25ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 20ης Ιουλίου 2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 25ης/20.07.2022
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 και ώρα 09:30, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ιστορικού Δημαρχείου
Κέας στην πλατεία Ιουλίδας, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3531/15-07-2022 πρόσκληση, που
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Επιβεβαιώνεται η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω 6
μέλη :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Τζουβάρας Ελευθέριος
Δεμένεγας Κωνσταντίνος
Λουρής Αντώνιος
Πατηνιώτη Μαρία
Δεμένεγας Νικόλαος
Γροσομανίδη Παρασκευή

1. Καμίλης Θεόδωρος

(αν και προσκλήθηκε νόμιμα)

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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ΘΕΜΑ 1ο : Κατανομή εγκριθέντων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής και πλήρους
απασχόλησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Κέας για την
κάλυψη αναγκών της καθαριότητας σχολικών μονάδων.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
Με το υπ’ αρ. 45941/11-06-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών μας ανακοινώθηκε
ότι με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-2022 απόφαση της Επιτροπής του
άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ ¨Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο
Τομέα» (Α΄280΄) όπως ισχύει, κατόπιν των αιτημάτων των Δήμων, εγκρίθηκε ο μέγιστος αριθμός
των ωρών ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού καθώς και ο μέγιστος
αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων ανά Δήμο για το διδακτικό έτος 2022-2023.
Στην πρώτη στήλη του πίνακα αποτυπώνεται ο μέγιστος αριθμός ωρών ημερήσιας
απασχόλησης ανά Δήμο και στη δεύτερη στήλη το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό
προσλαμβανόμενων ατόμων.
Ο Δήμος καθορίζει ελεύθερα τις ώρες ημερήσιας απασχόλησης των ατόμων που
προσλαμβάνει, υπό την προϋπόθεση τήρησης των μέγιστων ορίων που αποτυπώνονται στις δύο
(2) στήλες του πίνακα.
Για τον Δήμο Κέας ισχύει:

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
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Μέγιστος αριθμός
προσλαμβανομένων
ατόμων
9

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ.41797/236-2022 Υπουργική Απόφαση με την οποία επήλθε τροποποίηση της υπ αριθμ 55472/23-7-2021
όμοιας «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών
μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) και των Σχολείων Δεύτερης ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε) της χώρας από
τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (3352/Β), για χρονικό
διάστημα ίσο με το διδακτικό έτος.
Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας εξ’ ολοκλήρου από τη χρηματοδότηση του Δήμου από
το ΥΠ.ΕΣ. (υπολογιζόμενης με βάση το μέγιστο αριθμό ωρών ημερήσιας απασχόλησης και
αποζημίωση ωριαίας απασχόλησης ίσης με 7,32 ευρώ), ο μέγιστος αριθμός των ατόμων που
προσλαμβάνονται από το Δήμο δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των ατόμων της δεύτερης
στήλης του πίνακα και το σύνολο των ωρών απασχόλησής τους, το μέγιστο αριθμό ωρών της
πρώτης στήλης (τηρούνται σωρευτικά και τα δύο ανώτατα όρια).
Ο Δήμος καθορίζει ελεύθερα τις ώρες ημερήσιας απασχόλησης των ατόμων που προσλαμβάνει,
υπό την προϋπόθεση τήρησης των μέγιστων αριθμών που αποτυπώνονται στις δύο (2) στήλες του
πίνακα.
Παρέχεται ωστόσο ευχέρεια στο Δήμο, τηρουμένου του μέγιστου αριθμού προσλαμβανομένων
ατόμων, να επιλέξει να αυξήσει τις συνολικές ώρες ημερήσιας απασχόλησης του
προσλαμβανόμενου προσωπικού του, υπερβαίνοντας το μέγιστο αριθμό ανθρωποωρών
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ημερήσιας απασχόλησης της ΠΥΣ, αλλά στην περίπτωση αυτή η δαπάνη που προκαλείται λόγω
της εν λόγω αύξησης θα πρέπει να καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.
Σύμφωνα με τα περσινά στοιχεία στο Δήμο Κέας απασχολήθηκαν :
1.Τέσσερις (4) καθαρίστριες/τες με μερική απασχόληση (5,5 ώρες ημερησίως) και
2.Δύο (2) καθαρίστριες/τες μερικής απασχόλησης (3 ώρες ημερησίως).
Για φέτος προτείνεται ο ίδιος αριθμός καθαριστών/τριών αλλά διαφοροποιούνται οι ώρες
1.Μια (1) καθαρίστρια/της πλήρης απασχόλησης (6,5 ώρες ημερησίως )
3.Δύο (2) καθαρίστριες/ες μερικής απασχόληση (5,5 ώρες ημερησίως)
4.Μια (1) καθαρίστρια/της μερικής απασχόλησης (6,00 ώρες ημερησίως)
5.Μια (1) καθαρίστρια/της μερικής απασχόλησης (3,0 ώρες ημερησίως).
6.Μια (1) καθαρίστρια/της μερικής απασχόλησης (1,5 ώρες ημερησίως).
Σύμφωνα λοιπόν με τα προεκτεθέντα και επειδή για την έκδοση προκήρυξης πρόσληψης
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Κέας για την
κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων απαιτείται, σύμφωνα με το υπ’ αρ.
45941/11-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, πρέπει να προηγηθεί απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία να κατανέμονται οι εγκριθείσες ανθρωποώρες σε θέσεις
προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης, παρακαλούμε όπως ληφθεί υπόψη η
παρούσα εισήγησή μας για τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Η οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση
και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την κατανομή των ημερήσιων ανθρωποωρών του προσωπικού μερικής ή/και πλήρους
απασχόλησης που θα απασχοληθεί για τον καθαρισμό των σχολικών κτιρίων του Δήμου Κέας
κατά το διδακτικό έτος 2022-2023, ως εξής:
Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός
ατόμων
ατόμων
ατόμων
ατόμων
ατόμων
πλήρους
μερικής
μερικής
ημερήσιας
ημερήσιας
απασχόλησης απασχόλησης απασχόλησης απασχόλησης απασχόλησης
(6,5 ώρες)
(6,00) ώρες
(5,5 ώρες)
(1,5 ώρες)
(3,00 ώρες)
1
2
1
1
1
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 127/2022

Συνολικός
αριθμός
ημερήσιων
ανθρωποωρών

Συνολικός
αριθμός
ατόμων

28

6

ΘΕΜΑ 2ο : «Αποδοχή επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, λόγω
της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
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 χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και
αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα, 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 Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020
(Α΄ 177).»
Β) Την παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 ΠΝΠ (Α΄161) στο οποίο ορίζονται τα εξής: «…Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το προηγούμενο εδάφιο
αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική
εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση του συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την
ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.»
Γ) Το υπ΄ αριθμό 43582/30-6-2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα «Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας με συνολικό ποσό ύψους 90.000.000,00€ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, λόγω
της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους» (ΑΔΑ:
62ΛΛ46ΜΤΛ6-ΗΘΥ) στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
«Εγκρίνουμε την επιχορήγηση συνολικού ποσού ύψους 90.000.000,00 € στους δήμους της χώρας, για την
ενίσχυση της ρευστότητάς τους και την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, λόγω της
επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους».
Για τον Δήμο Κέας το ποσό ανέρχεται σε 46.427,99 €.
Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε τα κάτωθι:
1. Την αποδοχή της επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών λόγω της
επιβάρυνσης των προϋπολογισμών από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, ποσού 46.427,99€.
2.Την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ένταξη των
πιστώσεων ως εξής:

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική Διαμόρφωση

1211.0006

Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους λόγω επιβάρυνσης του π/υ από την
αύξηση του ενεργειακού
κόστους

0,00

46.427,99

46.427,99

Κ.Α.Ε.

10.6211.0001

20.6211.0001

20.6641.0010

25.6211.0001

30.6641.0010

70.6211.0001

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος
για φωτισμό οδών, Πλατειών
και κοινοχρήστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας
Οφειλές από ηλεκτρικό ρεύμα
για φωτισμό & παραγωγική
διαδικασία
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων (συνεχ
2021)
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος
για φωτισμό οδών, Πλατειών
και κοινόχρηστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων (συνεχ
2021)
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος
για φωτισμό οδών, Πλατειών
και κοινοχρήστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική Διαμόρφωση

17.000,00

8.800,00

25.800,00

37.000,00

12.600,00

49.600,00

22.320,84

4.000,00

26.320,84

80.000,00

16.300,00

96.300,00

8.630,01

827,99

9.458,00

16.000,00

3.900,00

19.900,00

180.950,85

46.427,99

227.378,84

Από την ανωτέρω αναμόρφωση δεν επηρεάζεται το αποθεματικό και η ισοσκέλιση των ανταποδοτικών
υπηρεσιών.
Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την αποδοχή της επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών λόγω της
επιβάρυνσης των προϋπολογισμών από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, ποσού 46.427,99€.
2. Την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ένταξη των
πιστώσεων ως εξής:

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική Διαμόρφωση

1211.0006

Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους λόγω επιβάρυνσης του π/υ από την
αύξηση του ενεργειακού
κόστους

0,00

46.427,99

46.427,99

Κ.Α.Ε.

10.6211.0001

20.6211.0001

20.6641.0010

25.6211.0001

30.6641.0010

70.6211.0001

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος
για φωτισμό οδών, Πλατειών
και κοινοχρήστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας
Οφειλές από ηλεκτρικό ρεύμα
για φωτισμό & παραγωγική
διαδικασία
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων (συνεχ
2021)
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος
για φωτισμό οδών, Πλατειών
και κοινόχρηστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων (συνεχ
2021)
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος
για φωτισμό οδών, Πλατειών
και κοινοχρήστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

17.000,00

8.800,00

25.800,00

37.000,00

12.600,00

49.600,00

22.320,84

4.000,00

26.320,84

80.000,00

16.300,00

96.300,00

8.630,01

827,99

9.458,00

16.000,00

3.900,00

19.900,00

180.950,85

46.427,99

227.378,84

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 128/2022

Τελική Διαμόρφωση

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 12 ης
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2022.
Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός του
έτους 2022 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 104/2021 απόφαση, και πρέπει να αναμορφωθεί όπως
παρουσιάζεται παρακάτω.
Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

20.6142.0001
20.6662.0004

20.6011

20.6021

20.6051

20.6052

Τοποθέτηση φωτιστικών
σωμάτων από ΔΕΔΔΗΕ
Προμήθεια λαμπτήρων για
δημοτικό φωτισμό
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα ΙΔΑΧ)
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

5.600,00

-2.000,00

3.600,00

4.000,00

2.000,00

6.000,00

91.338,30

-6.000,00

85.338,30

17.500,00

6.000,00

23.500,00

25.966,74

-1.500,00

24.466,74

5.000,00

1.500,00

6.500,00

149.405,04

0,00

149.405,04

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενους κοινωφελούς εργασίας.( ΦΕΚ 5895Β΄16-12-2021).

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

4319.0002

Επιχορήγηση ασφαλιστικών
εισφορών προγράμματος
ΟΑΕΔ

0,00

9.561,95

9.561,95

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

10.6054.0001

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού

0,00

9.561,95

9.561,95

Λοιπές Δαπάνες

Κ.Α.Ε.
00.6222
00.6495.0003
00.6443.0004
00.6443.0011
00.6443.0013
10.6265.0002
10.6643.0004
10.6682
15.6142.0004
15.6232.0002
15.6472.0004
30.6262.0019

30.6641.0010

30.6644.0010

70.6641.0010

70.6644.0012

Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και
τηλετυπία τέλη εσωτερικού
Δαπάνες παροχής σίτισης σε
εργαζομένους βάσει του αρθ.
32 Ν. 4483
Δαπάνη πανηγυριού Αγ.
Τριάδας
Δαπάνη εορτασμού 25ης
Μαρτίου
Δαπάνη γιορτής Βουρκαρίου
Συντήρηση επίπλων και
λοιπού εξοπλισμού
Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση και φωτισμό (συνεχ
2021)
Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης
Νέα παροχή ρεύματος για το
γήπεδο μπάσκετ Κορησσίας
Ενοικίαση κτιρίου για στέγαση
ιατρών
Kea Open Darts Tournament
Συντήρηση και επισκευή
λοιπών μόνιμων
εγκαταστάσεων
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων (συνεχ
2021)
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
(συνεχ 2021)
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων (συνεχ
2021)
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
(συνεχ 2021)

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

20.000,00

800,00

20.800,00

13.000,00

-12.700,00

300

1.000,00

-1.000,00

0,00

300,00

-300,00

0,00

700,00

-700,00

0,00

1.000,00

850,00

1.850,00

6.499,46

800,00

7.299,46

3.000,00

-1.573,45

1.426,55

1.500,00

-650,00

850,00

0

12.700,00

12.700,00

2.000,00

-1.000,00

1.000,00

6.898,55

-1.898,55

5.000,00

8.630,01

1.672,00

10.302,01

6.976,18

1.500,00

8.476,18

5.300,34

1.000,00

6.300,34

3.151,15

500,00

3.651,15

79.955,69

0,00

79.955,69

Από την ανωτέρω αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται το αποθεματικό του Δήμου

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2. Την ΚΥΑ 7028/7.2.04 “Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και κοινοτήτων” όπως
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 46735/2020
3. Την υπ' αριθμ. 104/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο
προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2022
4. Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
5. Την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 12 ης αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2022, για τη σχετική ψήφισή της.
Β. Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 129/2022

Θέμα 4ο : Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος για το 2022.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει ότι, με την υπ’ αριθμ. 128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
αποφασίστηκε η «παράταση του χρόνου χρήσης μουσικής για καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε κλειστό χώρο από Δευτέρα μέχρι Κυριακή έως τις 03:00 π.μ
και για τις ίδιες ημέρες έως την 02:00 π.μ. για τα καταστήματα της Α1β 8577/1983 Υγειονομικής
Διάταξης (Β’ 526) που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο».
Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του αρθρ. 7
της ΚΥΑ 16228/2017, οι κάτωθι ενδιαφερόμενοι αιτούνται τη χορήγηση παράτασης ωραρίου
μουσικής για το έτος 2022 στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας τους:
ΠΟΔΟΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασιλείου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (χωρίς παρασκευαστήριο)» με την επωνυμία «ΕΝ ΛΕΥΚΩ» στην Ιουλίδα Κέας
με αρ. γνωστοποίησης χρήσης μουσικής: 1052890/26-3-2018 (αρ. πρωτ. αίτησης: 3501/15-072022)
Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
1. Την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από
θορύβους Μουσικής»
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996
3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 50 παρ.2 του Ν.4873/2021
5. Το άρθρο 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του αρθρ. 7 της ΚΥΑ 16228/2017
6. Την υπ’ αριθμ. 128/2011 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
7. Τις ανωτέρω αιτήσεις των ενδιαφερομένων
8. Την θετική εισήγηση για τα ανωτέρω ΚΥΕ
9. Το ότι οι ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι για την έκδοση της εν λόγω
άδειας
10. Την θετική εισήγηση του Αντιδημάρχου
11. καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τις
σχετικές διατάξεις και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος 2022 στο κατάστημα :
ΠΟΔΟΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασιλείου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως «ΚΑΦΕ
ΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (χωρίς παρασκευαστήριο)» με την επωνυμία «ΕΝ ΛΕΥΚΩ» στην Ιουλίδα
Κέας με αρ. γνωστοποίησης χρήσης μουσικής: 1052890/26-3-2018 (αρ. πρωτ. Αίτησης :
3501/15-07-2022)
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 130/2022

Θέμα 5ο: Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, αξιολόγησης προσφο
ρών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2022 - 2023”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 5ο 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. 74/2022 (ΑΔΑ: 9ΙΒ2ΩΕΔ-ΔΟΥ) 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 ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2022 2023», εκδόθηκε από τη Δήμαρχο η διακήρυξη 3055/27-06-2022 του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε
στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22PROC010819481.
Στο διαγωνισμό έλαβε μέρος ένας (1) οικονομικός φορέας:

Την 18 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, 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. 3553/18.07.2022 πρακτικό ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την Παροχή υπηρεσίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2022 - 2023 ως παρακάτω:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ

Αρ. πρωτ.: 3553/18-07-2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
Παροχή υπηρεσίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2022 – 2023 της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)
Στην Ιουλίδα Κέας την 18η Ιουλίου 2022 και ώρα 15:30 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 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ 2022 – 2023» (Αριθμ. Διακήρυξης 3055/27.06.2022), η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
22PROC010819481.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Αρμοδιότητα
Πρόεδρος

Όνομα
Βασιλική

Επώνυμο
Πετρή

Ιδιότητα
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 18 Ιουλίου 2022
και ώρα 15:00 και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 18η Ιουλίου 2022 και ώρα 15:30.
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 164010 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.
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 προσφορά είχε
λάβει από το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό αριθμό συστήματος:

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
1

Ονοματεπώνυμο
KEA MARINE SERVICES ΙΚΕ

Αριθμός πρωτοκόλλου
3551/18.07.2022

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 ελέγχθησαν από την Επιτροπή, είναι τα εξής:
KEA MARINE SERVICES ΙΚΕ

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)

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.
9. Η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Βασιλική Πετρή

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σοφία Νεχαλιώτου

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σωτηρία Μυκωνιάτη

Την ίδια μέρα, η Επιτροπή συνέταξε το με αριθμ. 3554/18-07-2022 πρακτικό αποσφράγισης και
αξιολόγησης οικονομικών προσφορών - ανάδειξης προσωρινού αναδόχου ως παρακάτω:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΣ: ΚΕΑΣ
Αρ.πρωτ.: 3554/18-07-2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
Παροχή υπηρεσίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2022 – 2023 της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)
Στην Ιουλίδα Κέας την 18η Ιουλίου 2022 και ώρα 16:00 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 οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο
διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2022 – 2023» (Αριθμ. Διακήρυξης 3055/27.06.2022), η οποία δημοσιεύθηκε
νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
22PROC010819481 βάσει του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Αρμοδιότητα
Πρόεδρος

Όνομα
Βασιλική

Επώνυμο
Πετρή

Ιδιότητα
ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Μέλος

Σοφία

Νεχαλιώτη

ΠΕ Διοικητικού -

Μέλος

Σωτηρία

Μυκωνιάτη

ΔΕ1 Διοικητικός

1. Βάσει του υπ’αριθ. 3553/18.07.2022 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, η Επιτροπή γνωμοδότησε ως εξής:
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά που υπέβαλλε ηλεκτρονικά αλλά και σε έντυπη μορφή ο
οικονομικός φορέας KEA MARINE SERVICES ΙΚΕ είναι σύμφωνα με το άρθρο 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 η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα KEA MARINE SERVICES
ΙΚΕ.

2. Η επιτροπή πραγματοποίησε την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του ως άνω οικονομικού
φορέα, η οποία ήταν η ακόλουθη:
Συνολική Οικονομική Προσφορά Προμηθευτή KEA MARINE SERVICES IKE

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:

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:
-τους όρους της υπ’αριθ. 3055/27.06.2022 Διακήρυξης,
-την υποβληθείσα προσφορά,
-τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει,
-το υπ΄αριθ. 3553/18.07.2022 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχήςτεχνικής προσφοράς,
-την υπ' αριθμ. 320/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ 22REQ010497893,
-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.
-την 260/2022 Απόφαση έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης με ΑΔΑ ΨΛΕΜΩΕΔ-ΟΧΓ
-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:
της KEA MARINE SERVICES ΙΚΕ ως προσωρινό ανάδοχο για την παροχή υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2022 – 2023», με τη συνολική συμβατική αξία των 32.125,56 ευρώ, πλέον
7.710,13 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 39.835,69 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
Βασιλική Πετρή

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σοφία Νεχαλιώτου

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σωτηρία Μυκωνιάτη

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

1. τους όρους της υπ’αριθ. 3055/27.06.2022 Διακήρυξης,
2. τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
3. την υπ'αριθμ. 320/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ 22REQ010497893,
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. 3553/18.07.2022 πρακτικό διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Παραλιών Δήμου Κέας 2022-2023” και αξιολόγησης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής-τεχνικών προσφορών.
7. το με αριθμ.πρωτ. 3554/18.07.2022 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών
προσφορών & ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός παραλιών Δήμου Κέας 2022-2023”
8. την εισήγηση του Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του με αριθμ. πρωτ. 3553/18.07.2022 πρακτικού διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού

διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός παραλιών Δήμου Κέας 2022-2023” και
αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-τεχνικών προσφορών.
2. Την έγκριση του με αριθμ. πρωτ. 3554/18.07.2022 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
οικονομικών προσφορών & ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “ Καθαρισμός παραλιών Δήμου Κέας 2022-2023”
3. Την ανάδειξη της KEA MARINE SERVICES ΙΚΕ ως προσωρινό ανάδοχο για την παροχή υπηρεσίας
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2022 – 2023», με τη συνολική συμβατική αξία των
32.125,56 ευρώ, πλέον 7.710,13 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 39.835,69 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 : 131/2022

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας

Ελευθέριος Τζουβάρας

Τα μέλη

Καμίλης Θεόδωρος
Δεμένεγας Κωνσταντίνος
Λουρής Αντώνιος
Πατηνιώτη Μαρία
Δεμένεγας Νικόλαος
Γροσομανίδη Παρασκευή

