφέρει ότι «  Η εγγύηση   
συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του 
άρθρου 2.4.5 της παρούσας   (4 μήνες)  ,  άλλως η προσφορά   
απορρίπτεται.».

3 Τεχνική προσφορά συστήματος

Ως εκ  τούτου,  η  προσφορά της  KEA MARINE SERVICES  ΙΚΕ  απορρίπτεται για  τον
ανωτέρω λόγω και η Επιτροπή δεν προχωρά στην αποσφράγιση τόσο του φυσικού
φακέλου που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας από τον οικονομικό φορέα.  

Β.  3G FACILITIES SERVICES Α.Ε.  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

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

7. Ακολούθως,  η  Επιτροπή  αποσφράγισε  ΜΟΝΟΝ τον  φάκελο,  που  κατατέθηκε  στο
πρωτόκολλο της υπηρεσίας του οικονομικού φορέα που τηρεί έως αυτό το σημείο τις σχετικές
διατάξεις,  δηλ.  της  εταιρείας  3G  FACILITIES  SERVICES  Α.Ε.  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας μονογράφησε δε και σφραγίστηκε από
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την  Επιτροπή  τα  δικαιολογητικά  που  προβλέπονται  από  τη  διακήρυξη  ως  υποχρεωτικά
υποβολής, ανά φύλλο.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο διαγωνιζόμενος με  ενσφράγιστο φάκελο  και
ελέχθησαν, είναι τα εξής:

Α/Α Δικαιολογητικό

1 Εγγυητική Συμμετοχής

2 ΤΕΥΔ

3 Υπεύθυνη δήλωση γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής της διακήρυξης

4. Τεχνικές προδιαγραφές

8.   Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς η οποία τηρεί τις
απαιτήσεις του άρθρου 2.4.3 της παρούσας διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.

9. Η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δήμητρα Δεμένεγα Ιωάννης Αναγνώσταρος Θεόδωρος Βρεττός

Στη συνέχεια, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού,  συνέταξε και υπέβαλε  το υπ΄ αριθμ.
4609/23-09-2020 πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονομικών  προσφορών, ως
κατωτέρω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΣ: ΚΕΑΣ

Αρ.πρωτ.:4609/23-09-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-

του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
για την 

Παροχή υπηρεσίας Καθαριότητας Κτιρίων Δήμου Κέας  για το έτος 2020-2021
της

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

Στην  Ιουλίδα Κέας την  23η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:45 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   αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  οικονομικών
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προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την “Παροχή υπηρεσίας Καθαριότητας
Δημοτικών κτιρίων Κέας για το έτος 2020-2021” (Αριθμ. Διακήρυξης 4075/25-08-2020), βάσει
του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.

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

Αφού η Επιτροπή αξιολόγησε τα  δικαιολογητικά συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών,
απορρίφθηκε η προσφορά της εταιρείας KEA MARINE SERVICES IKE, ενώ έγινε δεκτή η
προσφορά  της  εταιρείας  3G FACILITIES SERVICES Α.Ε.  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ και  πλέον η Επιτροπή θα προχωρήσει  στην αποσφράγιση της
οικονομικής προσφορά της εν λόγω εταιρείας. 

1.   Βάσει του άρθρου 2.4.4 Περιεχόμενα  Φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»  /  Τρόπος
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών  της Διακήρυξης “Η Οικονομική Προσφορά
συντάσσεται  με  βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης  και  σύμφωνα με  το
υπόδειγμα στο Παράρτημα IV  της διακήρυξης”:

[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ]
Στην  οικονομική  προσφορά  δίνεται  το  προσφερόμενο  ποσοστό  έκπτωσης  στην  τιμή  των
προσφερόμενων υπηρεσιών, βάσει των κατωτέρω τιμών αναφοράς:

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  μ ε  έ τ η

π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α ς  έ ω ς  1 2
313 52,57* 16.454,41

2 Προεκτιμούμενο ποσοστό διοικητικού κόστους
παροχής των υπηρεσιών του αναδόχου, των ανα-
λώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των
νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων,
σύμφωνα με τον Ν. 4144/2013, άρθρο 22  (20%)

3.290,88

ΣΥΝΟΛΟ 19.745,29

ΦΠΑ 24%  4.738,87

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 24.484,16
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Προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στο σύνολο (#19.745,29#) της
Υπηρεσίας

(τιμή χωρίς ΦΠΑ): 40.322,88

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.

1.1.  Ο  οικονομικός  φορέας  με  επωνυμία   3G FACILITIES SERVICES Α.Ε.  ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ   υπέβαλλε προσφορά   στο σύνολο (#19.745,29#) της Υπηρεσίας, με
τελική αξία 40.322,88€, που υπερβαίνει σχεδόν στο διπλάσιο τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας.

2.  Βάσει του άρθρου 2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος 
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών της Διακήρυξης:

Οι  συμμετέχουσες  εταιρείες  παροχής  υπηρεσιών  καθαρισμού  ή  φύλαξης  (εργολάβοι),  επί  ποινή
αποκλεισμού, υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής:

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.

γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.

δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των
εργαζομένων.

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.

στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.

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

Πρέπει επίσης να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των
αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.
Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης
εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενoι.

2.1.  Ο οικονομικός φορέας με  επωνυμία     3  G     FACILITIES     SERVICES   Α.Ε.  ΠΑΡΟΧΗΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ     υπέβαλλε τα εξής στοιχεία:  
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Βάσει των παραπάνω και κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των στοιχείων που υπέβαλλε η εταιρεία τα
μέλη της επιτροπής γνωμοδοτούν :

 για  τον  αποκλεισμό    της  εταιρείας  3  G     FACILITIES     SERVICES   Α.Ε.  ΠΑΡΟΧΗΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ διότι,  τόσο  στην  οικονομική  της
προσφορά, όσο και στο σκέλος της Ανάλυσης άρθρου 68 Ν.3863/2020, η προσφερόμενη
τιμή συμπ. ΦΠΑ (40.322.88€),  υπερβαίνει τη συνολική προϋπολογιζόμενη αξία συμπ.
ΦΠΑ (24.484,16€) για την εν λόγω υπηρεσία. Επιπλέον στην Ανάλυση Δαπανών που
περιλαμβάνεται  στον  Προϋπολογισμό  της  Υπηρεσίας,  δεν  έχει  συνυπολογιστεί  6η
ημέρα εργασίας.
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 Για το άγονο της διαδικασίας λόγω  απόρριψης όλων των προσφορών, σύμφωνα με τις
διατάξεις του βιβλίου I του Ν.4412/16 και τα έγγραφα της σύμβασης. 

 Για  διαπίστωση  των  άνω,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό,  το  οποίο  αφού  αναγνώσθηκε  και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δήμητρα Δεμένεγα Ιωάννης Αναγνώσταρος Θεόδωρος Βρεττός

Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει:
1. της παρ.1 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016:“Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη

απόφαση της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης
δημόσιας  σύμβασης:  α)  εφόσον  η  διαδικασία απέβη  άγονη  είτε  λόγω  μη  υποβολής
προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων
των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και
τα έγγραφα της σύμβασης.” και 

2. της περ. α, παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016:  «Στις ειδικές περιπτώσεις και περι-
στάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χω-
ρίς προηγούμενη δημοσίευση.
2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησι-
μοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε
από τις κατωτέρω περιπτώσεις:α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν
υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες
προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιη-
θεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται
σχετική  έκθεση  στην  Επιτροπή  μετά  από  αίτημά  της·
Μη κατάλληλη θεωρείται μία προσφορά όταν είναι άσχετη με τη σύμβαση και αδυνατεί
προδήλως, χωρίς να τροποποιηθεί ουσιαστικά, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαι-
τήσεις  της  αναθέτουσας  αρχής,  όπως  προσδιορίζονται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης.
Μη κατάλληλη θεωρείται μία αίτηση συμμετοχής όταν στο πρόσωπο του οικονομικού φο-
ρέα συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 ή
όταν αυτός δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή,
σύμφωνα με τα άρθρα 75,76     και 77.».

3. του γεγονότος ότι ο διαγωνισμός απέβη δύο (2) φορές άγονος, για λόγους αναγόμενους
στο μη κατάλληλο των υποβληθεισών προσφορών (πρακτικά αποσφράγισης με αρ. πρωτ.:
2368/01.06.2020, 2423/03.06.2020, 4538/18.09.2020 & 4609/23.09.2020) 

εισηγούμαστε:

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art77
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art76
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73
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 Την  έγκριση  του  με  αριθμ.πρωτ.     4538/18-09-2020     πρακτικού  αποσφράγισης  &  
αξιολόγησης  δικαιολογητικών  συμμετοχής-τεχνικών  προσφορών του  δημόσιου  ανοικτού
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  με  διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση  για  την
παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός  Δημοτικών Κτιρίων Κέας  για το έτος 2020-2021”.

 Την  έγκριση  του  με  αριθμ.πρωτ.     4609/23-09-2020     πρακτικού    αποσφράγισης  και  
αξιολόγησης   οικονομικών προσφορών  ,  

 Την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου, λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, 
 Την  προσφυγή  στη  διαδικασία  διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση

σύμφωνα με το άρθρο 32 Ν.4412/16 παρ.2 περιπτ. (α) και χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των
αρχικών  όρων  της  σύμβασης     και  με  όρους  συμμετοχής  τους  αναφερόμενους  στην  με  
αριθμό  πρωτ.    4075  -25/08/2020  Διακήρυξη  του  άγονου  διαγωνισμού  που  προηγήθηκε.  
Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε   δεκαπέντε (15) ημέρες   από την  
ημερομηνία  αποστολής  της  πρώτης  πρόσκλησης  συμμετοχής  σε  διαπραγμάτευση  προς
τους οικονομικούς φορείς. 

 Η  διαδικασία  διαπραγμάτευσης  να  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  ΕΣΗΔΗΣ,  στο  οποίο  θα
αναρτηθεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος.

 Την προσφυγή, σύμφωνα με την παρ. 2 περ. α & γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, στη  
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεσή της, [μέσω
ΕΣΗΔΗΣ] 

 Η πρόσκληση μαζί με την Διακήρυξη, να αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του
Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www  .  kea  .  gr  . 

 Τον  ορισμό  των  μελών  της  Επιτροπής  διενέργειας  Διαγωνισμών  Υπηρεσιών,  αξιολόγησης
προσφορών  και  γνωμοδότησης  επί  αυτών,  για  το  οικ.  έτος  2020  (απόφαση  15/2020
Οικονομικής Επιτροπής) ως μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

 Την αποστολή πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση στους οικονομικούς φορείς: 
i) KEA MARINE SERVICES ΙΚΕ,  λόγω  συμμετοχής  της  σε  όλες  τις  προηγούμενες

διακηρύξεις της εν λόγω παροχής υπηρεσίας, χωρίς ιδιαίτερους λόγους αποκλεισμού και
ii) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚ. ΠΑΤΗΤΗ, λόγω εμπειρίας στο αντικείμενο (πρόκειται για εργολάβο

που παρείχε έως την 14/09/2020 την εν λόγω υπηρεσία).

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

 τους όρους της υπ’αριθ. 4075-25/08/2020 Διακήρυξης,
 τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
 Τις  υπ΄  αριθμ.  535,536  &  537/2020 Αποφάσεις  Ανάληψης  Υποχρέωσης  με  ΑΔΑΜ

20REQ007183767,
 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 5,5 και 5 αντίστοιχα.

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως την παρ.1 του άρθρου 221, εδάφιο ε’ ,την  παρ.1
του άρθρου 106,  και το άρθρο 32 Ν.4412/16 παρ.2 περιπτ. (α) & (γ)

 το  με  αριθμ.πρωτ.     4538/18-09-2020    πρακτικό   αποσφράγισης &  αξιολόγησης
δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή
υπηρεσίας “Καθαρισμός  Δημοτικών Κτιρίων Κέας  για το έτος 2020-2021”.

http://www.kea.gr/
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 το με αριθμ.πρωτ.     4609/23-09-2020   πρακτικό   αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών
προσφορών,

 την εισήγηση του Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
  

1. Την  έγκριση  του  με  αριθμ.πρωτ.     4538/18-09-2020     πρακτικού  αποσφράγισης  &  
αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την
παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός  Δημοτικών Κτιρίων Κέας  για το έτος 2020-2021”.

2. Την  έγκριση  του  με  αριθμ.πρωτ.     4609/23-09-2020     πρακτικού    αποσφράγισης  και  
αξιολόγησης   οικονομικών προσφορών  ,  

3. Την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου, λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, 
4. Την  προσφυγή  στη  διαδικασία  διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση

σύμφωνα με το άρθρο 32 Ν.4412/16 παρ.2 περιπτ. (α) και  χωρίς ουσιώδη τροποποίηση
των αρχικών όρων της σύμβασης     και με όρους συμμετοχής τους αναφερόμενους στην  
με  αριθμό  πρωτ.    4075  -25/08/2020  Διακήρυξη  του  άγονου  διαγωνισμού  που  
προηγήθηκε. Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε   δεκαπέντε (15)  
ημέρες   από  την  ημερομηνία  αποστολής  της  πρώτης  πρόσκλησης  συμμετοχής  σε  
διαπραγμάτευση προς τους οικονομικούς φορείς. 

5. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης να πραγματοποιηθεί  με χρήση ΕΣΗΔΗΣ,  στο οποίο θα
αναρτηθεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος.

6. Την προσφυγή, σύμφωνα με την παρ. 2 περ. (α) του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, στη  
διαδικασία  διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη δημοσίευση  για  την  ανάθεσή  της,
[μέσω ΕΣΗΔΗΣ] 

7. Η πρόσκληση μαζί με την Διακήρυξη, να αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του
Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www  .  kea  .  gr  .

8. Τον ορισμό των μελών της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, αξιολόγησης
προσφορών  και  γνωμοδότησης  επί  αυτών,  για  το  οικ.  έτος  2020  (απόφαση  15/2020
Οικονομικής Επιτροπής) ως μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

9. Την αποστολή πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση στους οικονομικούς φορείς: 
iii) KEA MARINE SERVICES ΙΚΕ,  λόγω  συμμετοχής  της  σε  όλες  τις  προηγούμενες

διακηρύξεις της εν λόγω παροχής υπηρεσίας, χωρίς ιδιαίτερους λόγους αποκλεισμού και
iv) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚ. ΠΑΤΗΤΗ, λόγω εμπειρίας στο αντικείμενο (πρόκειται για εργολάβο

που παρείχε έως την 14/09/2020 την εν λόγω υπηρεσία).

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση,
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της παρούσας πράξης,
εντός  δέκα  (10)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον
ενδιαφερόμενο  οικονομικό  φορέα  αν  η  πράξη  κοινοποιήθηκε  με  ηλεκτρονικά  μέσα  ή
τηλεομοιοτυπία. (Διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) Ν.4412/16)

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 149/2020

http://www.kea.gr/
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ΘΕΜΑ 2ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών για ταχυδρομικά τέλη.

Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  2ο ημερήσιας  διάταξης ανέφερε  τα
εξής :

Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) ορίζονται τα εξής :

«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται
η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωμή
με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων».

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.  δ  του Ν.  3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει  για την
έγκριση δαπανών.
Με  το  άρθρο  72  του  Ν.  3852/10  αντικαταστάθηκε  το  άρθρο  103  του  Ν.  3463/06,  το  οποίο
αναφερόταν στις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία αντικαταστάθηκε από την
Οικονομική Επιτροπή.

Προκειμένου να καλυφθεί  η δαπάνη για ταχυδρομικά τέλη του Δήμου,  παρακαλώ να ληφθεί
απόφαση  για  την  έκδοση  εντάλματος  προπληρωμής  στο  όνομα  της  υπαλλήλου  του  Δήμου
κ. Μαριάννα Μωραΐτη ποσού 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισμού έτους
2020 με τίτλο “Ταχυδρομικά Τέλη”, στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση.

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

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και του
άρθρου 32 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
2. Το γεγονός ότι η έκδοση του εντάλματος προπληρωμής ικανοποιεί τις ανάγκες του δικαιούχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου κ.  Μαριάννας
Μωραΐτη για κάλυψη δαπανών για ταχυδρομικά τέλη.

2. Η διάθεση πίστωσης ύψους 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6221 του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2020 στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση θα γίνει με απόφαση του
διατάκτη.

3.  Η υπόλογος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών μηνών,  στην
οποία θα επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ
17/5-15/6/1959.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 150/2020
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ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο 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 21 έως 22 Σεπτεμβρίου 2020, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.
Καμίλης Θεόδωρος μετέβη στην Αθήνα, επειδή, σύμφωνα με τους όρους της αναδόχου εταιρείας
ήταν επιβεβλημένη η συνοδεία από αιρετό εκπρόσωπο των αποσυρόμενων οχημάτων του Δήμου
Κέας προς τον ΟΔΔΥ.  Επίσης έπρεπε να γίνει και η παραλαβή του πιστοποιητικού απολύμανσης
στο  ακίνητο  του  Δήμου  στην  οδό  Σωζοπόλεως  και  η  υπογραφή-παραλαβή  λοιπών  σχετικών
εγγράφων. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρα εισηγούμαι την έγκριση της μετακίνησης του Προέδρου του ΔΣ κ.
Καμίλη Θεόδωρου, όπως αναφέρονται ανωτέρω και την έγκριση των δαπανών μετακίνησης
όπως αναλύονται κατωτέρω :

 Έγκριση δαπάνης (εισιτήρια, έξοδα διανυκτέρευσης, ημερήσια αποζημίωση) για το χρονικό
διάστημα 21 έως  22 Σεπτεμβρίου 2020, μετακίνησης του Προέδρου ΔΣ κ. Καμίλη Θεόδωρου
στην  Αθήνα,  επειδή  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  αναδόχου  εταιρείας  επιβάλλεται,  η
συνοδεία από αιρετό εκπρόσωπο των αποσυρόμενων οχημάτων του Δήμου Κέας προς τον
ΟΔΔΥ, καθώς και για την παραλαβή του πιστοποιητικού απολύμανσης στο ακίνητο του Δήμου
στην οδό Σωζοπόλεως και την υπογραφή-παραλαβή λοιπών σχετικών εγγράφων. 

 Σύμφωνα με τα προσκομισθέντα παραστατικά η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό 91,00
€, σε βάρος του Κ.Α. 00.6421 “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών”.
Για  την  μετακίνηση  ήταν  απαραίτητη  η  χρησιμοποίηση ιδιωτικής  χρήσης  αυτοκινήτου με
προσωπική  ευθύνη  για  τυχόν  ατύχημα  ή  ζημιά  του  αυτοκινήτου,  καθώς  δεν  υφίσταται
διαθέσιμο υπηρεσιακό όχημα για τις την εν λόγω μετακίνηση.

                                               
             ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (Ακτοπλοϊκά)                                                                            

21/9/2020     ΚΕΑ- ΛΑΥΡΙΟ    (ατομικός ναύλος)                 11,00€      
21/9/2020     ΚΕΑ- ΛΑΥΡΙΟ    (ναύλος οχήματος)                40,00€      

             ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ :  40,00                                       40,00€

                ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:                                         91,00€  
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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 

                                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
                     
                                                     
Την έγκριση των μετακινήσεων του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Καμίλη Θεόδωρου
ως ακολούθως:

 Έγκριση δαπάνης (εισιτήρια, έξοδα διανυκτέρευσης, ημερήσια αποζημίωση) για το χρονικό
διάστημα 21 έως  22 Σεπτεμβρίου 2020, μετακίνησης του Προέδρου ΔΣ κ. Καμίλη Θεόδωρου
στην  Αθήνα,  επειδή  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  αναδόχου  εταιρείας  επιβάλλεται,  η
συνοδεία από αιρετό εκπρόσωπο των αποσυρόμενων οχημάτων του Δήμου Κέας προς τον
ΟΔΔΥ, καθώς και για την παραλαβή του πιστοποιητικού απολύμανσης στο ακίνητο του Δήμου
στην οδό Σωζοπόλεως και την υπογραφή-παραλαβή λοιπών σχετικών εγγράφων. 

 Σύμφωνα  με  τα  προσκομισθέντα  παραστατικά  η  δαπάνη  ανέρχεται  στο  συνολικό  ποσό
91,00€,  σε  βάρος  του  Κ.Α.  00.6421  “Οδοιπορικά  έξοδα  και  αποζημίωση μετακινούμενων
αιρετών”.  Για  την  μετακίνηση  ήταν  απαραίτητη  η  χρησιμοποίηση  ιδιωτικής  χρήσης
αυτοκινήτου με προσωπική ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημιά του αυτοκινήτου, καθώς δεν
υφίσταται διαθέσιμο υπηρεσιακό όχημα για τις την εν λόγω μετακίνηση.

                                               
             ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (Ακτοπλοϊκά)                                                                            

21/9/2020     ΚΕΑ- ΛΑΥΡΙΟ    (ατομικός ναύλος)                 11,00€      
21/9/2020     ΚΕΑ- ΛΑΥΡΙΟ    (ναύλος οχήματος)                40,00€      

             ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ :  40,00 =                                    40,00€

              ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ :                                          91,00€  

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 151/2020
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ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους
2020.

   Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 4ο 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:

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενους κοινωφελούς εργασίας.( ΦΕΚ 1256 
Β΄9/4/2020). 

Σύμφωνα  με το Άρθρο έκτο της ΠΝΠ 22.8.2020 (ΦΕΚ Α΄161) η οποία κυρώθηκε και έχει ισχύ 
νόμου με τον Ν. 4722/15-9-2020 (ΦΕΚ Α’ 177) 
 «Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων…. προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού…. διενεργούνται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. 
Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το 
προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου 
συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής»

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την αποδοχή της χρηματοδοτήσεως των εργοδοτικών 
εισφορών για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ και αναμορφώνουμε ως εξής:

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

Διαμόρφωση

4319.0002
Επιχορήγηση ασφαλιστικών

εισφορών προγράμματος
ΟΑΕΔ

0,00 7.844,19 7.844,19

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

Διαμόρφωση

10.6054 Εργοδοτικές εισφορές
έκτακτου προσωπικού

21.737,68 7.844,19 29.581,87

Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων

Με το 52360/19/8/2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ εγκρίθηκε για τον Δήμο Κέας η πρόσληψη για τον Δήμο Κέας  4
καθαριστών πλήρους απασχόλησης και 2 μερικής. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο έγγραφο οι Δήμοι 
πρέπει να εγγράψουν στον  προϋπολογισμό τους τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των 
εξόδων τις πιστώσεις για το τετράμηνο Σεπτεμβρίου  -  Δεκεμβρίου 2020. 
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Σύμφωνα  με το Άρθρο έκτο της ΠΝΠ 22.8.2020 (ΦΕΚ Α΄161) η οποία κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου με τον 
Ν. 4722/15-9-2020 (ΦΕΚ Α’ 177) 
 «Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων…. προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ 
και β’ βαθμού…. διενεργούνται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Αναμορφώσεις 
προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, 
γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση 
της Οικονομικής Επιτροπής»

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την αποδοχή της χρηματοδότησης της μισθοδοσίας των σχολικών 
καθαριστριών σύμφωνα με το έγγραφο 52360 του ΥΠΕΣ και αναμορφώνουμε ως εξής:

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

Διαμόρφωση

1211.0001
Επιχορήγηση για την καταβολή
αμοιβών στις καθαρίστριες των

σχολείων
0,00 25.620,00 25.620,00

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

Διαμόρφωση

15.6041.0001 Τακτικές αποδοχές σχολικών
καθαριστριών

0,00 20.120,00 20.120,00

15.6054 Εργοδοτικές εισφορές
έκτακτου προσωπικού 0,00 5.500,00 5.500,00

0,00 25.620,00 25.620,00

Λοιπές Δαπάνες

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

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και
τηλετυπία τέλη εσωτερικού 17.000,00 1.500,00 18.500,00

00.6442 Διοργάνωση συνεδρίων
συναντήσεων διαλέξεων

1.000,00 -500,00 500,00

00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.000,00 1.000,00 5.000,00

00.6736.0001
Επιχορηγήσεις σε

πολιτιστικούς συλλόγους και
σωματεία

1.500,00 -1.000,00 500,00

15.6471.0004 Φεστιβάλ αγροτικών
προϊόντων

2.000,00 -2.000,00 0,00

15.6471.0006 Δαπάνες εκδήλωσης «Μια
γιορτή για την Καρθαία» 1.870,00 -1.870,00 0,00

15.6471.0009 Δαπάνη συναυλίας στην Κόκκα
Βουρκαρίου

7.000,00 -7.000,00 0,00

15.6472.0006 Κολυμβητικός Περίπατος
«Λάμπρος Κατσώνης» 1.500,00 -1.500,00 0,00
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15.6472.0007 Οργάνωση 4ου ετήσιου αγώνα
Μπρίτζ 500,00 -500,00 0,00

30.6233.0001 Μίσθωση μηχανημάτων έργου 18.500,00 1.800,00 20.300,00

30.6233.0002 Μίσθωση μηχανημάτων έργου
για έκτακτες ανάγκες 3.000,00 1.500,00 4.500,00

30.6262.0020 Παροχή υπηρεσίας για την
αποκατάσταση ξερολιθιών

11.030,00 2.570,00 13.600,00

30.6262.0021
Αποκατάσταση κιγκλιδώματος

ασφαλείας και τοποθέτηση
μεταλλικού πεζοδρομίου

0,00 7.500,00 7.500,00

45.6233.0001
Μίσθωση μηχανήματος για

την διαμόρφωση
νεκροταφείου

5.000,00 -5.000,00 0,00

45.6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών
φορτοεκφορτωτικά 0,00 1.500,00 1.500,00

70.6262.0009 Συντήρηση και επισκευή
αναμεταδοτών ΙΝΤΕΡΝΕΤ

5.000,00 2.000,00 7.000,00

78.900,00 0,00 78.900,00



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 ΠΑΡΩΝ)

Α.  Την αποδοχή των χρηματοδοτήσεων ως αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση
και την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 10ης

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2020
λόγω έκτακτης ανάγκης, για τη σχετική ψήφισή της.

Β.  Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό :  152/2020
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ΘΕΜΑ 5ο :  Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για τη
φιλοξενία δημοσιογράφου και συνεργάτη του ντοκιμαντέρ My Greek Odyssey. 

                    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 5ο 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  00.6433.0001  με  τίτλο  “Τιμητικές  διακρίσεις,  αναμνηστικά
δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών” του προϋπολο-
γισμού εξόδων οικ. έτους 2020 του Δήμου Κέας, είναι γενικός και δεν παρέχει την
απαραίτητη εκ του νόμου εξειδίκευση, απαιτείται πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέρ-
γεια η έγκριση δαπάνης και η εξειδίκευση πίστωσης για την εκτέλεση κάθε σχετικής
δαπάνης.

Ο Δήμος Κέας στο πλαίσιο συνεργασίας με τον ΕΟΤ και κατόπιν επικοινωνίας με την
προϊσταμένη  του  Τμήματος  Δημοσίων  Σχέσεων  του  Οργανισμού,
πρόκειται να φιλοξενήσει τη δημοσιογράφο και συνεργάτη του ταξιδιωτικού ντοκι-
μαντέρ  My  Greek  Odyssey,  (το  οποίο  έχει  ήδη  τεθεί  υπό  την  αιγίδα  του  ΕΟΤ)

22



κ.Κοντογεώργου  Ιωάννα,  η  οποία  θα  επισκεφτεί  το  νησί  της  Κέας  στις  08
Οκτωβρίου 2020 με αναχώρηση στις 12 Οκτωβρίου 2020.

Το ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ My Greek Odyssey, έχει στόχο την προβολή της Κέας (5oς &
6ος κύκλος) σε εκατομμύρια τηλεθεατές μέσα από τηλεοπτικά δίκτυα της Ελλάδας και
του εξωτερικού, να ψυχαγωγήσει και να εμπνεύσει τους θεατές κάνοντας το νησί μας
τον επόμενο προορισμό διακοπών τους! 

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 240,00 € συμπ. ΦΠΑ. Οι  δαπάνες αφορούν στα
κάτωθι :

* Έξοδα φιλοξενίας (4 διανυκτερεύσεις σε μονόκλινο δωμάτιο, με ημερομηνία άφιξης
08/10/2020 & ημερομηνία αναχώρησης  12/10/2020 –  συνολικού κόστους  160,00 €
συμπ. ΦΠΑ)

* Έξοδα διατροφής (γεύματα κατά τις ημέρες 8, 9, 10  και 11/10/2020 – συνολικού
κόστους 80,00 € 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 240,00 € 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  της  δημοσιογράφο  και  συνεργάτη  του  ταξιδιωτικού  ντοκιμαντέρ  My
Greek Odyssey, (το οποίο έχει ήδη τεθεί υπό την αιγίδα του ΕΟΤ) κ.Κοντογεώργου
Ιωάννα, η οποία θα επισκεφτεί το νησί της Κέας στις 08 Οκτωβρίου 2020 με ανα-
χώρηση στις 12 Οκτωβρίου 2020.

 Οι δαπάνες αφορούν στα κάτωθι :

* Έξοδα φιλοξενίας (4 διανυκτερεύσεις σε μονόκλινο δωμάτιο, με ημερομηνία άφι-
ξης  08/10/2020  &  ημερομηνία  αναχώρησης  12/10/2020  –  συνολικού  κόστους
160,00 € συμπ. ΦΠΑ)
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* Έξοδα διατροφής (γεύματα κατά τις ημέρες 8, 9, 10  και 11/10/2020 – συνολικού
κόστους 80,00 € συμπ. ΦΠΑ)

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 153/2020
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ΘΕΜΑ 6ο : Αποδοχή δωρεάς για την κάλυψη του κόστους έκδοσης βιβλίου με τίτλο
«Οι Καθοικιές της Κέας». 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  6ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής :

Με  την  περίπτωση  κα’  της  παρ.  1  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/10,  όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, ορίζεται ότι μία από τις

αρμοδιότητες  της  Οικονομικής  Επιτροπής  είναι  και  η  αποδοχή  κληρονομιών,

κληροδοσιών και δωρεών.

Με το από 20/01/2020 έγγραφο, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικού

και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ, Διαχειριστής της οποίας είναι ο κύριος Αθανάσιος

Μαρτίνος,  γνωστοποιήθηκε στο Δήμο Κέας  η επιθυμία της  να  προβεί  σε  Δωρεά

ποσού έως 5.000 € (πέντε χιλιάδων ευρώ) πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη του κόστους

έκδοσης  βιβλίου  με  τίτλο  «Οι  Καθοικιές  της  Κέας».  Το  ποσό  της  Δωρεάς  θα

καταβληθεί απευθείας στον εκδοτικό οίκο. 

Πιστεύω ότι η ανωτέρω δωρεά είναι ωφέλιμη για το Δήμο καθώς στόχος του εν

λόγω  βιβλίου  είναι  η  ανάδειξη  των  παλαιών  αγροτικών  κατοικιών,  οι  οποίες

αποτελούν στολίδι του νησιού μας και προτείνω την αποδοχή της. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :

 την εισήγηση του προέδρου, 

 την  περίπτ.  κα’  της  παρ.1  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/10,  όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19

 την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

 το  από   20/01/2020  έγγραφο,  η  Αστική  Μη  Κερδοσκοπική  Εταιρεία

Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ, Διαχειριστής της οποίας είναι ο

κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή της δωρεάς ποσού έως 5.000 € (πέντε χιλιάδων ευρώ) πλέον ΦΠΑ, για

την κάλυψη του κόστους έκδοσης βιβλίου με τίτλο «Οι Καθοικιές της Κέας», από την

Αστική  Μη Κερδοσκοπική  Εταιρεία  Πολιτιστικού και  Κοινωφελούς  Έργου  ΑΙΓΕΑΣ,
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Διαχειριστής της οποίας είναι ο κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος.  Το ποσό της Δωρεάς

θα καταβληθεί απευθείας στον εκδοτικό οίκο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 154/2020
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ΘΕΜΑ 7ο  : Έγκριση  1ης παράτασης προθεσμίας του έργου “Βελτίωση Βατότητας
και απορροών υδάτων δημοτικής οδοποιίας ν. Κέας”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το  7ο θέμα της ημερή-
σιας διάταξης ανέφερε τα εξής :

Με την περίπτ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν. 4625/19 τροποποιείται το
πρώτο εδάφιο της περίπτ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως τροπο-
ποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και ορίζεται πλέον ότι η οικο-
νομική επιτροπή θα αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση συμβάσεων.

Σημείωση : Τροποποίηση σύμβασης είναι και η παράταση χρόνου αυτής.

 Mε αίτησή της προς την Περιφέρεια Ν.Αιγαίου, την 18η/09/2020, η ανάδοχος
εταιρεία  “ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ”, ζήτησε την γενική παράταση της συμβατικής προθε-
σμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου “Βελτίωση βατότητας και απορροών ομ-
βρίων υδάτων δημοτικής οδοποιίας ν. Κέας”  κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές
ημέρες,  ήτοι μέχρι 19/12/2020,  επικαλούμενη ότι οι εργασίες καθυστερούν λόγο
της υπάρχουσας κίνησης των οχημάτων που εξυπηρετούν τον ΧΥΤΑ Κέας και λόγω
των εργασιών εν εξελίξει ιδιωτικού έργου στην περιοχή.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με το αριθμ. πρωτ.  107415/2941 από
22/09/2020 έγγραφό της,  στο οποίο επισυνάπτεται και η εισήγηση του Προϊστα-
μένου του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών Έρ-
γων Κυκλάδων, εισηγήθηκε τη χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαί-
ωσης του έργου “Βελτίωση βατότητας και απορροών ομβρίων υδάτων δημοτικής
οδοποιίας ν. Κέας” “με αναθεώρηση” κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες,
ήτοι μέχρι 19/12/2020, λαμβάνοντας υπόψη:

 Το γεγονός ότι οι εργασίες της παρούσας εργολαβίας καθυστερούν λόγο της
υπάρχουσας  κίνησης  των  οχημάτων  που  εξυπηρετούν  τον  ΧΥΤΑ  Κέας  και
λόγω των εργασιών εν εξελίξει ιδιωτικού έργου στην περιοχή.

 Το γεγονός ότι οι εργασίες μπορούν απρόσκοπτα να ολοκληρωθούν εντός
του αιτούμενου από τον Ανάδοχο χρονικού διαστήματος των  ενενήντα (90)
ημερολογιακών ημερών, ήτοι στις 19/12/2019.

 Την άποψη της υπηρεσίας ότι η χορήγηση της παράτασης κρίνεται σκόπιμη
για το συμφέρον και την ολοκλήρωση του έργου.

Κατόπιν τούτων, προτείνεται στην οικονομική επιτροπή όπως εγκρίνει τη γενική
παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση όλων των υπολειπόμενων εργασιών από την
ημερομηνία συμβατικής περαίωσης του έργου έως τις 19/12/2020.

Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :

 τις ανωτέρω διατάξεις
 το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου
 την εισήγηση του προέδρου 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  1η  παράταση  του  χρόνου  περαίωσης  των  εργασιών  του  έργου
“Βελτίωση Βατότητας και απορροών υδάτων δημοτικής  οδοποιίας ν.  Κέας”  της
αναδόχου εταιρείας “ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ”, με αναθεώρηση όλων των υπολειπόμενων
εργασιών έως τις 19  /12/2020  .

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 155/2020
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Το παρόν απόσπασμα πρακτικού με τις αποφάσεις, θα ανακοινωθεί από τον Πρόε-
δρο 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
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