
3ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 4ης Φεβρουαρίου 2022

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 3ης/04.02.2022
 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα  Παρασκευή  4  Φεβρουαρίου  2022  και  ώρα  11:00,  πραγματοποιήθηκε  δια
περιφοράς (ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020),  η 3η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου  Κέας,  ύστερα  από  την  αριθμ.πρωτ.  334/31.01.2022  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   ΟΥΔΕΙΣ
2.  Καμίλης Θεόδωρος
3.  Δεμένεγας Κωνσταντίνος
4.  Λουρής Αντώνιος
5.  Πατηνιώτη Μαρία                                                           
6.  Δεμένεγας Νικόλαος
7.  Γροσομανίδη 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 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 334/31.01.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την κάλυψη δαπάνης
σύνδεσης νέας παροχής ισχύος 25kVAΓ21 στο δίκτυο χαμηλής τάσης ακινήτου στη θέση Κορησσία
του Δήμου Κέας.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας
Ελευθέριος]    

ΘΕΜΑ 2ο :  Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για
κάλυψη  δαπανών  έργων  και  επενδυτικών  δραστηριοτήτων.  (10η-11η-12η  μηνιαία  κατανομή
έτους 2021) [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευ-
θέριος]

ΘΕΜΑ 3Ο:  Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης &  αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και
κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “Κα-
θαρισμός Δημοτικών κτιρίων Κέας για το έτος 2021-2022”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 4Ο  :  Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και
κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “Υπαί-
θρια έκθεση – “Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας.  Κομμάτια από το παρελθόν
αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το μέλλον”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οι-
κονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 5Ο  : Αποδοχή επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθο-
δοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις
σχολικές μονάδες του Δήμου Κέας, για το διδακτικό έτους 2021-22. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος –
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 6Ο  :  Λύση σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας“ Μεταφοράς και επεξεργασίας Ζ.Υπ. των
σφαγείων Δήμου Κέας για τα έτη 2020-2021”.  [Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομι-
κής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 7Ο : Λύση σύμβασης για την “Προμήθεια πορτών για το δημοτικό σφαγείου Δήμου Κέας”.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ  8Ο  :  Λύση σύμβασης για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ».  [Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 9Ο : Λύση σύμβασης για την “Προμήθεια εξοπλισμού για τη διαδικτυακή σύζευξη των Υπη-
ρεσιών του Δήμου Κέας μεταξύ του νέου και του παλαιού Δημαρχείου”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρ-
χος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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 ΘΕΜΑ 1ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την κάλυψη δαπάνης
σύνδεσης νέας παροχής ισχύος 25kVAΓ21 στο δίκτυο χαμηλής τάσης ακινήτου στη θέση Κορησ-
σία  του Δήμου Κέας. 

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  1ο θέμα  της  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.

Η ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν αιτήματος του Δήμου Κέας μας γνωστοποίησε το κόστος για την χορήγηση
νέας παροχής ισχύος 25kVA Γ21 για τη σύνδεση στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης, ως κάτωθι : 

1.Κατόπιν της από 16/12/2021 αίτησης του Δήμου Κέας, η ΔΕΔΔΗΕ με το με αριθ.πρωτ. 70064/13-
01-2022 έγγραφό της, μας γνωστοποίησε το κόστος για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος 25kVA
Γ21  με  αριθμό  50030124,  για  τη  σύνδεση στο  δίκτυο διανομής  χαμηλής  τάσης  του  γηπέδου
μπάσκετ  στην  Κορησσία  Δήμου  Κέας.  Η  δαπάνη  ανέρχεται  στο  ποσό  των  844,08  €
(περιλαμβάνεται  ΦΠΑ  24%)  και  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  15.6142.0004  με  τίτλο  “Νέα  παροχή
ρεύματος για το γήπεδο μπάσκετ Κορησσίας”.

Παρακαλώ  να  ληφθεί  απόφαση  για  την  έκδοση  χρηματικού  εντάλματος  προπληρωμής
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω πληρωμή. 

Ο δημοτικός υπάλληλος στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής
προτείνω να είναι ο κ.Ιωάννης Πορίχης - ΔΕ Χειριστή μηχ/των έργου - υπάλληλος του Δήμου Κέας.

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

 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

 Την  ύπαρξη  εξειδικευμένης  πίστωσης  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικ.έτους
2022 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.  15.6142.0004 με τίτλο “Νέα παροχή ρεύματος για το
γήπεδο μπάσκετ Κορησσίας”

 Την εισήγηση του Προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης για την χορήγηση νέας
παροχής ισχύος 25kVA Γ21 για τη σύνδεση στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης, ως κάτωθι : 

Κατόπιν της από 16/12/2021 αίτησης του Δήμου Κέας, η ΔΕΔΔΗΕ με το με αριθ.πρωτ. 70064/13-
01-2022 έγγραφό της, μας γνωστοποίησε το κόστος για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος 25kVA
Γ21  με  αριθμό  50030124,  για  τη  σύνδεση στο  δίκτυο διανομής  χαμηλής  τάσης  του  γηπέδου
μπάσκετ  στην  Κορησσία  Δήμου  Κέας.  Η  δαπάνη  ανέρχεται  στο  ποσό  των  844,08  €
(περιλαμβάνεται  ΦΠΑ  24%)  και  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  15.6142.0004  με  τίτλο  “Νέα  παροχή
ρεύματος για το γήπεδο μπάσκετ Κορησσίας”.

2.  Ο δημοτικός  υπάλληλος  στο  όνομα  του  οποίου  θα  εκδοθεί  το  χρηματικό  ένταλμα
προπληρωμής είναι ο κ.Ιωάννης Πορίχης  -  ΔΕ Χειριστή μηχ/των έργου -  υπάλληλος του Δήμου
Κέας.

3.  Η διάθεση πίστωσης ποσού 844,08  €  και  ποσού 1,50  €  για  την προμήθεια  τράπεζας  ήτοι
σύνολο 845,58 € θα γίνει με απόφαση του διατάκτη.

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 : 15/2022
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Θέμα 2ο:  Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για
κάλυψη δαπανών έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (10η-11η-12η μηνιαία κατανομή
έτους 2021) [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευ-
θέριος]

 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το  2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με
το  υπ’ αριθμ.  94482/21-12-2021 έγγραφο  του  Τμήματος  Επιχορηγήσεων  Τ.Α.  του  Υπουργείου
Εσωτερικών, ενημερωθήκαμε για την κατανομή με τον τίτλο “Kεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των
Δήμων”, συνολικού ποσού 27.540,00€, το οποίο αποδίδεται ως  10η,  11η και  12η μηνιαία δόση
έτους 2021 για το Δήμο Κέας, 

Καλούμαστε να αποδεχθούμε την εν λόγω χρηματοδότηση και να προτείνουμε την  10η,  11η και
12η μηνιαία δόση έτους 2021, συνολικού ποσού 27.540,00 € για κάλυψη έργων και επενδυτικών
δραστηριοτήτων του Δήμου, ως εξής:

 ΚΑ  30.7333.0042:  «Βελτίωση  βατότητας  οδοποιίας  έτους  2021»:  ποσό  5.000,00 €  εκ  των
5.000,00€

 ΚΑ 30.7323.0016: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης έτους 2021»: ποσό 5.000 € εκ των 5.000 € 
 ΚΑ 30.7413.0029: «Επικαιροποίηση μελέτης Ανάπλασης παραλιακής ζώνης Κορησσίας»: ποσό

2.000 € εκ των 2.000 € 
 ΚΑ 30.7412.0047: «Μελέτη για την κατασκευή Parking Ιουλίδας»: ποσό 2.000 € εκ των 2.000 €
 ΚΑ  00.6737.0006:  «Προγραμματική  για  την  εκπόνηση  μελέτης   για  την  προμήθεια  και

εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και συνοδών έργων»: ποσό 2.460  € εκ των  77.500 €  (η
διαφορά έχει καλύφθεί από προγενέστερες κατανομές) 

 ΚΑ 25.7412.0007:  «Μελέτη  δικτύου  για  την  άρδευση  αγροτικών  περιοχών  Κάτω-Μεριάς»:
ποσό 5.000 € εκ των 5.000 € 

 ΚΑ 30.7413.0027: «Μελέτη αποκατάστασης μονοπατιού Αγ. Αρτεμίου»: ποσό 1.000 € εκ των
1.000 € 

 ΚΑ 30.7413.0030: «Οριοθέτηση ρέματος στην περιοχή Σπαθί»: ποσό 14 € εκ των  5.000 € (η
διαφορά έχει καλυφθεί από προγενέστερες κατανομές) 

 ΚΑ 45.7413.0003: «Πολεοδομική μελέτη νέου Δημοτικού Νεκροταφείου»: ποσό 1.330 € εκ των
1.330 € 

 ΚΑ 30.7412.0006: «Μελέτη οδοποιίας βελτίωσης υφιστάμενης οδού Οτζιά Ακρωτηρίου»: ποσό
1.736 € εκ των 1.736 € 

 ΚΑ 30.7413.0026:  «Μελέτη  κατασκευής  παράκαμψης  Βουρκαρίου»:  ποσό  1.000 €  εκ  των
1.000 € 

 ΚΑ 30.7412.0005: «ΜΠΕ για την κατασκευή πεζογέφυρας στις Ποίσσες»: ποσό 1.000 € εκ των
1.000 € 

Καλείται Η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την περ. ιη αρ. 72 Ν. 3852/2010, να αποφασίσει
σχετικά.

Ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της μειοψηφίας, κ. Νικόλαος Δεμένεγας αναφέρει 
σχετικά με το παρόν θέμα ότι ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ», αναφέροντας τα εξής :

“ Στο Θέμα 2 ψηφίζω ΠΑΡΩΝ και θα τοποθετηθώ στην συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο  ”
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Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το υπ’ αριθμ.
94482/21-12-2021 έγγραφο του Τμήματος Επιχορηγήσεων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, με το
οποίο ενημερωθήκαμε για την κατανομή από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται με τον
τίτλο “Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων”, συνολικού ποσού 27.540,00 €, για το Δ. Κέας, το
οποίο  αποδίδεται  ως  10η,  11η  και  12η μηνιαία  δόση  έτους  2021  και  την  εισήγηση  του
Αντιδημάρχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ)

Αποδέχεται και κατανέμει την 10η, 11η και 12η ΣΑΤΑ έτους 2021, συνολικού ποσού 27.540,00 €,
για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου ως εξής:

 ΚΑ  30.7333.0042:  «Βελτίωση  βατότητας  οδοποιϊας  έτους  2021»:  ποσό  5.000,00 €  εκ  των
5.000,00€

 ΚΑ 30.7323.0016: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης έτους 2021»: ποσό 5.000 € εκ των 5.000 € 
 ΚΑ 30.7413.0029: «Επικαιροποίηση μελέτης Ανάπλασης παραλιακής ζώνης Κορησσίας»: ποσό

2.000 € εκ των 2.000 € 
 ΚΑ 30.7412.0047: «Μελέτη για την κατασκευή Parking Ιουλίδας»: ποσό 2.000 € εκ των 2.000 €
 ΚΑ  00.6737.0006:  «Προγραμματική  για  την  εκπόνηση  μελέτης   για  την  προμήθεια  και

εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και συνοδών έργων»: ποσό 2.460  € εκ των  77.500 €  (η
διαφορά έχει καλύφθεί από προγενέστερες κατανομές) 

 ΚΑ 25.7412.0007:  «Μελέτη  δικτύου  για  την  άρδευση  αγροτικών  περιοχών  Κάτω-Μεριάς»:
ποσό 5.000 € εκ των 5.000 € 

 ΚΑ 30.7413.0027: «Μελέτη αποκατάστασης μονοπατιού Αγ. Αρτεμίου»: ποσό 1.000 € εκ των
1.000 € 

 ΚΑ 30.7413.0030: «Οριοθέτηση ρέματος στην περιοχή Σπαθί»: ποσό 14 € εκ των  5.000 € (η
διαφορά έχει καλύφθεί από προγενέστερες κατανομές) 

 ΚΑ 45.7413.0003: «Πολεοδομική μελέτη νέου Δημοτικού Νεκροταφείου»: ποσό 1.330 € εκ των
1.330 € 

 ΚΑ 30.7412.0006: «Μελέτη οδοποιϊας βελτίωσης υφιστάμενης οδού Οτζιά Ακρωτηρίου»: ποσό
1.736 € εκ των 1.736 € 

 ΚΑ 30.7413.0026:  «Μελέτη  κατασκευής  παράκαμψης  Βουρκαρίου»:  ποσό  1.000 €  εκ  των
1.000 € 

 ΚΑ 30.7412.0005: «ΜΠΕ για την κατασκευή πεζογέφυρας στις Ποίσσες»: ποσό 1.000 € εκ των
1.000 € 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 16/2022
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ΘΕΜΑ 3Ο: Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύ-
ρωση του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Δη-
μοτικών κτιρίων Κέας για το έτος 2021-2022”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επι-
τροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

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

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της παρα-
γράφου 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 αξιο-
λόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλή-
λους ή ειδικούς επιστήμονες».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ: 312/28-01-2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

Παροχή υπηρεσίας Καθαριότητας Κτιρίων Δήμου Κέας  για το έτος 2021-2022

Στην  Ιουλίδα  την 28η  Ιανουαρίου  2022,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  14:00 συνήλθε  σε  τακτική
συνεδρίαση  στο  Δημαρχείο  Κέας η  επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμού  του  άρθρου  221  παρ.1  του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 20  /2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  
προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του  Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη  σύναψη Σύμβασης  “Καθαριότητα Δημοτικών Κτιρίων Κέας  για το
έτος 2021-2022” (αριθμ.  Επαναδιακήρυξης 6243/24-12-2021), η οποία  καταχωρήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και
έλαβε το συστημικό αριθμό “143785-2”.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Κων/νος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Μέλος Βασιλική Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ
Μέλος Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός

1.Με την υπ’ αριθ.  6/2022 (ΑΔΑ: ΩΔ1ΖΩΕΔ-ΒΤΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το υπ’
αριθ.  145/14.01.2022  πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  δικαιολογητικών  συμμετοχής-τεχνική
προσφορά, καθώς και το υπ’ αριθ. 151/14.01.2022 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 19.800,32 ευρώ, πλέον 4.752,08 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 24.552,40 ευρώ  .  

2. Με την υπ΄ αριθ. 208/19.01.2022 πρόσκληση, η Δήμαρχος Κέας, προσκάλεσε τον προσωρινό ανάδοχο
να υποβάλει,  εντός  δέκα (10) ημερών,  τα  δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν.

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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4412/2016, και καθορίζονται στο άρθρο 3.2 της παρούσας διακήρυξης ως αποδεικτικά στοιχεία για την
πλήρωση των κριτηρίων της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος,  σε μορφή αρχείων  pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής  τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’
94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους
και  η  οποία  πρέπει  να  έχει  συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση  της  πρόσκλησης  για  την  υποβολή  των
δικαιολογητικών.

Συγκεκριμένα:

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες  πριν από την υποβολή του, από
το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους  αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο
αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : 
Συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  δωροδοκία,  απάτη,  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες
δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της
δόλιας χρεοκοπίας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι
συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.

(2) Πιστοποιητικό  που έχει εκδοθεί  έως τρείς (3) μήνες  πριν από την υποβολή του, από το οποίο να
προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση, δεν  έχουν  υπαχθεί σε  διαδικασία  εξυγίανσης,  ειδικής
εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν
υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού ή  δεν  έχουν  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  τους
δραστηριότητες  ή  δεν  βρίσκονται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά
την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι  ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής)  καθώς  και  ως  προς  τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Ειδικά για τις προσωπικές εταιρείες, λαμβάνονται υπόψη τόσο οι οφειλές τους από τυχόν  εργοδοτικές
υποχρεώσεις όσο και οι οφειλές των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε αυτές.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά αυτά πρέπει  να είναι  εν  ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους,  άλλως ,στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται  χρόνος ισχύος ,να έχουν  εκδοθεί  έως τρείς  (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)      
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α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το τελευταίο
σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας.
β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.
γ)  Απόφαση των διαχειριστών  (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) κάθε προσφέροντος για την έγκριση
συμμετοχής  του  στο  διαγωνισμό,  για  τον  ορισμό  του  νομίμου  εκπροσώπου  καθώς  και  του  τυχόν
αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει
από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις). 

(6)Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και  Συντονισμού  της Επιθεώρησης  Εργασιακών
Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα
δύο  (2)  ετών  πριν  από  την  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς  ή  αίτησης
συμμετοχής».
Μέχρι  τη  πλήρη  λειτουργία  του  πληροφοριακού  συστήματος,  το  πιστοποιητικό  ΣΕΠΕ   μπορεί  να
αντικαθίσταται  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  οικονομικού  φορέα,  η  οποία  έχει  συνταχθεί  μετά  την
κοινοποίηση της πρόσκλησης, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του
πιστοποιητικού.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της
σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης  σε  αυτόν, αίτημα  προς  το  αρμόδιο  όργανο  αξιολόγησης  για  την
παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να
αποδεικνύεται ότι έχει  αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει  την
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών
από τις αρμόδιες αρχές. 
Αν,  κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  διαπιστωθεί  ότι  τα  στοιχεία  που  δηλώθηκαν,
σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου.
Αν  ο  προσωρινός  ανάδοχος  δεν  υποβάλει  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα  απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού
αναδόχου.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται
η  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  των  άρθρων  73  και  74   απορρίπτεται  η  προσφορά  του
προσωρινού αναδόχου.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το
αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  (επιτροπή  αξιολόγησης)  στο  οποίο  αναγράφεται  η  τυχόν  συμπλήρωση
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παρ 2 του άρθρου 103 Ν.4412/16 και τη διαβίβαση του φακέλου
στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας  αρχής  για τη λήψη απόφασης είτε  για τη ματαίωση της
διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 Ν.4412/16 είτε κατακύρωσης της σύμβασης.
Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,  επικυρώνονται  με  την  απόφαση
κατακύρωσης του άρθρου 105. Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις Ν.
4412/16 .

3. Η  Επιτροπή  προχώρησε  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης 
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και στην αποσφράγιση του φυσικού φακέλου αυτών που κατετέθη εμπρόθεσμα, λαμβάνοντας αρ. πρωτ.:
310/28.01.2022. 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 Δημοτικών Κτιρίων Κέας  για το έτος 2021-2022”
και προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να:

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ η  Παροχή υπηρεσίας  “Καθαριότητα Δημοτικών Κτιρίων Κέας  για το έτος 2021-2022”
στην εταιρεία KEA MARINE SERVICES ΙΚΕ για συνολικό ποσό των 19.800,32 ευρώ, πλέον 4.752,08 ευρώ
ΦΠΑ,  συνολικού  ποσού  24.552,40  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

Κων/νος Μορφωνιός Βασιλική Πετρή Σωτηρία Μυκωνιάτη

Ύστερα  από  τα  ανωτέρω,  η  Οικονομική  Επιτροπή  καλείται  να  εγκρίνει  το   πρακτικό  της  επιτροπής
διαγωνισμού και να κατακυρώσει το αποτέλεσμα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
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1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) Τους όρους της υπ΄αριθ. 6243/24-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009839081) επαναδιακήρυξης
3)  Το  με  αρ.  312/28-01-2022  πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης,
5) τις υπ' αριθμ. 1,2,3/2022 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ 22REQ009914785,
6)  τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας,  επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου
4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1, 1
& 1 αντίστοιχα,
7) την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την  έγκριση  του  υπ’  αριθμ.  312/28-01-2022  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 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2021 - 2022 στην εταιρεία  KEA MARINE SERVICES ΙΚΕ για     το     ποσ  ό    των   19.800,32    ευρ  ώ  ,    πλ  έ  ον  
4.752,08    ευρ  ώ     ΦΠΑ  ,    συνολικο  ύ     ποσο  ύ   24.552,40    ευρ  ώ  ,  γιατί  κατέθεσε  όλα  τα  απαιτούμενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 17/2022
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ΘΕΜΑ 4Ο : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του
δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “Υπαίθρια έκθεση – “Τα ναυάγια και η
ιστορία των θαλασσών της Κέας. Κομμάτια από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το μέλ-
λον”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

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

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της παρα-
γράφου 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 αξιο-
λόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλή-
λους ή ειδικούς επιστήμονες».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ: 367/02-02-2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ
Της Επιτροπής Διαγωνισμού 

για την Αποσφράγιση των φακέλων με την ένδειξη «Δικαιολογητικά κατακύρωσης»
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΑ ΝΑΥΑΓΙΑ

ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΤΗΣ ΚΕΑΣ. ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ
ΧΑΡΑΖΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην Ιουλίδα την 02η Φεβρουαρίου 2022, 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 20  /2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής   προκειμένου να
προβεί στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των  δικαιολογητικών κατακύρωσης του  Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού για τη  σύναψη Σύμβασης  με τίτλο «Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των
θαλασσών της Κέας. Κομμάτια από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το μέλλον»
(Αριθμ. Διακήρυξης 5264/05-11-2021), η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC009493260.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Κων/νος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Μέλος Βασιλική Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Μέλος Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός

1.Με την υπ’ αριθ. 4/2022 (ΑΔΑ: Ψ0ΙΦΩΕΔ-ΚΘΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το υπ’
αριθ.  5866/06.12.2021  πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  δικαιολογητικών  συμμετοχής-τεχνική
προσφορά, καθώς και το υπ’ αριθ.  37/04.01.2022 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικής
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προσφορά  της  Επιτροπής   διενέργειας  διαγωνισμού  του  άρθρου  221  παρ.1  του  Ν.4412/2016  και
κηρύχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι του διαγωνισμού οι κάτωθι:

ΤΜΗΜΑ  1  «Υπαίθρια  έκθεση»:  η  εταιρεία «RAMOS  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  ΕΜΠΟΡΙΑ  –
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ»,  με τη συνολική συμβατική αξία των  43.660,00€, πλέον ΦΠΑ 24% ποσό
10.478,40€, συνολικού ποσού 54.138,40ευρώ  .  

ΤΜΗΜΑ 2 «Ψηφιακό αποθετήριο πολιτισμού και ιστορία»: η εταιρεία «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΚΑΙ Χ ΟΕ», με τη
συνολική  συμβατική  αξία  των  14.560,00€,  πλέον  ΦΠΑ  24%  ποσό  3.494,40€,  συνολικού  ποσού
18.054,40€.

ΤΜΗΜΑ 3 «Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης»: η  εταιρεία «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι
ΚΑΙ Χ ΟΕ»,  με τη συνολική συμβατική αξία των 5.187,00€, πλέον ΦΠΑ 24% ποσό 1.244,88€, συνολικού
ποσού 6.431,88€.

2.  Με τις υπ΄ αριθ.  203 & 204/19.01.2022 προσκλήσεις,  η Δήμαρχος Κέας προσκάλεσε τους ανωτέρω
προσωρινούς αναδόχους το Τμήμα 1 και τα Τμήματα 2 & 3,  αντίστοιχα να υποβάλουν,  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.

Αν δεν προσκομισθούν τα σχετικά δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο
προσωρινός ανάδοχος  υποβάλλει  εντός  της  προθεσμίας  δέκα (10) ημερών,  από την κοινοποίηση της
σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης  σε  αυτόν, αίτημα  προς  το  αρμόδιο  όργανο  αξιολόγησης  για  την
παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να
αποδεικνύεται ότι έχει  αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει  την
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών
από τις αρμόδιες αρχές. 
Αν,  κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  διαπιστωθεί  ότι  τα  στοιχεία  που  δηλώθηκαν,
σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου.
Αν  ο  προσωρινός  ανάδοχος  δεν  υποβάλει  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα  απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού
αναδόχου.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται
η  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  των  άρθρων  73  και  74   απορρίπτεται  η  προσφορά  του
προσωρινού αναδόχου.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο ( επιτροπή αξιολόγησης ) στο οποίο αναγράφεται  η τυχόν συμπλήρωση
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παρ 2 του άρθρου 103 Ν.4412/16 και τη διαβίβαση του φακέλου
στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας  αρχής  για τη λήψη απόφασης είτε  για τη ματαίωση της
διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 Ν.4412/16 είτε κατακύρωσης της σύμβασης.
Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,  επικυρώνονται  με  την  απόφαση
κατακύρωσης του άρθρου 105. Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
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δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις Ν.
4412/16 .

3. Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
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και στην αποσφράγιση των φυσικών φακέλων αυτών που κατετέθηκαν εμπρόθεσμα, λαμβάνοντας αρ.
πρωτ.:  343/01.02.2022  (ΤΜΗΜΑ 1)  και  313/28.01.2022 (ΤΜΗΜΑΤΑ 2  & 3).  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 (άρθρα 2.2.3 – 2.2.9.2). 

5. Βάσει των ανωτέρω και με το παρόν Πρακτικό, η Επιτροπή:
γνωμοδοτεί για την Παροχή υπηρεσίας “ Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών
της Κέας.  Κομμάτια  από το  παρελθόν  αναδεικνύονται  και  χαράζουν το  δρόμο για  το  μέλλον  ”  και
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να:

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ η  Παροχή υπηρεσίας “Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της
Κέας. Κομμάτια από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το μέλλον” ως εξής:

ΤΜΗΜΑ  1  «Υπαίθρια  έκθεση»:  στην  εταιρεία «RAMOS  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  ΕΜΠΟΡΙΑ  –
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ»,  με τη συνολική συμβατική αξία των  43.660,00€, πλέον ΦΠΑ 24% ποσό
10.478,40€, συνολικού ποσού 54.138,40ευρώ  .  

ΤΜΗΜΑ 2 «Ψηφιακό αποθετήριο πολιτισμού και ιστορία»: στην εταιρεία «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΚΑΙ Χ ΟΕ», με
τη  συνολική  συμβατική  αξία  των  14.560,00€,  πλέον  ΦΠΑ  24%  ποσό  3.494,40€,  συνολικού  ποσού
18.054,40€.

ΤΜΗΜΑ 3 «Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης»: στην εταιρεία «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
Ι ΚΑΙ Χ ΟΕ», με τη συνολική συμβατική αξία των 5.187,00€, πλέον ΦΠΑ 24% ποσό 1.244,88€, συνολικού
ποσού 6.431,88€.

γιατί κατέθεσαν 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

Κων/νος Μορφωνιός Βασιλική Πετρή Σωτηρία Μυκωνιάτη

Ύστερα  από  τα  ανωτέρω,  η  Οικονομική  Επιτροπή  καλείται  να  εγκρίνει  το   πρακτικό  της  επιτροπής
διαγωνισμού και να κατακυρώσει το αποτέλεσμα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) Τους όρους της υπ΄αριθ. 5264/05-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009493260) διακήρυξης
3)  Το  με  αρ.  367/02-02-2022  πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης,
5) τις υπ' αριθμ. 14,105,134/2022 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ 22REQ009928662,
6)  τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας,  επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου
4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1, 1
& 1 αντίστοιχα,
7) την εισήγηση του Προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την  έγκριση  του  υπ’  αριθμ.  367/02-02-2022  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 “ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΩΝ  ΘΑΛΑΣΣΩΝ  ΤΗΣ  ΚΕΑΣ.  ΚΟΜΜΑΤΙΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΑΡΕΛΘΟΝ  ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ  ΚΑΙ  ΧΑΡΑΖΟΥΝ  ΤΟ
ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ” ως εξής:

ΤΜΗΜΑ  1  «Υπαίθρια  έκθεση»:  στην  εταιρεία «RAMOS  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  ΕΜΠΟΡΙΑ  –
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ»,  με τη συνολική συμβατική αξία των  43.660,00€, πλέον ΦΠΑ 24% ποσό
10.478,40€, συνολικού ποσού 54.138,40ευρώ  .  

ΤΜΗΜΑ 2 «Ψηφιακό αποθετήριο πολιτισμού και ιστορία»: στην εταιρεία «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΚΑΙ Χ ΟΕ», με
τη  συνολική  συμβατική  αξία  των  14.560,00€,  πλέον  ΦΠΑ  24%  ποσό  3.494,40€,  συνολικού  ποσού
18.054,40€.
ΤΜΗΜΑ 3 «Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης»: στην εταιρεία «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
Ι ΚΑΙ Χ ΟΕ», με τη συνολική συμβατική αξία των 5.187,00€, πλέον ΦΠΑ 24% ποσό 1.244,88€, συνολικού
ποσού 6.431,88€.

γιατί κατέθεσαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 18/2022



3ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 4ης Φεβρουαρίου 2022

ΘΕΜΑ 5ο :  «Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Κέας προς κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προ-
σωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές
μονάδες της Χώρας, για το διδακτικό έτος 2021-2022».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

Λαμβάνοντας υπόψη :

Α) Την  περ.  ιη  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/10  όπως  αντικαταστάθηκε  με  το  άρθρο  40  του
Ν.4735/20 το οποίο ορίζει το εξής: «Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσε-
ων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτή-
σεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμμα-
τα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά
τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177)».

Β) Το υπ΄ αριθμ 4643/27-1-2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6Υ7946ΜΤΛ6-Θ1Μ) «Κατανομή ποσού
ύψους 51.074.568,00 € σε Δήμους της Χώρας για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού
καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της
Χώρας, για το διδακτικό έτος 2021-2022».

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε την αποδοχή των κάτωθι:

1.  Αποδοχή της  επιχορήγησης προς κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας,
ποσού  30.744,00  €   βάσει  της  απόφασης   με  αριθμό  4643/27-1-2022  του  ΥΠΕΣ  (ΑΔΑ:
6Υ7946ΜΤΛ6-Θ1Μ)

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Το υπ΄ αριθμ 4643/27-1-2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6Υ7946ΜΤΛ6-Θ1Μ) για την «Κατανομή
ποσού  ύψους  51.074.568,00  €  σε  Δήμους  της  Χώρας  για  την  κάλυψη δαπάνης  μισθοδοσίας
προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές
μονάδες της Χώρας, για το διδακτικό έτος 2021-2022»
3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή της επιχορήγησης προς κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας,
ποσού 30.744,00 € βάσει της απόφασης με αριθμό 4643/27-1-2022 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6Υ7946ΜΤΛ6-
Θ1Μ).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 19/2022



3ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 4ης Φεβρουαρίου 2022

ΘΕΜΑ 6Ο : Λύση σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας“ Μεταφοράς και επεξεργασίας Ζ.Υπ.

των σφαγείων Δήμου Κέας για τα έτη 2020-2021”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οι-
κονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

 Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  ανέφε-
ρε τα εξής :

Σύμφωνα  με  την  με  αριθ.  πρωτ.  :  5834/25-11-2020  Σύμβαση  παροχής  υπηρεσίας
«Μεταφοράς και επεξεργασίας Ζ.Υπ. Των σφαγείων Δήμου Κέας για τα έτη 2020-2021», μεταξύ
του  Δήμου  Κέας  και  της  αναδόχου  εταιρείας  Fargeco Hellas -Συλλογή  –  Επεξεργασία
απορριμάτων Ε.Π.Ε. : “Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι από την ημερομηνία υπογραφής
της  έως  τις  25/11/2021  ή  έως  εξαντλήσεως  του  οικονομικού  αντικειμένου  (άρθρο  217   του
Ν.4412/16)”.

Καθώς έληξε η Σύμβαση (25/11/2021) 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  5652/25.11.2021  αίτημα  παράτασης
ολοκλήρωσης  της  παροχής  υπηρεσίας.  Στην  αίτησή  της  η  ανάδοχος  εταιρεία  αναφέρει  ότι   :
“...λόγω του ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι αποκομιδές έως σήμερα – και υπάρχει διαθέσιμο
οικονομικό υπόλοιπο- αιτούμεθα την παράταση της συμβάσεως ανάθεσης έως της εξαντλήσεως αυτού
(οικονομικού υπολοίπου).” 

Η Οικονομική Επιτροπή με την 220/22021 απόφασή της ενέκρινε την εν λόγω παράταση
της σύμβασης παροχής υπηρεσίας “Μεταφοράς και επεξεργασίας Ζ.Υπ. Των σφαγείων Δήμου
Κέας για τα έτη 2020-2021”, μεταξύ του Δήμου Κέας και της αναδόχου εταιρείας Fargeco Hellas
-Συλλογή – Επεξεργασία απορριμάτων Ε.Π.Ε., έως εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου
και όχι περισσότερο από έξι (06) μήνες (δηλ. έως 24/05/2022), ήτοι κατά το 50% του συμβατικού
χρόνου  περαίωσης,  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στην  κείμενη  νομοθεσία  (άρθρο  217
Ν.4412/2016).

Στις 31/01/2022 η ανάδοχος εταιρία κατέθεσε αίτημα προς τον Δήμο Κέας για λύση σύμβασης με
αριθμ.πρωτ. 332 αναφέροντας «Σύμφωνα με την 5834/25-11-2020 Σύμβαση, καθώς και την υπ’αριθμόν
220/2021  απόφαση  παράτασης  σύμβασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εφόσον  πλησιάζει  η
ολοκλήρωση των λίτρων αίματος, οι επισκέψεις δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν.. Για το λόγο
αυτό  ζητάμε  τη  λήξη  της  σύμβασης..η  οποία  προκύπτει  από  την  ολοκλήρωση  του  φυσικού  ή
οικονομικού αντικειμένου.»

Η  φύση  της  συγκεκριμένης  παροχής  υπηρεσίας   είναι  τέτοια,  ώστε  οι  επισκέψεις  είναι  άρρηκτα
συνδεδεμένες με την μεταφορά αίματος και δερμάτων, πράγμα που καθιστά αδύνατη την πραγματοποίηση
της μίας εργασίας χωρίς την άλλη. Έτσι, εφόσον τα λίτρα αίματος πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους, οι
επισκέψεις  δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν μεμονωμένα.  Προτείνεται  η λύση της  με αριθ.  πρωτ. :
5834/25-11-2020  Σύμβαση  παροχής  υπηρεσίας  «Μεταφοράς  και  επεξεργασίας  Ζ.Υπ.  Των
σφαγείων Δήμου Κέας για τα έτη 2020-2021», μεταξύ του Δήμου Κέας και της αναδόχου εταιρείας
Fargeco Hellas -Συλλογή – Επεξεργασία απορριμάτων Ε.Π.Ε.

Ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της μειοψηφίας, κ. Νικόλαος Δεμένεγας αναφέρει 
σχετικά με το παρόν θέμα  :

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677


3ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 4ης Φεβρουαρίου 2022

“..Στο  θέμα  6  που  αφορά  στη  λύση  σύμβασης  απευθείας  ανάθεσης  με  υπαιτιότητα  του
αντισυμβαλόμενου  ψηφίζω  ΥΠΕΡ  εφόσον  η  λύση  της  Σύμβασης  δεν  επιφέρει  δυσμενείς
συνέπειες στον Δήμο..”.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την λύση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας “Μεταφοράς και επεξεργασίας Ζ.Υπ. Των
σφαγείων Δήμου Κέας για τα έτη 2020-2021”, μεταξύ του Δήμου Κέας και της αναδόχου εταιρείας
Fargeco Hellas -Συλλογή – Επεξεργασία απορριμάτων Ε.Π.Ε.

Δεν  κηρύσσει  έκπτωτο  την  ανάδοχο εταιρεία  Fargeco Hellas -Συλλογή  –  Επεξεργασία
απορριμάτων Ε.Π.Ε.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 20/2022



3ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 4ης Φεβρουαρίου 2022

ΘΕΜΑ 7Ο : Λύση σύμβασης για την “Προμήθεια πορτών για το δημοτικό σφαγείου Δήμου
Κέας”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευ-
θέριος]

 Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  ανέφε-
ρε τα εξής :

Σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ.: 5611- 24/11/2021 Σύμβαση για την «Προμήθεια πορτών για το
δημοτικό σφαγείου Δήμου Κέας», μεταξύ του Δήμου Κέας και της αναδόχου εταιρείας  ΑΦΟΙ
ΔΕΜΕΝΕΓΑ Ο.Ε. :  “Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια εντός του έτους
2021”.

Η εταιρεία "ΑΦΟΙ ΔΕΜΕΝΕΓΑ Ο.Ε” υπέβαλε εμπρόθεσμα το από 22/12/2021 αίτημα παράτασης
παράδοσης  της  προμήθειας.  Στην  αίτησή  του  ο  ανάδοχος  αναφέρει  ότι  “..ΑΙΤΟΥΜΑΙ  ΤΗΝ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ  ΔΥΝΑΤΗ  ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΕΞΑΙΤΙΑΣ  ΤΩΝ  ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ  ΣΤΙΣ  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ”.

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄αριθμ. 240/2021 απόφασή της ενέκρινε την εν λόγω παράταση
της σύμβασης  προμήθειας πορτών για το δημοτικό σφαγείου Δήμου Κέας μεταξύ του Δήμου
Κέας  και  της  αναδόχου  εταιρείας  ΑΦΟΙ  ΔΕΜΕΝΕΓΑ Ο.Ε.,  έως  07-02-2022,  σύμφωνα  με  τα
προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία (άρθρου 206, παρ. 1 του Ν.4412/2016)

Καθώς ο χρόνος της παράδοσης εκπνέει και η Υπηρεσία του Δήμου δεν έχει ολοκληρώσει  τις
απαραίτητες εργασίες/παρεμβάσεις υποδοχής των πορτών οι οποίες θα πρέπει να γίνουν με μέριμνα
του Δήμου (Κέας) και δεν υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω παράτασης προτείνεται η λύση της με
αριθ. πρωτ. 5611- 24/11/2021 Σύμβαση για  την «Προμήθεια πορτών για το δημοτικό σφαγείου
Δήμου Κέας» μεταξύ του Δήμου Κέας και της αναδόχου εταιρείας ΑΦΟΙ ΔΕΜΕΝΕΓΑ Ο.Ε.

Ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της μειοψηφίας, κ. Νικόλαος Δεμένεγας αναφέρει 
σχετικά με το παρόν θέμα ότι ψηφίζει «ΚΑΤΑ», αναφέροντας τα εξής :

“..Στα θέματα 7,8 που αφορούν λύση συμβάσεων απευθείας ανάθεσης με υπαιτιότητα του Δήμου 
ψηφίζω ΚΑΤΑ διότι ο Δήμος θα έπρεπε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του ως αναθέτουσα 
υπηρεσία. 
Η αθέτηση των των υποχρεώσεων του Δήμου προσβάλει την αξιοπιστία του, ακόμη και στην 
περίπτωση που η λύση της σύμβασης δεν εγείρει αξιώσεις αποζημιώσεων από τον 
αντισυμβαλλόμενο..”

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Ελευθέριος Τζουβάρας απαντά στον κ. Ν.Δεμένεγα και
ενημερώνει όλα τα παρόντα μέλη για τα κάτωθι :

“..Ο Δήμος Κέας είναι απόλυτα συνεπής με τις υποχρεώσεις του καθώς και αξιόπιστος. Έχουμε 
προβεί έγκαιρα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε πρωταρχικά να προασπίσουμε το δημόσιο 
συμφέρον και αμέσως μετά  την αγαστή συνεργασία μας με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις..”

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



3ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 4ης Φεβρουαρίου 2022

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη ψηφίζουν KATA)

Εγκρίνει την λύση της σύμβασης για την «Προμήθεια πορτών για το δημοτικό σφαγείου Δήμου
Κέας», μεταξύ του Δήμου Κέας και της αναδόχου εταιρείας "ΑΦΟΙ ΔΕΜΕΝΕΓΑ Ο.Ε”.

Δεν κηρύσσει έκπτωτο την ανάδοχο εταιρεία «ΑΦΟΙ ΔΕΜΕΝΕΓΑ Ο.Ε».

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 21/2022



3ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 4ης Φεβρουαρίου 2022

ΘΕΜΑ  8ο :  Λύση  σύμβασης  για  την  «Προμήθεια  Δεξαμενής  Ποσίμου  Νερού».
[Εισηγητής :Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

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

Σύμφωνα  με  την  με  αριθ.  πρωτ.:  5858-06/12/2021  Σύμβαση  για  την  «Προμήθεια  Δεξαμενής
Ποσίμου  Νερού»,  μεταξύ  του  Δήμου  Κέας  και  της  αναδόχου  εταιρείας  "ΑΓΡΟΜΕΤΑΛ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙ-ΚΗ &
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" με διακριτικό τίτλο "ASKOMET ΑΦΟΙ ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗ ΑΕ” : “Ο
προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει την ανωτέρω προμήθεια έως το τέλος του έτους 2021”.

Η εταιρεία  "ASKOMET ΑΦΟΙ ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗ ΑΕ” υπέβαλε εμπρόθεσμα το  από 22/12/2021
αίτημα παράτασης παράδοσης της προμήθειας. Στην αίτησή του ο ανάδοχος αναφέρει ότι “Ο λόγος
που  ζητάμε  την  ανωτέρω  παράταση  σχετίζεται  με  εργασίες  κατασκευής  υποδομής  υποδοχής  της
δεξαμενής οι οποίες θα πρέπει να γίνουν με μέριμνα του Δήμου και δεν έχουν ολοκληρωθεί” 

Η  Οικονομική  Επιτροπή  με  την  239/2021  απόφασή  της  ενέκρινε  την  εν  λόγω  παράταση  της
σύμβασης  προμήθειας  Δεξαμενής  Ποσίμου  Νερού μεταξύ  του  Δήμου  Κέας  και  της  αναδόχου
εταιρείας  "ASKOMET  ΑΦΟΙ  ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗ  ΑΕ”,  κατά  25  ημέρες,  ήτοι  έως  25-01-2022.,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία  (άρθρου 206, παρ. 1 του Ν.4412/2016).

Στις  21/01/2022  η  ανάδοχος  εταιρία  κατέθεσε  αίτημα  προς  τον  Δήμο  Κέας  για  παράταση  με
αριθμ.πρωτ.  256  αναφέροντας  «Σε  συνέχεια  της  υπ’αρίθμ.  5858/6.12.2022  σύμβασης  για  την
«Προμήθεια Δεξαμενής Ποσίμου Νερού»  με χρονική διάρκεια έως το τέλος του 2021 και της
παράτασης  που έχει δοθεί  έως 25-01-2022 παρακαλούμε όπως χορηγήσετε παράταση ενός (1)
μήνα. Ο λόγος που ζητάμε την ανωτέρω παράταση σχετίζεται με εργασίες κατασκευής υποδομής
υποδοχής της δεξαμενής οι οποίες θα πρέπει να γίνουν με μέριμνα του Δήμου (Κέας) και δεν έχουν
ολοκληρωθεί»

Εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες έως και σήμερα και δεν υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω
παράτασης προτείνεται  η  λύση της  με αριθ.  πρωτ.  :  06/12/2021 Σύμβαση για την «Προμήθεια
Δεξαμενής Ποσίμου Νερού», μεταξύ του Δήμου Κέας και της αναδόχου εταιρείας "ΑΓΡΟΜΕΤΑΛ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙ-ΚΗ &
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" με διακριτικό τίτλο "ASKOMET ΑΦΟΙ ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗ ΑΕ”

Ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της μειοψηφίας, κ. Νικόλαος Δεμένεγας αναφέρει 
σχετικά με το παρόν θέμα ότι ψηφίζει «ΚΑΤΑ», αναφέροντας τα εξής :

“..Στα θέματα 7,8 που αφορούν λύση συμβάσεων απευθείας ανάθεσης με υπαιτιότητα του Δήμου 
ψηφίζω ΚΑΤΑ διότι ο Δήμος θα έπρεπε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του ως αναθέτουσα 
υπηρεσία. 
Η αθέτηση των των υποχρεώσεων του Δήμου προσβάλει την αξιοπιστία του, ακόμη και στην 
περίπτωση που η λύση της σύμβασης δεν εγείρει αξιώσεις αποζημιώσεων από τον 
αντισυμβαλλόμενο..”

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Ελευθέριος Τζουβάρας απαντά στον κ. Ν.Δεμένεγα και
ενημερώνει όλα τα παρόντα μέλη για τα κάτωθι :



3ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 4ης Φεβρουαρίου 2022

“..Ο Δήμος Κέας είναι απόλυτα συνεπής με τις υποχρεώσεις του καθώς και αξιόπιστος. Έχουμε 
προβεί έγκαιρα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε πρωταρχικά να προασπίσουμε το δημόσιο 
συμφέρον και αμέσως μετά  την αγαστή συνεργασία μας με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις..”

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη ψηφίζουν KATA)

Εγκρίνει την λύση της σύμβασης για την  «Προμήθεια Δεξαμενής Ποσίμου Νερού», μεταξύ του
Δήμου  Κέας  και  της  αναδόχου  εταιρείας  "ΑΓΡΟΜΕΤΑΛ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙ-ΚΗ  &  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ" με διακριτικό τίτλο "ASKOMET ΑΦΟΙ ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗ ΑΕ”.

Δεν  κηρύσσει  έκπτωτο  την  ανάδοχο  εταιρεία  "ΑΓΡΟΜΕΤΑΛ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙ-ΚΗ  &  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ" με διακριτικό τίτλο "ASKOMET ΑΦΟΙ ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗ ΑΕ”

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 22/2022



3ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 4ης Φεβρουαρίου 2022

ΘΕΜΑ 9Ο  :  Λύση σύμβασης για την  “Προμήθεια εξοπλισμού για τη διαδικτυακή σύζευξη των
Υπηρεσιών του Δήμου Κέας μεταξύ του νέου και του παλαιού Δημαρχείου”. [Εισηγητής :Αντι-
δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

 Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  ανέφε-
ρε τα εξής :

1.  Σύμφωνα  με  το  “Άρθρο  3”  της  υπ΄αριθμ.  541/2021  (ΑΔΑ:  Ω30ΨΩΕΔ-713)  απόφασης
ανάθεσης  δημάρχου για την “Προμήθεια εξοπλισμού για τη διαδικτυακή σύζευξη των Υπηρεσιών
του Δήμου Κέας μεταξύ του νέου και του παλαιού Δημαρχείου” μεταξύ του Δήμου Κέας και της
αναδόχου εταιρίας  ΑΙΣΑΚΟΣ A.E. :  “Η  ανάδοχος  εταιρεία  υποχρεούται  να  παραδώσει  την
προμήθεια έως το τέλος του έτους 2021”.

2.Η εταιρεία  ΑΙΣΑΚΟΣ A.E.  υπέβαλε εμπρόθεσμα το από 30/12/2021 αίτημα παράτασης πα-
ράδοσης της προμήθειας. Στην αίτησή του ο ανάδοχος αναφέρει ότι : 

“Λόγω καθυστέρησης εισαγωγής στην Ελλάδα και παράδοσης σε εμάς των προϊόντων της επισυ-
ναπτόμενης απόφασης απευθείας ανάθεσης, αιτούμαστε παράταση 30 ημερών για την παράδο-
ση σε εσάς των εν λόγω προϊόντων”.

Η Οικονομική Επιτροπή με την 3/2022 απόφασή της ενέκρινε την εν λόγω παράταση της σύμβασης
για την  “Προμήθεια εξοπλισμού για τη διαδικτυακή σύζευξη των Υπηρεσιών του Δήμου Κέας
μεταξύ του νέου και του παλαιού Δημαρχείου” και της αναδόχου εταιρείας  ΑΙΣΑΚΟΣ A.E, κατά 30
ημέρες,  ήτοι έως 30-01-2022, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία (άρθρου
206, παρ. 1 του Ν.4412/2016).

Στις 28/01/2022 η ανάδοχος εταιρία κατέθεσε νέο αίτημα προς το Δήμο Κέας για παράταση με
αριθμ. πρωτ. 316 αναφέροντας    «..Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 541/2021 (ΑΔΑ: Ω30ΨΩΕΔ-713)
απόφασης ανάθεσης για την “Προμήθεια εξοπλισμού για τη διαδικτυακή σύζευξη των Υπηρεσιών του
Δήμου Κέας μεταξύ του νέου και του παλαιού Δημαρχείου” και της υπ΄αριθμ  3/2022 απόφασης
παράτασης με χρονική διάρκεια έως 30-01-2022 παρακαλούμε όπως χορηγήσετε νέα παράταση δύο
(2) μηνών. Ο λόγος που ζητάμε την ανωτέρω παράταση σχετίζεται με την αδυναμία παράδοσης σε
εμάς της προμήθειας από τον προμηθευτή μας πριν την 31η Μαρτίου 2022..”  αποστέλλοντας και τα
σχετικά email προς απόδειξη των αναφερομένων.

Εφόσον  δεν  υπάρχει  δυνατότητα  περαιτέρω  παράτασης  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στην
κείμενη νομοθεσία (άρθρου 206, παρ. 1 του Ν.4412/2016), προτείνεται η λύση της με αριθ. πρωτ. :
541/2021  (ΑΔΑ:  Ω30ΨΩΕΔ-713)  απόφασης  ανάθεσης για  την  “Προμήθεια  εξοπλισμού  για  τη
διαδικτυακή  σύζευξη  των  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Κέας  μεταξύ  του  νέου  και  του  παλαιού
Δημαρχείου”, μεταξύ του Δήμου Κέας και της αναδόχου εταιρείας ΑΙΣΑΚΟΣ A.E.

Ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της μειοψηφίας, κ. Νικόλαος Δεμένεγας αναφέρει 
σχετικά με το παρόν θέμα  :

“..Στο  θέμα  9  που  αφορά  στη  λύση  σύμβασης  απευθείας  ανάθεσης  με  υπαιτιότητα  του
αντισυμβαλόμενου  ψηφίζω  ΥΠΕΡ  εφόσον  η  λύση  της  Σύμβασης  δεν  επιφέρει  δυσμενείς
συνέπειες στον Δήμο..”.
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Η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, το σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την λύση της σύμβασης για την  “Προμήθεια εξοπλισμού για τη διαδικτυακή σύζευξη των
Υπηρεσιών του Δήμου Κέας μεταξύ του νέου και του παλαιού Δημαρχείου”, μεταξύ του Δήμου
Κέας και της αναδόχου εταιρείας ΑΙΣΑΚΟΣ A.E.

Δεν κηρύσσει έκπτωτο την ανάδοχο εταιρεία ΑΙΣΑΚΟΣ A.E.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 23/2022
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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                            Καμίλης Θεόδωρος   

                      Δεμένεγας Κωνσταντίνος 

                                                     Λουρής Αντώνιος 

                                               Πατηνιώτη Μαρία 

                                                           Δεμένεγας Νικόλαος
                                

 Γροσομανίδη Παρασκευή


