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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 40ης/21.12.2021
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Σήμερα, ημέρα Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς
(ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020), η 40η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 6106/17-12-2021 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.

ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ

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

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ

ΟΥΔΕΙΣ

Ο συντονισμός της διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων και την συγγραφή του συνοπτικού πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 40ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 6106/17.12.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, αξιολόγησης
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την κήρυξη ως άγονου του ανοικτού –
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021-2022”.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, αξιολόγησης
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την κήρυξη ως άγονου του ανοικτού – ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 20212022”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο 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. 212/2021 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 –
2022», εκδόθηκε από τη Δήμαρχο η διακήρυξη 5631/25-11-2021 του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε
στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC009613802.
Την 21/12/2021 και ώρα 08:00 συνεδρίασε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1
του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 20/2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν
στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσίας
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 – 2022» (Αριθμ. Διακήρυξης 5631/25-112021), η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC008923077.
Η Επιτροπή συνέταξε το κάτωθι πρακτικό:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ
Αριθ.πρωτ.: 6142/21-12-2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
Παροχή υπηρεσίας Καθαριότητας Κτιρίων Δήμου Κέας για το έτος 2021-2022
της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)
Στην Ιουλίδα Κέας την 21η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 08:00 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 20/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί
στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Παροχή υπηρεσίας Καθαριότητας Δημοτικών κτιρίων Κέας
για το έτος 2021-2022” (Αριθμ. Διακήρυξης 5631/25-11-2021), η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
21PROC009613802.
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Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Αρμοδιότητα

Όνομα

Επώνυμο

Ιδιότητα

Πρόεδρος

Κων/νος

Μορφωνιός

ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Μέλος
Μέλος

Βασιλική
Σωτηρία

Πετρή
Μυκωνιάτη

ΔΕ Χειριστής Η/Υ
ΔΕ1 Διοικητικός

Η εν λόγω διακήρυξη όριζε καταληκτική ημ/νία υποβολής προσφορών την 13/12/2021 και ώρα 15:30 και
ημ/νια διενέργειας (αποσφράγισης προσφορών) την 17/12/2021 και ώρα 10:30.
Με το ΑΠ 43492/08.12.2021 έγγραφο του ΕΣΗΔΗΣ πιστοποιείται η τεχνική αδυναμία λειτουργίας του
υποσυστήματος Προμήθειες & Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ από την 15/12/2021 και ώρα 00:00:01 πμ έως
και την 21.12.2021 και ώρα 08:00πμ «προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για την
μετάπτωση και την έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας στις υποδομές του κυβερνητικού
υπολογιστικού νέφους (G-Cloud)».
Με νέο έγγραφο του (ΑΠ 44994/20.12.2021) ΟΠΣ ΕΣΗΣΗΣ πιστοποιείται η παράταση της εν λόγω τεχνικής
αδυναμίας έως την 23/12/2021 και ώρα 08:00 π.μ.
Σύμφωνα με τα ανωτέρα έγγραφα: «οι Αναθέτουσες Αρχές και οι Αναθέτοντες Φορείς της χώρας,
λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα ανακοίνωση, την παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και την
Υπουργική Απόφαση 64233/(ΦΕΚ 2453/Β'/09.06.2021), θα πρέπει, με αιτιολογημένη απόφασή τους, να
ρυθμίσουν τα της συνέχειας των διαγωνισμών, στους οποίους κατά το χρονικό διάστημα μη λειτουργίας
του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες είχε καθορισθεί καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφορών, προθεσμία για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, υποβολή ενστάσεων ή
προδικαστικών προσφυγών (με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 του ΠΔ 39/2017), υποβολή
διευκρινίσεων, διενέργεια αποσφραγίσεων προσφορών κλπ.».
Για το λόγο αυτό, εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας την παράταση της
ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού για την Πέμπτη 23/12/2021 και ώρα
09:00.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κων/νος Μορφωνιός

Βασιλική Πετρή

Σωτηρία Μυκωνιάτη

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

1.τους όρους της υπ’αριθ. 5631/25-11-2021 Διακήρυξης,
2.τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3.τις υπ'αριθμ. 634-636/2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009552814) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης
4.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.
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5.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
6.Τα με ΑΠ 43492/08.12.2021 και 44994/20.12.2021 ενημερωτικά έγγραφα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
7.το με αριθμ.πρωτ. 6142/21-12-2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟY ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Παροχή
υπηρεσίας Καθαριότητας Κτιρίων Δήμου Κέας για το έτος 2021-2022
8.την εισήγηση του Προέδρου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.την έγκριση του με αριθμ.πρωτ. 6142/21-12-2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟY ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την Παροχή υπηρεσίας Καθαριότητας Κτιρίων Δήμου Κέας για το έτος 2021-2022.
2.την παράταση αποσφράγισης προσφορών στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την Πέμπτη 23/12/2021 και ώρα 09:00. Η διαδικασία
θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 234/2021
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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

