
13ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 16ης Μαΐου 2022

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 13ης/16.05.2022

 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς (ΠΝΠ
ΦΕΚ55/11-3-2020),  η  13η  τακτική  συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 2102/12.05.2022 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
πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 16ης ΜΑΙΟΥ 2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 2102/12.05.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

Θέμα 1ο  :  Έγκριση 2ου  και τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου “Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση
δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία”, αναδόχου κ. Κωνσταντίνου Π. Παπαπάνου. [Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

Θέμα 2ο : Έγκριση οδοιπορικών εξόδων για την μετακίνηση εκτός έδρας της Δημάρχου.  [Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

Θέμα  3ο:  Έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμών  υπηρεσιών,  αξιολόγησης
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη  προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΟΡΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2022 - 2023”.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]
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Θέμα 1ο  :  Έγκριση 2ου  και τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου “Αποκατάσταση κερκίδων και επί-
στρωση  δαπέδου  γηπέδου  μπάσκετ  στην  Κορησσία”,  αναδόχου  κ.  Κωνσταντίνου  Π.  Παπα-
πάνου.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγείται το 1ο 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.  52577/1321/04-05-2022 έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων
Κυκλάδων, μας διαβιβάστηκε ο 2ος και τακτοποιητικός ΑΠΕ  του έργου “Αποκατάσταση κερκίδων
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  2ο και  τακτοποιητικό  ΑΠΕ  του  έργου  “Αποκατάσταση  κερκίδων  και  επίστρωση
δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία”, αναδόχου κ. Κωνσταντίνου Π. Παπαπάνου, όπως μας
διαβιβάστηκε με το με αριθ. πρωτ. οικ. 52577/1321/04-05-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Κυκλάδων.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 76/2022
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση οδοιπορικών εξόδων για την μετακίνηση εκτός έδρας της Δημάρχου.

Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  2ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει ότι: 
«Σύμφωνα με την παρ. δ’ του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για
την  έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων και
των  Δημοτικών  Συμβούλων,  εκτός  της  έδρας  του  Δήμου  για  εκτέλεση  υπηρεσίας.  Σε
κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος
ή μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής.
Στις  περιπτώσεις  αυτές  η  επιτροπή  αποφασίζει  χωρίς  καθυστέρηση  αν  η  μετακίνηση  ήταν
επιβεβλημένη ή όχι». 

Παρέστη ανάγκη για την μετακίνηση της Δήμαρχου κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου στις Δημόσιες 
Υπηρεσίες στη Σύρο, για εκκρεμείς υποθέσεις του Δήμου Κέας. Συγκεκριμένα έχει 
προγραμματισμένα ραντεβού με την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, το Δημοτικό Λιμενικού Ταμείο 
Σύρου. Επίσης θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη, και Προϊσταμένους των υπηρεσιών της 
Δ/νσης Δασών και της Πολεοδομίας.
Η μετακίνηση της Δημάρχου στην Σύρο, δεδομένων των αναγκών και των δρομολογίων, θα γίνει
ακτοπλοϊκά από την Κέα στη Σύρο στις 16/05/2022,  με επιστροφή από τη Σύρο στην Κέα, τη
Πέμπτη 19/05/2022
Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαι την έγκριση της μετακίνησης της Δημάρχου, κας Ειρήνης
Βελισσαροπούλου, όπως αναφέρονται ανωτέρω και την έγκριση των δαπανών μετακίνησης, όπως
αναλύονται κατωτέρω: 
Έγκριση δαπάνης  (εισιτήρια  ακτοπλοϊκά,  διαμονή,  ημερήσια αποζημίωση) για τις  ημέρες από
Δευτέρα  16/05  έως  και  Πέμπτη  19/05/2022,  για  τη  μετακίνηση  στην  Σύρο  σύμφωνα  με  το
προαναφερόμενο  πρόγραμμα,  συνολικού  ποσού  310,00€,  σε  βάρος  του  Κ.Α.  00.6421
«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών».

ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ (Ακτοπλοϊκά)
16/05/2022 ΚΕΑ- ΣΥΡΟΣ:    10,00€
19/05/2022 ΣΥΡΟΣ -ΚΕΑ:    10,00€
ΔΙΑΜΟΝΗ
Τρεις (3) Διανυκτερεύσεις Χ 56,50 =169,50
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ: 3Χ40,00€ =120,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: 310,00€

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπή να αποφασίσουν σχετικά
Η Οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου, τις διατάξεις του Ν. 4623/19 (άρθρο 3 και 5), του Ν. 3463/06 (άρθρο 140) και του Ν.
4336/15

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη (εισιτήρια ακτοπλοϊκά, ημερήσια αποζημίωση) για τη μετακίνηση της 
Δημάρχου στην Σύρο, τις ημέρες Δευτέρα 16/09/2022  έως Πέμπτη 19/05/2022 (ημέρα εργασιών 
και επιστροφής, συνολικού ποσού 310,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και 
αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών».
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ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ (Ακτοπλοϊκά)
16/05/2022 ΚΕΑ- ΣΥΡΟΣ:    10,00€
19/05/2022 ΣΥΡΟΣ -ΚΕΑ:    10,00€

ΔΙΑΜΟΝΗ
Τρεις (3) Διανυκτερεύσεις Χ 56,50 =169,50

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ: 3Χ40,00€ =120,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: 310,00€

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 77/2022
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Θέμα 3ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, αξιολόγησης προσφορών
και  γνωμοδότησης  επί  αυτών,  για  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου του  ανοιχτού  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΟΡΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
2022 - 2023”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  3ο 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. 62/2022 (ΑΔΑ: 9ΒΠΗΩΕΔ-ΥΤ0) 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 «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΟΡΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  2022  -  2023»,  εκδόθηκε  από  τη  Δήμαρχο  η  διακήρυξη  1783/19-04-2022  του
διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22PROC010428352.

Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος δύο (2) συμμετέχοντες:

Την 12 Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221
παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 8/2022 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής,  συνέταξε  το  με  αριθμ.  2088/12.05.2022  πρακτικό  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  &  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την Παροχή υπηρεσίας ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΟΡΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2022 - 2023 ως
παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ. πρωτ.: 2088/12-05-2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

Παροχή υπηρεσίας Αποψίλωση χόρτων από το οδικό δίκτυο του Δήμου Κέας  της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)
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Στην Ιουλίδα Κέας την 12η Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 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 8/2022 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  Αποψίλωση χόρτων από το  οδικό
δίκτυο  του  Δήμου  Κέας” (Αριθμ.  Διακήρυξης 1783/19.04.2022),  η  οποία  δημοσιεύθηκε  νομίμως  και
αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων,  λαμβάνοντας  ΑΔΑΜ
22PROC010428352.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Βασιλική Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ
Μέλος Σοφία Νεχαλιώτη ΠΕ Διοικητικού - 

Μέλος Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 9 Μαΐου 2022
και ώρα 15:00 και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 9η Μαΐου 2022 και ώρα 15:00. 

Ακολουθήθηκε  από  την  επιτροπή  η  διαδικασία  του  άρθρου  3.1  Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση
προσφορών της διακήρυξης για τη μονογράφηση, αποσφράγιση και τον έλεγχο των περιεχομένων:

1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο
ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 159470 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το
σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές
από τον παρακάτω συμμετέχοντα:

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 η προσφορές  είχε
λάβει από το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό αριθμό συστήματος:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός συστήματος
1 KEA MARINE SERVICES ΙΚΕ 279562
2 ΓΡΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 279524

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, ο οικονομικός φορέας κατέθεσε στο πρωτόκολλο του
Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τον παρακάτω φάκελο, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος
στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός πρωτοκόλλου
1 KEA MARINE SERVICES ΙΚΕ 2027/09.05.2022

2 ΓΡΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2036/09.05.2022

Συνεπώς, ο συμμετέχων κατέθεσε τον ενσφράγιστου φάκελο, εμπρόθεσμα και νομοτύπως, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

6.  Στη  συνέχεια  η  Επιτροπή  προέβη  σε  έλεγχο  του  περιεχομένου  του  ηλεκτρονικού  φακέλου
«Δικαιολογητικά  συμμετοχής  –  Τεχνική  προσφορά»  που  είχε  υποβάλει  ο  συμμετέχων.  Από  τα
υποβληθέντα, αυτά που προβλέπονταν από τη διακήρυξη και ελέχθησαν από την Επιτροπή, είναι τα εξής:

Α. KEA MARINE SERVICES ΙΚΕ
Α/Α Δικαιολογητικά 

1 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), 
2 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ( η οποία υποβλήθηκε και σε έντυπη μορφή και 

σε σφραγισμένο φάκελο βάσει του άρθρου 2.2.2.1 της παρούσας Διακήρυξης) 
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3 Τεχνική προσφορά συστήματος
4 Τεχνική προσφορά (έγγραφη)

Ως εκ τούτου,  η τεχνική προσφορά της KEA MARINE SERVICES ΙΚΕ γίνεται αποδεκτή και η Επιτροπή
προχωρά στην αποσφράγιση του φυσικού φακέλου που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας
από τον οικονομικό φορέα.  

7. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο, που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας του
οικονομικού φορέα KEA MARINE SERVICES ΙΚΕ, σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας
μονογράφησε δε και σφράγισε τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τη διακήρυξη ως υποχρεωτικά
υποβολής, ανά φύλλο.

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

Α/Α Δικαιολογητικό
1 Εγγυητική επιστολή Συμμετοχής (πρωτότυπη)

2 Τεχνική προσφορά (έγγραφη)

Β. ΓΡΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α/Α Δικαιολογητικά 

1 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), 
2 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ( η οποία υποβλήθηκε και σε έντυπη μορφή και 

σε σφραγισμένο φάκελο βάσει του άρθρου 2.2.2.1 της παρούσας Διακήρυξης) 
3 Τεχνική προσφορά συστήματος
4. Τεχνική προσφορά (έγγραφη)

Ως εκ τούτου, η τεχνική προσφορά του ΓΡΕΚΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ γίνεται αποδεκτή και η Επιτροπή
προχωρά στην αποσφράγιση του φυσικού φακέλου που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας
από τον οικονομικό φορέα.  

7. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο, που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας του
οικονομικού  φορέα  ΓΡΕΚΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  απαιτήσεις  της
παρούσας μονογράφησε δε και  σφράγισε τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τη διακήρυξη ως
υποχρεωτικά υποβολής, ανά φύλλο.

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

Α/Α Δικαιολογητικό
1 Εγγυητική επιστολή Συμμετοχής (πρωτότυπη)

2 Τεχνική προσφορά (έγγραφη)

8.  Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς η οποία τηρεί τις απαιτήσεις του
άρθρου 2.4.3 της παρούσας διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.
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9. Η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

              Βασιλική Πετρή             Σοφία Νεχαλιώτου Σωτηρία Μυκωνιάτη

Την   ίδια  μέρα,   η  Επιτροπή   συνέταξε  το  με  αριθμ.  2089/12-05-2022  πρακτικό  αποσφράγισης  και
αξιολόγησης οικονομικών προσφορών - ανάδειξης προσωρινού αναδόχου ως παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΣ: ΚΕΑΣ

Αρ.πρωτ.: 2089/12-05-2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

Παροχή υπηρεσίας Αποψίλωση χόρτων από το οδικό δίκτυο του Δήμου Κέας της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην Ιουλίδα Κέας την 12η Μαΐου 2022 και ώρα 10:40 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 8/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί
στην   αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών που  κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο
διενέργειας του  ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την “Παροχή υπηρεσίας Αποψίλωση χόρτων
από το οδικό δίκτυο του Δήμου Κέας” (Αριθμ.  Διακήρυξης 1783/19.04.2022),  η  οποία δημοσιεύθηκε
νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
22PROC010428352 βάσει του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Πρόεδρος Βασιλική Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ
Μέλος Σοφία Νεχαλιώτη ΠΕ Διοικητικού - 

Μέλος Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός

1.  Βάσει  του  υπ’αριθ.  2088/12.05.2022 Πρακτικού  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, η Επιτροπή γνωμοδότησε ως εξής:

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά αλλά και σε έντυπη μορφή οι
οικονομικοί φορείς KEA MARINE SERVICES ΙΚΕ & ΓΡΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ είναι σύμφωνα με το άρθρο



13ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 16ης Μαΐου 2022

2.4.3 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»   της παρούσας διακήρυξης και γι’ αυτό το λόγο  η
Επιτροπή θα προχωρήσει αμέσως στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του.

Στη 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,
προκειμένου να αποσφραγισθεί οι οικονομικές προσφοές των οικονομικών φορέων KEA MARINE SERVICES
ΙΚΕ & ΓΡΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

2. Η επιτροπή πραγματοποίησε την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των ως άνω οικο-
νομικών φορέων, οι οποίες ήταν οι ακόλουθες: 

Συνολική Οικονομική Προσφορά Προμηθευτή KEA MARINE SERVICES IKE
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Συνολική Οικονομική Προσφορά Προμηθευτή ΓΡΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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3.  Βάσει του άρθρου 2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών της Διακήρυξης:

Οι  συμμετέχουσες  εταιρείες  παροχής  υπηρεσιών  καθαρισμού  ή  φύλαξης  (εργολάβοι),  επί  ποινή
αποκλεισμού, υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής:
α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των
εργαζομένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.
Τα ανωτέρω στοιχεία,  επί ποινή αποκλεισμού, εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς
τους. 
Πρέπει επίσης να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των
αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.
Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης
εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενoι.

2.1. Ο οικονομικός φορέας με επωνυμία  KEA MARINE SERVICES ΙΚΕ υπέβαλλε τόσο ηλεκτρονικά μέσω
ΕΣΗΔΗΣ, όσο και σε ενσφράγιστο υποφάκελο «Οικονομική προσφορά:
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2.2.  Ο οικονομικός  φορέας με επωνυμία  ΓΡΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ υπέβαλλε τόσο ηλεκτρονικά
μέσω ΕΣΗΔΗΣ, όσο και σε ενσφράγιστο υποφάκελο «Οικονομική προσφορά:
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Κατόπιν των ανωτέρω  και λαμβάνοντας υπόψη:

-τους όρους της υπ’αριθ. 1783/19.04.2022 Διακήρυξης,
-την υποβληθείσα προσφορά,
-τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει,
-το  υπ΄αριθ.  2088/12.05.2022 πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  δικαιολογητικών συμμετοχής-
τεχνικής προσφοράς, 
-την υπ'αριθμ. 300/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ 22REQ010401950,
-τη βεβαίωβση 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 τις δεσμεύσεις στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.
-την 217/2022 Απόφαση έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης με ΑΔΑ Ψ081ΩΕΔ-Α95
-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)

η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή την ανάδειξη:

του ΓΡΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ως προσωρινό ανάδοχο για την παροχή υπηρεσίας “Παροχή υπηρεσίας
Αποψίλωση χόρτων από το οδικό δικτύου του Δήμου Κέας 2022-2023”, με τη συνολική συμβατική αξία
των 11.982,08 ευρώ, πλέον 2.875,70 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 14.857,77 ευρώ γιατί η προσφορά της
είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές,

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βασιλική Πετρή      Σοφία Νεχαλιώτου Σωτηρία Μυκωνιάτη

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

1.τους όρους της υπ’αριθ. 1783/19.04.2022 Διακήρυξης,
2.τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
3.την υπ'αριθμ. 300/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ 22REQ010401950,
4.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  τις  δεσμεύσεις  στο  οικείο  Μητρώο  Δεσμεύσεων της  αντίστοιχης
πίστωσης με α/α 1 

5.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
6.το με αριθμ.πρωτ.     2088  /  12  -05-20  22   πρακτικό   διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την

παροχή υπηρεσίας “Αποψίλωση χόρτων από το οδικό δικτύου του Δήμου Κέας 2022-2023” και
αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-τεχνικών προσφορών.
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7.το  με  αριθμ.πρωτ.     2089/12.05.2022   πρακτικό   αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονομικών
προσφορών & ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
παροχή υπηρεσίας “ Αποψίλωση χόρτων από το οδικό δικτύου του Δήμου Κέας 2022-2023”

8.την εισήγηση του Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  
1.Την  έγκριση  του  με  αριθμ.  πρωτ.  2088  /  12  -05-20  22   πρακτικού   διεξαγωγής  ανοικτού  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την  παροχή υπηρεσίας “ Αποψίλωση χόρτων από το οδικό δικτύου του Δήμου Κέας
2022-2023” και αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-τεχνικών προσφορών.

2.Την  έγκριση  του  με  αριθμ.  πρωτ.  2089/12.05.2022   πρακτικού   αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
οικονομικών προσφορών & ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την παροχή υπηρεσίας “ Αποψίλωση χόρτων από το οδικό δικτύου του Δήμου Κέας 2022-2023”

3.Την ανάδειξη του ΓΡΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ως προσωρινός  ανάδοχος για την παροχή υπηρεσίας
“Παροχή υπηρεσίας Αποψίλωση χόρτων από το οδικό δικτύου του Δήμου Κέας 2022-2023”,  με τη
συνολική συμβατική αξία των 11.982,08 ευρώ, πλέον 2.875,70 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 14.857,77
ευρώ γιατί η προσφορά της είναι πλήρης,  σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές.

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 : 78/2022
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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


