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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 31ης/13.11.2020
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς
(ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020), η 31η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 5486/09-11-2020 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 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 13ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 5486/09.11.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της 12ης 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  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση για την “Παροχή Υπηρεσίας Καθαριότητας Κτιρίων Δήμου Κέας για το έτος 2020-
2021”. 

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

ΘΕΜΑ  3ο : Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης
Κορησσίας Δήμου Κέας αναδόχου ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ”.

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

ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
για την εγκατάσταση νέας τηλεφωνικής σύνδεσης στον Οτζιά Δήμου Κέας.

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους
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ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
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ΘΕΜΑ 2ο :   Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης
και κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας
“Καθαριότητα Κτιρίων Δήμου Κέας  για το έτος 2020-2021”.

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

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ: 5549/11-11-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

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

Στην  Ιουλίδα  την 11η  Νοεμβρίου  2020,  ημέρα  Τετάρτη  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  με  διαπραγμάτευση  χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση για την  σύναψη Σύμβασης “Καθαριότητα Κτιρίων Δήμου Κέας  για
το έτος 2020-2021” κατόπιν Πρόσκλησης της Δημάρχου Κέας (5035/14.10.2020) και σε συνέχεια
της με αριθμ. Διακήρυξης 4075-25/08/2020, η οποία  καταχωρήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε το
συστημικό αριθμό “100960”.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

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

1.Με  την  υπ’  αριθ.  165/2020  (ΑΔΑ:  ΩΥΛΕΩΕΔ-Υ2Κ) απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,
εγκρίθηκε  το  υπ’  αριθ. 5329/02-10-2020 πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
δικαιολογητικών  συμμετοχής-τεχνική  προσφορά,  καθώς  και  το  υπ’  αριθ. 5332/02-11-2020
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πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονομικής  προσφορά  της  Επιτροπής  διενέργειας
διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος  του
διαγωνισμού η εταιρεία  K  EA MARINE SERVICES IKE  , με τη συνολική συμβατική αξία των 18.000,00
ευρώ, πλέον 4.320,00 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 22.320,00 ευρώ.  

2. Με την υπ΄αριθ. 5377/03.11.2020 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 τρεις (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 τρεις (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.

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

(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.
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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 .

3. Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης και στην αποσφράγιση του φυσικού φακέλου αυτών που κατετέθη εμπρόθεσμα,
λαμβάνοντας αρ. πρωτ.: 5549/11.11.2020. 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 “Καθαριότητα Κτιρίων Δήμου Κέας  για το έτος 2020-
2021” και προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να:

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ η Παροχή υπηρεσίας “Καθαριότητα Κτιρίων Δήμου Κέας  για το έτος 2020-2021”
στην  εταιρεία  KEA  MARINE  SERVICES  ΙΚΕ  για  συνολικό  ποσό  των  18.000,00  ευρώ,  πλέον
4.320,00 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 22.320,00 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. 4075-25/08/2020 διακήρυξης
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3)  Το με αρ. 5549/11-11-2020 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών
κατακύρωσης,
5)  τις  υπ'αριθμ. 535,  536,  537/2020 Αποφάσεις  Ανάληψης  Υποχρέωσης  με  ΑΔΑΜ
20REQ007183767,
6) τις βεβαιώσεις του Προϊσταμένου 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 τις δεσμεύσεις στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της
αντίστοιχης πίστωσης με α/α 5,5,5, αντίστοιχα,
7) την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 5549/11-11-2020 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 “Καθαριότητα Κτιρίων Δήμου Κέας  για το
έτος 2020-2021” στην εταιρεία KEA MARINE SERVICES IKE - Υπηρεσίες Καθαριότητας Δημόσιων
Χώρων με  τη  συνολική  συμβατική  αξία  των 18.000,00  ευρώ,  πλέον  4.320,00  ευρώ  ΦΠΑ,
συνολικού ποσού 22.320,00 ευρώ. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 177/2020
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ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης
Κορησσίας Δήμου Κέας αναδόχου ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας 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 τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του
άρθρου 3 του Ν.4623/19 και ορίζεται πλέον ότι η οικονομική επιτροπή θα αποφασίζει αιτιολογη-
μένα για την τροποποίηση συμβάσεων.

Με  το με αριθ.πρωτ.  130665/3649/03.11.2020  έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων
Κυκλάδων, μας διαβιβάστηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο “Κατασκευή ιδιωτικών
συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης Κορησσίας Δήμου Κέας αναδόχου ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ”, τα οποία
επισυνάπτονται στην παρούσα. (1ος ΑΠΕ με την αιτιολογική έκθεση, 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με το πρακτικό
εξακρίβωσης κόστους νέων εργασιών). 

Με  βάση τα  παραπάνω και  επειδή  η  παρούσα  απόφαση είναι  προϋπόθεση για  έγκαιρη
υλοποίηση του έργου σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω
έγγραφα και την εισήγηση του Δημάρχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων δικτύου
αποχέτευσης Κορησσίας Δήμου Κέας αναδόχου ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ”, όπως μας διαβιβάστηκαν με το
με αριθ.πρωτ. 130665/3649/03.11.2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 178/2020
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ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρω-
μής για την εγκατάσταση νέας τηλεφωνικής σύνδεσης στον Οτζιά Δήμου Κέας.

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

Με την υπ’ αριθμ. 176/2020 (ΑΔΑ: 66ΕΚΩΕΔ-9Ι0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε
η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 120,00 €, στο όνομα της υπαλλήλου του
Δήμου κ.Μαριάννας  Μωραΐτη, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη  για την εγκατάσταση νέας
τηλεφωνικής  γραμμής  στον  Οτζιά  Κέας  με  αριθμό  1-139672363364  για  την  εφαρμογή  του
χρηματοδοτούμενου προγράμματος WiFi4EU.

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 1.195/09.11.2020 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το
οποίο εισέπραξε η υπόλογος στις 12 Νοεμβρίου 2020.

Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος,  οι δαπάνες που
πληρώθηκαν  ανέρχονται  στο  ποσό  των  117,80  €.  Το  ποσό  των  2,20  €  που  δεν δαπανήθηκε,
επεστράφη στο ταμείο του Δήμου.

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

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

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των
άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
2. Την υπ’ αριθμ. 176/2020 (ΑΔΑ: 66ΕΚΩΕΔ-9Ι0) απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση
εντάλματος προπληρωμής ύψους 120,00 € στο όνομα της υπαλλήλου κ. Μαριάννας Μωραΐτη
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος (απόδειξη πληρωμής Εθνικής Τράπεζας)
4.  Την υπ’ αριθμ. ΑΠΥ 8/12.11.2020

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  για  το  υπ’  αριθμ.  1.195/09.11.2020  χρηματικό
ένταλμα προπληρωμής ύψους  120,00 €, που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου
κ.Μαριάννας  Μωραΐτη, με  συνολικό  ύψος  δαπάνης  117,80  €.  Το  ποσό  των  2,20  € που  δεν
δαπανήθηκε, επεστράφη στο ταμείο του Δήμου και με το υπ΄ αριθμ. ΑΠΥ 8/12.11.2020 γραμμάτιο
επιστροφής υπολόγου απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 179/2020
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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

.

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

                Ελευθέριος Τζουβάρας                            Μουζάκης Ν.Δημήτριος

Δεμένεγας Κωνσταντίνος

Βουτσινάς Γεώργιος

Πατηνιώτη Μαρία        

Δεμένεγας Νικόλαος

Γροσομανίδη Παρασκευή    


