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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 31ης/01.10.2021
  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:30, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς
(ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020), η 31η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 4541/27-09-2021 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 και η
ψήφος 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. Γροσομανίδου Παρασκευή    

  

Ο συντονισμός της διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων και την συγγραφή του συνοπτικού πρα-
κτικού 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 1ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 4541/27.09.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010) 

ΘΕΜΑ  1ο  : Αποδοχή  δωρεάς  αγροτεμαχίου  στη  θέση  “Σκιαδάς”  της  ευρύτερης  περιοχής
“Ποισσών” Δήμου Κέας Νομού Κυκλάδων. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής
Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

 ΘΕΜΑ 2ο  :  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την κάλυψη δαπανών
ταχυδρομικών  τελών.  [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ  3ο  :  Αποδοχή  δωρεάς  χρηματικού  ποσού  από  τον  κ.  Daniel  Julien.   [Εισηγητής  :
Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση  και παραλαβή μελέτης με τίτλο: “Γεωτεχνική Έρευνα και Μελέτη Δεξαμενής
του  έργου  “Κατασκευή  νέου  δικτύου  ύδρευσης  Ποισσών  Κέας”,  του  Αναδόχου  ΕΔΑΦΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  Μηχανικοί  Α.Ε.  [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ  5ο  : Ορισμός  συμβολαιογράφου  για  την  παροχή  υπηρεσίας  σύναψης  συμβάσεων.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 6Ο  :  Έγκριση πρακτικού Επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμών προμηθειών,  αξιολόγησης
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ  2021-2022”.  [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ  7Ο  :  Έγκριση  1ου  ΑΠΕ  του  έργου  “Αποκατάσταση  κερκίδων  και  επίστρωση  δαπέδου
γηπέδου  μπάσκετ  στην  Κορησσία  Ν.  Κέας»  Δήμου Κέας  αναδόχου κ.  Προμηθέα Παπαπάνου.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ  8ο  :  Παράταση  χρόνου  υλοποίησης  της  σύμβασης  “Παροχή  υπηρεσιών  Τεχνικής
Υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Κέας”.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου στη θέση “Σκιαδάς” της ευρύτερης 

περιοχής “Ποισσών” Δήμου Κέας Νομού Κυκλάδων.

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

Σύμφωνα  με  την  παρ.  1  περίπτ.  η  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010,  για  την  αποδοχή
κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,  αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή.

Ο κ. Σταύρος Πατηνιώτης, με το με αριθμ. πρωτ. 448723-09-21 έγγραφό του επιθυμεί να
δωρίσει στον Δήμο Κέας, τμήμα αγροτεμαχίου 759,80 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση “Σκιαδάς” της
ευρύτερης περιοχής “Ποισσών” Δήμου Κέας Νομού Κυκλάδων, συνολικού εμβαδού 6.479,77 τ.μ. 

Η παρούσα δωρεά γίνεται με αποκλειστικό σκοπό την κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης  για
την  υδροδότηση  του  νέου  δικτύου  ύδρευσης  Ποισσών  προκειμένου  να  αντιμετωπιστούν  οι
αυξημένες ανάγκες ύδρευσης στην περιοχή.

Προτείνω την αποδοχή της δωρεάς. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

 την παρ.1η του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
 την με αριθμ.πρωτ. 448723-09-21 . αίτηση του κ.  Σταύρου Πατηνιώτη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1)Αποδέχεται τη δωρεά του κ.  Σταύρου Πατηνιώτη και συγκεκριμένα τμήμα αγροτεμαχίου 759,80
τ.μ. που βρίσκεται στη θέση “Σκιαδάς” της ευρύτερης περιοχής “Ποισσών” Δήμου Κέας Νομού
Κυκλάδων,  συνολικού εμβαδού 6.479,77 τ.μ. Η παρούσα δωρεά γίνεται με αποκλειστικό σκοπό
την κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης  για την υδροδότηση του νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες ύδρευσης στην περιοχή.

2)Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, όπως υπογράψει το σχετικό συμβόλαιο
δωρεάς, μεταγράψει το αγροτεμάχιο στο οικείο υποθηκοφυλακείο κ.λπ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 163/2021
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ΘΕΜΑ 2ο  : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την κάλυψη δαπανών
ταχυδρομικών τελών.

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. Σωτηρίας Μυκωνιάτη 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.  Σωτηρίας
Μυκωνιάτη για κάλυψη δαπανών για ταχυδρομικά τέλη.

2. Η διάθεση πίστωσης ύψους 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6221 του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2021 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 : 164/2021
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ΘΕΜΑ 3ο  : Αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού από τον κ. Daniel Julien. 

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  3ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

Σύμφωνα  με  την  παρ.1  περίπτ.  κα΄  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010,  για  την  αποδοχή
κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή.

Ο κ.Daniel Julien με το από 18/09/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μας έκανε γνωστή
την πρόθεσή του για την δωρεά χρηματικού ποσού προς τον Δήμο Κέας, δέκα χιλιάδων ευρώ
(10.000,00 €), για την κάλυψη αναγκαίων δαπανών, είτε στον τομέα της εκπαίδευσης, είτε για τη
βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης των πολιτών της Κέας. 

Προτείνω την αποδοχή της ανωτέρω δωρεάς για το σκοπό που ορίζεται. Το ποσό των 10.000,00 €
θα πιστωθεί στον Κ.Α. 1411.0001 με τίτλο “Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες”, του
προϋπολογισμού εσόδων του Δήμου Κέας οικ. έτους 2021.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

την παρ. 2 περιπτ. θ΄ άρθρο 103 ΔΚΚ
την παρ. 1 περιπτ. κα΄  του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €), προς το Δήμο Κέας,
για την κάλυψη αναγκαίων δαπανών, είτε στον τομέα της εκπαίδευσης είτε για τη βελτίωση της
υγειονομικής περίθαλψης των πολιτών της Κέας. 

Το ανωτέρω ποσό θα πιστωθεί στον Κ.Α. 1411.0001 με τίτλο “Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές,
κληροδοσίες”, του προϋπολογισμού εσόδων του Δήμου Κέας οικ. έτους 2021.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 165/2021
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ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση  και παραλαβή μελέτης με τίτλο: “Γεωτεχνική Έρευνα και Μελέτη Δεξαμενής
του έργου “Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών Κέας”, του Αναδόχου ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΟΙ Μηχανικοί Α.Ε.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
ανέφερε τα εξής: 

Το αρμόδιο όργανο για την έκδοση της εγκριτικής απόφασης μελέτης είναι η Διευθύνουσα Υπηρε-
σία, στην οποία πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών οδη-
γιών που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική της
επάρκεια και η συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του (άρ-
θρο 209 παρ.4 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου
377 του Ν. 4412/2016 και από το άρθρο 95 του Ν.4674/2020) 

Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση
της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασι-
στικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες : [...] ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής
για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού,
πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και
των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και
παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.
(περίπτ. ζ' παρ. 1 άρθρο 72 Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 40 του
Ν. 4735/20) 

Με την υπ’ αριθ. 3/01.02.2021 (ΑΔΑ:Ψ6ΩΕΔ-Μ3Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου  Κέας,  εγκρίναμε το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΜΟΔ και  Δήμου
Κέας  για  την ανάθεση της  επίβλεψης/υλοποίησης  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΠΟΙΣΣΩΝ».   Με  την  262/31-5-2021  απόφαση  Δημάρχου  εγκρίθηκε  η  απευθείας
ανάθεση στην εταιρία ΕΔΑΦΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, για την Γεω-
τεχνική Έρευνα και Μελέτη Δεξαμενής του έργου «Ύδρευση Ποισσών από Δεξαμενή Αγίων Αναρ-
γύρων».

Με την με Α.Π. 96/2021/ΕΜ/νκ Απόφαση του Τμήματος Μελετών της ΜΟΔ Α.Ε., εγκρίθηκε η με-
λέτη Γεωτεχνική Έρευνα και Μελέτη Δεξαμενής του έργου «Ύδρευση Ποισσών από Δεξαμενή Αγί-
ων Αναργύρων». 

Σε συνέχεια των παραπάνω καλούμαστε να εγκρίνουμε - παραλάβουμε την με Α.Π. 96/2021/ΕΜ/
νκ Απόφαση του Τμήματος Μελετών της ΜΟΔ Α.Ε εγκεκριμένη μελέτη “Γεωτεχνική Έρευνα και
Μελέτη Δεξαμενής του έργου «Ύδρευση Ποισσών από Δεξαμενή Αγίων Αναργύρων».

Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του
προέδρου 

https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-40-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-40-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-72-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-189-%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AE-%CF%84/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-95-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CF%89%CE%BD/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-377-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-377-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-209-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-209-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82/
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται και εγκρίνει - παραλαμβάνει την με Α.Π. 96/2021/ΕΜ/νκ Απόφαση του Τμήματος Με-
λετών της ΜΟΔ Α.Ε εγκεκριμένη μελέτη για την  “Γεωτεχνική Έρευνα και Μελέτη Δεξαμενής του
έργου «Ύδρευση Ποισσών από Δεξαμενή Αγίων Αναργύρων” όπως αυτή συντάχθηκε από την
εταιρία ΕΔΑΦΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 166/2021
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ΘΕΜΑ 5ο : Ορισμός συμβολαιογράφου για την παροχή υπηρεσίας σύναψης συμβάσεων. 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  ανέφερε τα
εξής :

Η  Οικονομική  Επιτροπή  βάσει  του  άρθρου  72,  παρ.  1,  εδαφ.  δ,  του  Ν.3852/2010
(Καλλικράτης),  αποφασίζει  για την  έγκριση των δαπανών και  τη διάθεση των πιστώσεων του
προϋπολογισμού,  εκτός  από  εκείνες  που  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  αποφασίζει  το
Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας
ανάθεσης  προμηθειών,  παροχής  υπηρεσιών,  εκπόνησης  μελετών  και  εκτέλεσης  έργων  σε
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 

Με  την  υπ’  αριθμ.   163/2021 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  αποφασίστηκε  η
αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου στη θέση “Σκιαδάς” της ευρύτερης περιοχής “Ποισσών” Δήμου
Κέας Νομού Κυκλάδων, εμβαδού 6.479,77 τ.μ. με αποκλειστικό σκοπό την κατασκευή δεξαμενής
ύδρευσης   για  την  υδροδότηση  του  νέου  δικτύου  ύδρευσης  Ποισσών  προκειμένου  να
αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες ύδρευσης στην περιοχή.         
Με την ίδια απόφαση η Οικονομική Επιτροπή εξουσιοδότησε τη Δήμαρχο για όλες τις νόμιμες
ενέργειες  προκειμένου  να  εκτελεστεί  η  παρούσα  απόφαση,  την  υπογραφή  Συμβολαίου
μεταβίβασης ακινήτου, πιστοποιητικό μετεγγραφής του στο οικείο υποθηκοφυλακείο κλπ. 

Με την υπ΄αριθμ. 71/2021  (ΑΔΑ: ΨΛΦΤΩΕΔ-Β6Θ) απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο
Κέας αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή όρων για τη λήψη  επενδυτικού τοκοχρεωλητικού δανείου
από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ”  σύμφωνα  με  το  άρθρο  69  του  Ν.4509/2017  και  την  ΚΥΑ  22766  (ΦΕΚ
1386/Β/14.04.2020)” για την υλοποίηση της πράξης «Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία
των θαλασσών της Κέας. Κομμάτια από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το
μέλλον».

Με  την  ίδια  απόφαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  εξουσιοδότησε  τη  Δήμαρχο  κα  Ειρήνη
Βελισσαροπούλου, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Κέας, για την υπογραφή του δανειστικού
συμβολαίου.

Κατόπιν αυτών καλείται η Οικονομική Επιτροπή να : 

Α) Εγκρίνει τον ορισμό της Συμβολαιογράφου Αθηνών, κας Ευγενίας Αγγελοπούλου – Κα-
τσιγιάννη, με έδρα στην οδό Πανεπιστημίου 59, Αθήνα, ΤΚ 105 64, με ΑΦΜ 042258492 και
ΔΟΥ Α` Αθηνών, η οποία θα συντάξει: 

1)συμβολαιογραφική πράξη δωρεάς αγροτεμαχίου στη θέση “Σκιαδάς” της ευρύτερης πε-
ριοχής “Ποισσών” Δήμου Κέας Νομού Κυκλάδων, εμβαδού 6.479,77 τ.μ.  και μεταγραφής
του στο Υποθηκοφυλακείο Κέας, έναντι αμοιβής 1.500,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, που θα βαρύ-
νει τον Κ.Α. 00.6111.0002 «Αμοιβές συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού οικ. έτους
2021 του Δήμου Κέας.

2)συμβολαιογραφική πράξη επενδυτικού τοκοχρεωλητικού δανείου από το Ταμείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” σύμ-
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φωνα με το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την ΚΥΑ 22766 (ΦΕΚ 1386/Β/14.04.2020)”, για
την υλοποίηση της πράξης «Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών
της Κέας. Κομμάτια από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το μέλ-
λον»,  έναντι  αμοιβής 500,00  € συμπ/νου ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον Κ.Α.  00.6111.0002
«Αμοιβές συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Κέας.

Β. Η διάθεση πίστωσης έχει γίνει με τις υπ’ αριθμ. 544 & 545/30-09-2021 (ΑΑΥ) αποφάσεις
ανάληψης υποχρέωσης διατάκτη 

Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού  άκουσε  τον  Πρόεδρο  και  μετά  από  διαλογική  συζήτηση,
λαμβάνοντας υπόψη της :

 την ανωτέρω εισήγηση
 την υπ’ αριθμ. 71/2021 (ΑΔΑ: ΨΛΦΤΩΕΔ-Β6Θ) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
 την υπ΄ αριθμ. 163/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής
 την προσφορά της συμβολαιογράφου
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την ύπαρξη των εγγεγραμμένων πιστώσεων
 τις υπ’ αριθμ.  544 & 545/30-09-2021 (ΑΑΥ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης διατάκτη 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον ορισμό της Συμβολαιογράφου Αθηνών, κας Ευγενίας Αγγελοπούλου - Κατσιγιάννη, με
έδρα στην οδό Πανεπιστημίου 59, Αθήνα, ΤΚ 105 64, με ΑΦΜ 042258492 και ΔΟΥ Α` Αθηνών, η
οποία θα συντάξει: 

1)συμβολαιογραφική πράξη δωρεάς αγροτεμαχίου στη θέση “Σκιαδάς” της ευρύτερης περιοχής
“Ποισσών” Δήμου Κέας Νομού Κυκλάδων, εμβαδού 6.479,77 τ.μ.  και μεταγραφής του στο Υποθη-
κοφυλακείο  Κέας,  έναντι  αμοιβής  1.500,00  €  συμπ/νου  ΦΠΑ,  που  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.
00.6111.0002  «Αμοιβές  συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού οικ.  έτους  2021 του Δήμου
Κέας.

2)συμβολαιογραφική πράξη επενδυτικού τοκοχρεωλητικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθη-
κών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” σύμφωνα με το άρ-
θρο 69 του Ν.4509/2017 και την ΚΥΑ 22766 (ΦΕΚ 1386/Β/14.04.2020)”,  για την υλοποίηση  της
πράξης «Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας. Κομμάτια από το
παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το μέλλον», έναντι αμοιβής 500,00€ συμπ/
νου ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6111.0002 «Αμοιβές συμβολαιογράφων» του προϋπολογι-
σμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Κέας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 167/2021
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ΘΕΜΑ 6Ο  : Έγκριση πρακτικού Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοι-
χτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-2022”. 

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  6ο 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».

Βάσει  της  υπ΄αριθμ.  154/2021 αποφάσεως  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού

διαγωνισμού  για  την  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ

ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-2022”, εκδόθηκε από τη Δήμαρχο η διακήρυξη

4165/2021 του  διαγωνισμού,  η  οποία  αναρτήθηκε  στο  ΚΗΜΔΗΣ  λαμβάνοντας  ΑΔΑΜ

21PROC009150749.

Στο διαγωνισμό έλαβε μέρος ένας (1) συμμετέχων:

Η  Επιτροπή διενέργειας  διαγωνισμού  του  άρθρου  221  παρ.1  του  Ν.4412/2016,  η  οποία
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 21/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνέταξε το
με  αριθμ.  4407/20-09-2021  &  4552/28-09-2021  πρακτικά  αποσφράγισης  και
αξιολόγησης  δικαιολογητικών  συμμετοχής-τεχνικών  προσφορών-οικονομικών
προσφορών ως παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ.: 4407/20-09-2021
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 
της

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

Στην Ιουλίδα Κέας την 20η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:40 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 21/2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση
των  προσφορών  που  κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο  διενέργειας  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού  για  την  “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-2022” (Αριθμ. Διακήρυξης 4165/2021), η οποία
έλαβε  τον  υπ΄  αριθ.  138720  αριθμό  συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ,  δημοσιεύθηκε  νομίμως  και
αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων,  λαμβάνοντας  ΑΔΑΜ
21PROC009150749.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Χρήστος Μαρκοπουλιώτης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

Τακτικό Μέλος Λεονάρδος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας
Αναπληρώτρια 
τακτικού 
Μέλους

Σωτηρία Μυκωνιάτη ΠΕ Διοικητικών

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 17η
Σεπτεμβρίου  2021,  ημέρα Παρασκευή  και  ώρα  15:30 και  η  ημερομηνία  ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών η  20η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30

1.  Προκειμένου  να  προβεί  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών,  η  Επιτροπή
συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό
πρόσβασης),  επέλεξε  τον  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  138720  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:

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση
στο περιεχόμενο των προσφορών. 
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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 ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ 241164

5. Σύμφωνα  με  το άρθρο  2.4.2  “Χρόνος  και  Τρόπος  υποβολής  προσφορών”  της
διακήρυξης  εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής
προσφοράς  τα  οποία  απαιτείται  να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή  σύμφωνα  με  τον
ν.4250/2014.  Τέτοια  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  είναι  ενδεικτικά  η  εγγυητική  επιστολή
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν
φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης
(Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν
ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014
ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

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

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός πρωτοκόλλου
1 ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ 4383/17.09.2021

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

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

Α/Α Ονοματεπώνυμο Δικαιολογητικά 

1
ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ Tο τυποποιημένο έντυπο 

υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),
την Εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, 
Τεχνική προσφορά συστήματος

Η  Επιτροπή  επικοινώνησε  με  τους  φορείς  που  φέρονται  να  έχουν  εκδώσει  τις
εγγυητικές  επιστολές  που  έχουν  καταθέσει  οι  συμμετέχοντες  και  διαπίστωσε  την
εγκυρότητά τους (άρθρο 72 παρ.5 του Ν.4412/2016).
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7. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της
υπηρεσίας, μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που
υποβλήθηκαν, ανά φύλλο.

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

Α/Α Ονοματεπώνυμο Δικαιολογητικά 

1 ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ η  Ε.Δ. έλεγξε την ισχύ των
Δικαιολογητικών
Συμμετοχής  που
υποβλήθηκαν  βάσει  του
άρθ.  2.4.2.5.   της  αρ.
4165/2021 Διακήρυξης

8.  Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Η Ε.Δ. διαπίστωσε ότι η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 154/2021 απόφασή της περί
έγκρισης των όρων της εν θέματι διακήρυξης ενέκρινε την υποβολή ΤΕΥΔ και και όχι ΕΕΕΣ, ως
ισχύει από την 1η Ιουνίου 2021. 

Δεδομένου, όμως, του γεγονότος ότι:
3)Η υπ’ αρίθμ. 4165/2021 διακήρυξη περιέχει ΤΕΥΔ και όχι ΕΕΕΣ ως ορίζεται από τη νομοθεσία
4)Κατά  την  άποψη  της  Επιτροπής,  αποτελούν  και  τα  δύο  έγγραφα  υπεύθυνη  δήλωση  του
εκάστοτε οικονομικού φορέα, χωρίς διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο εγγράφων ως προς τα
δηλούμενα 
5)Στον 138720 διαγωνισμό συμμετείχε ένας μόνο οικονομικός φορέας
6)Η παρατυπία αυτή δεν επηρεάζει τον ανταγωνισμό ή/ και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού
7)και δυνάμει του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιείται από το άρθρο 46
του Ν. 4782/2021 και ισχύει

η Επιτροπή εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας την έγκριση και ανάρτηση του
ΕΕΕΣ  στη  Διαδικτυακή  Πύλη  (www.promitheus.gov.gr)  του  ΟΠΣ  ΕΣΗΔΗΣ,  καθώς  και  την
αποστολή  πρόσκλησης  της  Αναθέτουσας  Αρχής  για  τη  συμπλήρωση  του  ΕΕΕΣ  από  τον
συμμετέχοντα οικονομικό φορέα. 

Η  Επιτροπή  δεν  θα  προχωρήσει  στην  αξιολόγηση  των  τεχνικών  προσφορών  και  στην
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. 

    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήστος
Μαρκοπουλιώτης Λεονάρδος Μορφωνιός Σωτηρία Μυκωνιάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ. πρωτ.: 4551/28-09-2021
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 
της

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

Στην Ιουλίδα Κέας την 28η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στον  Δήμο Κέας η  επιτροπή διενέργειας  διαγωνισμού του άρθρου 221
παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 21/2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση
των  προσφορών  που  κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο  διενέργειας  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού  για  την  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-2022” (Αριθμ. Διακήρυξης 4165/2021), η οποία
έλαβε  τον  υπ΄  αριθ.  138720  αριθμό  συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ,  δημοσιεύθηκε  νομίμως  και
αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων,  λαμβάνοντας  ΑΔΑΜ
21PROC009150749.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Χρήστος Μαρκοπουλιώτης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

Τακτικό Μέλος Λεονάρδος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας
Αναπληρώτρια 
τακτικού 
Μέλους

Σωτηρία Μυκωνιάτη ΠΕ Διοικητικών

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 17η
Σεπτεμβρίου  2021,  ημέρα Παρασκευή  και  ώρα  15:30 και  η  ημερομηνία  ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών η  20η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30

1.  Προκειμένου  να  προβεί  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών,  η  Επιτροπή
συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό
πρόσβασης),  επέλεξε  τον  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  138720  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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Η  Επιτροπή  με  το  υπ’  αριθμ.  4407/20-09-2021  πρακτικό  αποσφράγισης  &  αξιολόγησης
δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς, το οποίο ενεκρίθη από την υπ’ αριθμ. 162-
2021  (ΑΔΑ:  ΩΓΡ6ΩΕΔ-ΥΤΓ)  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  προχώρησε  στην
αντικατάσταση του ΤΕΥΔ από το εγκεκριμένο ΕΕΕΣ και την υποβολή αυτού στον ιστότοπο του
ΕΣΗΔΗΣ,  ενημερώνοντας  ταυτόχρονα  στον  συμμετέχοντα  οικονομικό  φορέα  για  την
συμπλήρωση και εκ νέου υποβολή του μέσω του «Επικοινωνία». 

Ο οικονομικός φορέας ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ, κατέθεσε το συμπληρωμένο ΕΕΕΣ την 24η

Σεπτεμβρίου 2021 ως φαίνεται παρακάτω. 

2. Από την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή είχε ήδη διαπιστώσει ότι οι
προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αριθμούς
συστήματος:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός συστήματος
1 ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ 241164

3. 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.

4. Δεδομένου  ότι  τα  λοιπά  δικαιολογητικά  συμμετοχής  είχαν  αξιολογηθεί  με  το  πρακτικό
4407/20.09.2021  και  ενεκρίθησαν,  τόσο  αυτά  που  υπεβλήθησαν  ηλεκτρονικά,  όσο  και  σε
ενσφράγιστο φάκελο και έχοντας στη διάθεσή της την από 20.09.2021 έγγραφη βεβαίωση της
Ε.Τ.Ε.  εγκυρότητας  της  εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής,  η  Επιτροπή  προχωρά  στην
αποσφράγιση του ενσφράγιστου φακέλου της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ και την αξιολόγηση αυτής (αρ. πρωτ.: 4383/17.09.2021).  Μονογράφησαν δε και
σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο.

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

5. Τα  δικαιολογητικά  που  υπέβαλε  ο  διαγωνιζόμενος  στον  ενσφράγιστο  υποφάκελο
«Τεχνική προσφορά», είναι τα εξής:
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Α/Α Ονοματεπώνυμο Δικαιολογητικά 

1 ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ Τεχνική  προσφορά
συστήματος

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

Η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. 

    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήστος Μαρκοπουλιώτης Λεονάρδος Μορφωνιός Σωτηρία Μυκωνιάτη

Το 4407/20.09.2021 πρακτικό εγκρίθηκε από την 162/2021 (ΑΔΑ: ΩΓΡ6ΩΕΔ-ΥΤΓ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής. 

Την 1η Οκτωβρίου  2021 η  Επιτροπή  συνέταξε  το  με  αριθμ.  4640/01-10-2021  πρακτικό
αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών - ανάδειξης προσωρινού αναδόχου ως
παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ. πρωτ.: 4640/01-10-2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού 

για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην Ιουλίδα Κέας την 1η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 συνήλθε
σε συνεδρίαση στον  Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1
του  Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν 21/2021 απόφαση  της
Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση
των  οικονομικών  προσφορών που  κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο  διενέργειας  του  ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ  2021-2022” (Αριθμ.  Διακήρυξης
4165/2021),  η  οποία  έλαβε  τον  υπ΄  αριθ.  138720  αριθμό  συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ,
δημοσιεύθηκε  νομίμως  και  αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων
Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ  21PROC009150749.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
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Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Χρήστος Μαρκοπουλιώτης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
Τακτικό Μέλος Λεονάρδος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας
Αναπληρώτρια 
τακτικού Μέλους

Σωτηρία Μυκωνιάτη ΠΕ Διοικητικών

1.  Βάσει  των  με  αρ.  Πρωτ.:  4407/20-09-2021  &  4552/28-09-2021  Πρακτικών
Αποσφράγισης  και  Αξιολόγησης  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής-Τεχνικών  Προσφορών,
αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:

την  αποδοχή της  προσφοράς  της  εταιρείας   ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ  ΙΚΕ καθώς
ικανοποιούνται σε αυτό το στάδιο όλες οι απαιτήσεις της αρ. 4165/2021 Διακήρυξης
Τη  συνέχιση  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας  για  την  αποσφράγιση  της  οικονομικής
προσφοράς του συμμετέχοντα.

2. Προκειμένου  να  συνεχιστεί  η  διαγωνιστική  διαδικασία,  ο  χειριστής  του  συστήματος
συνδέθηκε  σε  αυτό κατά την προκαθορισμένη  ημέρα και  ώρα και  επέλεξε  τον ηλεκτρονικό
διαγωνισμό με  αριθ. Συστήματος 138720. Σε συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν
τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε
ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό
κωδικό  πρόσβασης)  προκειμένου  να  αποσφραγισθούν  οι  προσφορές.  Αμέσως  μετά
αποσφραγίστηκε ο υποφάκελος “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” της εταιρείας  ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ

3.    Η  οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε, από τον οικονομικό φορέα, είναι η
εξής:
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4. Τα μέλη της Επιτροπής αποσφράγισαν τον φυσικό υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά» της εταιρείας
ΡΟΥΑΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ όπου εμπεριέχετο συμπληρωμένο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς
που περιέχεται στη διακήρυξη.  
Συγκεκριμένα, η οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε από την ως άνω εταιρεία, είναι η εξής:
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Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει για διάστημα 120  ημερών από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού.

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

-τους όρους της υπ’αριθ. 4165/2021Διακήρυξης,
-τις υποβληθείσες προσφορές,
-τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
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-τα  υπ΄αριθ.  4407/20-09-2021  &  4552/28-09-2021  πρακτικά  αποσφράγισης  και
αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών, 
-τις υπ'αριθμ. 490-495/2021 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ 21REQ009116253
-τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας,  επί της ανωτέρω απόφασης (ή
πρότασης)  ανάληψης  υποχρέωσης,  για  την  ύπαρξη  διαθέσιμου  ποσού,  τη  συνδρομή  των
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1, 1, 1, 1, 1 και 1/2021,
-ότι  για  τα  αποτελέσματα  των  ανωτέρω  σταδίων  και  για  σύμβαση  με  κριτήριο
ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  μόνο  βάσει
τιμής, εκδίδεται μία απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των
σταδίων στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας (άρθρο 100 παρ. 4 Ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει),

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

Την ανάδειξη:
3)της  εταιρείας  ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ  ΙΚΕ ως  προσωρινό  ανάδοχο  του  ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ  2021-2022”  με  τη  συνολική  συμβατική  αξία  των
75.830,42   ευρώ, πλέον   18.199,30  ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 94.029,72ευρώ   γιατί η
προσφορά  της  είναι  πλήρης,  σύμφωνη  με  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές αυτής.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήστος
Μαρκοπουλιώτης Λεονάρδος Μορφωνιός Σωτηρία Μυκωνιάτη

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

 τους όρους της υπ’αριθ. 4165/2021 Διακήρυξης,
 τις διατάξεις του Ν.4412/2016,ως τροποποιήθηκε και ισχύει
 τις με αριθμό 490-495/2021 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ 21REQ009116253,
 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 1,1,1,1,1 και 1, αντίστοιχα

 τα  με  αριθμ.  πρωτ.     4407/20-09-2021  &  4552/28-09-2021    πρακτικά   διεξαγωγής  ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ  2021-2022” και  αξιολόγησης  Δικαιολογητικών
Συμμετοχής-τεχνικών προσφορών.

 το  με  αριθμ.πρωτ.     4640/01-10-2021     πρακτικό   αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονομικών
προσφορών & ανάδειξης προσωρινού αναδόχου

 την εισήγηση του Προέδρου,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
  

 Την  έγκριση  των  με  αριθμ.πρωτ.  4407/20-09-2021  & 4552/28-09-2021    πρακτικών   διεξαγωγής
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ  2021-2022 και  αξιολόγησης  Δικαιολογητικών
Συμμετοχής-τεχνικών προσφορών.

 Την έγκριση του με αριθμ.  πρωτ.  4640/01-10-2021  πρακτικού  αποσφράγισης και  αξιολόγησης
οικονομικών προσφορών & ανάδειξης προσωρινού αναδόχου

 Την ανάδειξη της ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ ως προσωρινό ανάδοχο του ανοικτού ηλεκτρονι-
κού διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-2022” με τη συνολική συμβατική αξία των 75.830,42 ευρώ, πλέον 
18.199,30ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 94.029,72ευρώ γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμ-
φωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής.

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 : 168/2021
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ΘΕΜΑ 7Ο  :  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γη-
πέδου μπάσκετ στην Κορησσία Ν. Κέας» Δήμου Κέας αναδόχου κ. Προμηθέα Παπαπάνου.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγείται το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως 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 άρ-
θρου 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.  οικ.119657/3541/28-9-2021 έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων
Κυκλάδων,  μας  διαβιβάστηκε  ο  1ος  ΑΠΕ  και  το  1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του  έργου  “Αποκατάσταση
κεκρκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία”, αναδόχου κ. Κωνσταντίνου
Π. Παπαπάνου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα.

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 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου “Αποκατάσταση κεκρκίδων και επίστρωση
δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία”, αναδόχου κ. Κωνσταντίνου Π. Παπαπάνου, όπως μας
διαβιβάστηκε με το με αριθ.  πρωτ. οικ.119657/3541/28-9-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Κυκλάδων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 169/2021
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ΘΕΜΑ 8ο : Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης “Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστή-
ριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Κέας”. 

 Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  8ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,
ανέφερε τα εξής :

Σύμφωνα  με  το  Άρθρο  217  παρ.  2  του  Ν.  4412/2016:  «Με  αιτιολογημένη  απόφαση  της
αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική
διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα
του  αναδόχου  που  υποβάλλεται  πριν  από  τη  λήξη  της  διάρκειας  της,  σε  αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.». 

Σύμφωνα  με  την  υπ’ αριθ.  πρωτ.  :  3441/22.07.2021  Σύμβαση  παροχής  υπηρεσίας  «Παροχή
Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Κέας», μεταξύ του Δήμου Κέας και της αναδόχου εταιρείας  ENERES HELLAS
CPM  IKE :  “Το  διάστημα  που  αφορά  η  σύμβαση  είναι  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της
σύμβασης και για τρεις (3) μήνες. (άρθρο 217  του Ν.4412/16).”.

Καθώς  πλησιάζει  η  χρονική  λήξη  της  Σύμβασης  (21/10/2021)  και  δεν  έχει  ολοκληρωθεί  το
οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της σύμβασης, όπως προβλέπεται, ο νόμιμος εκπρόσωπος της
αναδόχου  εταιρείας  υπέβαλε  εμπρόθεσμα  το  με  ΑΠ  εισερχόμενο  έγγραφο  4451/22.09.2021
αίτημα παράτασης ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσίας. 

Στην αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία αναφέρει ότι  :

“...Αιτούμαστε  παράταση  της  προθεσμίας  ολοκλήρωσης  της  σύμβασης  λόγω  αφενός  της
δεκαπενθήμερης  διαβούλευσης  που  απαιτείται  για  την  εκπόνηση  του  Σχεδίου  Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων και αφετέρου της καθυστέρησης ως προς τη συλλογή των απαραίτητων
στοιχείων για τη μελέτη, εξαιτίας του μεγάλου όγκου εργασίας του Δήμου εν μέσω πανδημίας της
νόσου του κορονοϊού 2019 (COVID-19). Ακόμα με βάση το Ν. 4170/2020 σύμφωνα με τον οποίο
δίνεται η δυνατότητα παράτασης της ισχύος της σύμβασης κατόπιν αντίστοιχης παράτασης από
το πράσινο Ταμείο, η προθεσμία υλοποίησης των ΣΦΗΟ μετατίθεται έως τις 31/12/2021 όπως
αυτή  εκδόθηκε  στις  7/9/2021  από  το  Πράσινο  Ταμείο.  Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  παραπάνω
αιτούμαστε,  την  παράταση της  συνολικής  προθεσμίας  περαίωσης  παροχής  της  υπηρεσίας  με
θέμα “Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Κέας” του αναδόχου οικονομικού φορέα “ έως τις 7/12/2021ENERES
HELLAS CPM IKE” 

Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  παραπάνω  και  επειδή  η  παρούσα  είναι  προϋπόθεση  για  την
εκτέλεση της σύμβασης, εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης κατά σαράντα πέντε
(45) ημέρες (δηλ. έως 6/12/2021), ήτοι κατά το 50% του συμβατικού χρόνου περαίωσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις
του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση του Προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας «“Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής
Υποστήριξης  για  την  εκπόνηση  Σχεδίου  Φόρτισης  Ηλεκτρικών  Οχημάτων  (Σ.Φ.Η.Ο.)  Δήμου
Κέας”,  μεταξύ του Δήμου Κέας και της αναδόχου εταιρείας  ENERES HELLAS CPM IKE”,  κατά
σαράντα πέντε (45) ημέρες, ήτοι κατά το 50% του συμβατικού χρόνου περαίωσης, διάστημα που
αντιστοιχεί με την καταληκτική ημερομηνία της 06/12/2021, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
κείμενη νομοθεσία (άρθρο 217 Ν.4412/2016).

Με  την  παρούσα  εξαντλείται  το  ανώτατο  επιτρεπόμενο  όριο  παράτασης  που  ορίζει  η
Σύμβαση και ο Νόμος, και δεν δύναται να εγκριθεί περαιτέρω – πλην αυτής- παράταση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 170/2021

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   


