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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 24ης/13.07.2022

 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 13 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.  3372/08-07-2022 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 4
μέλη :

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τζουβάρας Ελευθέριος         1. Καμίλης Θεόδωρος
2.  Δεμένεγας Κωνσταντίνος         2. Πατηνιώτη Μαρία
3.  Λουρής Αντώνιος          3. Γροσομανίδη Παρασκευή
4.  Δεμένεγας Νικόλαος

     (αν και προσκλήθηκαν 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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Θέμα 1ο : Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, αξιολόγησης προσφορών
και γνωμοδότησης επί αυτών, για την κήρυξη ως άγονου του ανοικτού – ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2022-2023”.   [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.
Τζουβάρας]

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

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.  1  ε του Ν.3852/2010,  η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της
παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει
όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την
αξιολόγηση των  προσφορών μπορεί  να  συγκροτεί  επιτροπές,  από  μέλη  της,  δημοτικούς  ή  δημόσιους
υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες».

Βάσει της υπ΄αριθμ. 99/2022 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 ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2022-2023»,  εκδόθηκε από τη Δήμαρχο η
διακήρυξη  2684/08-06-2022  του διαγωνισμού,  η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ  λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
22PROC010710134.

Την 23/06/2022 και ώρα 15:00 συνεδρίασε 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
ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  2022-2023»  (Αριθμ.  Διακήρυξης  2684/08-06-2022),  η  οποία  δημοσιεύθηκε
νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
22PROC010710134.

Η Επιτροπή συνέταξε το κάτωθι πρακτικό:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ.: 3006/23-06-2022

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

Παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός Οικισμών  Δήμου Κέας  2022 – 2023»
της

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

Στην Ιουλίδα Κέας την 23η Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00 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  «Καθαρισμός οικισμών Δήμου Κέας
2022 – 2023» (Αριθμ. Διακήρυξης 2684/08-06-2022), η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22PROC010710134.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
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Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Πρόεδρος Βασιλική Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ
Μέλος Σοφία Νεχαλιώτου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού

Μέλος Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η  22η Ιουνίου
2022 και ώρα 14:30 και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 22η Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00.

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 162505 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το
σύστημα  ως  «κλειδωμένος»  και  αφετέρου  ότι  δεν  είχαν  υποβληθεί  εμπρόθεσμα  στο  διαγωνισμό
προσφορές από κανένα οικονομικό φορέα.

Για  το  λόγο  αυτό,  η  Επιτροπή  δεν  δύναται  να  προχωρήσει  στο  επόμενο  στάδιο  (αποσφράγισης  των
προσφορών) ελλείψει προσφορών. 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

- τους όρους της υπ’ αριθ. 2684/08-06-2022 Διακήρυξης,
- το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν προσφορές,
- την υπ' αριθμ. 406/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,
- την άμεση ανάγκη ανάθεσης της εν λόγω παροχής υπηρεσίας για λόγους δημόσιας υγείας και ασφαλούς
κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Κέας

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

Α. Την  κήρυξη ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  παροχή  υπηρεσίας  Παροχή  υπηρεσίας
«Καθαρισμός  οικισμών  Δήμου  Κέας  2022  –  2023»  (Αριθμ.  Διακήρυξης  2684/08-06-2022),  η  οποία
δημοσιεύθηκε  νομίμως  και  αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων,
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22PROC010710134 ως άγονου

Β. την  επαναδιακήρυξη του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  παροχή  υπηρεσίας  Παροχή
υπηρεσίας «Καθαρισμός οικισμών Δήμου Κέας 2022 – 2023» (Αριθμ. Διακήρυξης 2684/08-06-2022), οι
όροι της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 99/2022 (ΑΔΑ: 9Δ1ΚΩΕΔ-Δ73) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής και ισχύουν.
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βασιλική Πετρή             Σοφία Νεχαλιώτου Σωτηρία Μυκωνιάτη

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγείται τη ματαίωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την παροχή υπηρεσίας Παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός οικισμών Δήμου Κέας 2022 – 2023» (Αριθμ.
Διακήρυξης  2684/08-06-2022)  με  το  σκεπτικό  ότι  η  όποια  συμβασιοποίηση  σε  περίπτωση
επαναδιακήρυξης -εάν και εφόσον και ο δεύτερος διαγωνισμός δεν αποβεί άγονος - θα επέλθει σε 50
περίπου  ημέρες,  με  αποτέλεσμα  να  έχει  σχεδόν  παρέλθει  η  υψηλή  περίοδος  της  μελέτης  και  ο
προϋπολογισμός αυτής να χρήζει επικαιροποίησης, δημιουργώντας προβλήματα στην υλοποίησή της.  

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

1.τους όρους της υπ’αριθ. 2684/08-06-2022 Διακήρυξης,
2.τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3.τις υπ'αριθμ. 406/2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010664810) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης 
4.τις βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης

υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του
άρθρου  4  του  ΠΔ  80/2016  και  τις  δεσμεύσεις  στο  οικείο  Μητρώο  Δεσμεύσεων της  αντίστοιχης
πίστωσης με α/α 1. 

5.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
6.το με αριθμ.πρωτ.     3006/23-06-2022   ΠΡΑΚΤΙΚΟY ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για  την Παροχή
υπηρεσίας Καθαρισμός Οικισμών Δήμου Κέας  2022-2023

7.την εισήγηση του Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.την  έγκριση  του  με  αριθμ.πρωτ.  3006/23-06-2022  ΠΡΑΚΤΙΚΟY ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  &  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την Παροχή υπηρεσίας Καθαρισμός Οικισμών Δήμου Κέας  2022-2023 ως προς το σκέλος Α. 

2.Την  κήρυξη ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  παροχή  υπηρεσίας  Παροχή  υπηρεσίας
«Καθαρισμός  οικισμών Δήμου Κέας  2022 –  2023» (Αριθμ.  Διακήρυξης  2684/08-06-2022),  η  οποία
δημοσιεύθηκε  νομίμως και  αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων,
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22PROC010710134 ως άγονου

3.Τη  ματαίωση της  διαδικασίας  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  με  τη  διαδικασία  του  ανοιχτού
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού,  δεδομένου  ότι  ο  υπολογισμός  του  προϋπολογισμού  της  μελέτης
2458/27.05.2022  και  συνακόλουθα  η  υπ’  αριθμ.  99/2022  (ΑΔΑ:  9Δ1ΚΩΕΔ-Δ73)  απόφαση  της
οικονομικής  επιτροπής  περί  έγκρισης  όρων  διακήρυξης,  σε  περίπτωση  επαναδιακήρυξης  δεν  θα
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και θα χρήζουν  επικαιροποίησης. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 123/2022



Θέμα 2ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, αξιολόγησης προσφορών
και γνωμοδότησης επί αυτών, για την κήρυξη ως άγονου του ανοικτού – ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”.   [Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας]

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το  2ο 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. 80/2022 (ΑΔΑ: ΨΧΠΑΩΕΔ-ΓΨΝ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκαν  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  και  καθορίστηκαν  οι  όροι  της  διακήρυξης  του  ανοικτού
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ», εκδόθηκε από τη Δήμαρχο η διακήρυξη 2751/10-06-2022 του διαγωνισμού,
η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ  22PROC010730284.

Την 06/07/2022 και ώρα 10:00 συνεδρίασε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1
του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 9/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
προκειμένου να προβεί στην  αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο
διενέργειας  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ» (Αριθμ. Διακήρυξης  2751/10-06-2022), η οποία
δημοσιεύθηκε  νομίμως  και  αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων,
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22PROC010730284.

Η Επιτροπή συνέταξε το κάτωθι πρακτικό:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ. πρωτ.: 3299/06-07-2022

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

 «Προμήθεια για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημόσιων Κτιρίων Δήμου Κέας»
της

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

Στην Ιουλίδα Κέας την 06η Ιουλίου 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 9/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί
στην   αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  προσφορών  που  κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο  διενέργειας  του
ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την  «Προμήθεια για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημόσιων
Κτιρίων  Δήμου  Κέας» (Αριθμ.  Διακήρυξης 2751/10-06-2022),  η  οποία  δημοσιεύθηκε  νομίμως  και
αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων,  λαμβάνοντας  ΑΔΑΜ
22PROC010730284.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:



Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Πρόεδρος Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός
Μέλος Ιωάννης Ποιρίχης ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

Μέλος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 1η Ιουλίου 2022
και ώρα 14:30 και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 1η Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00.

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 161594 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το
σύστημα  ως  «κλειδωμένος»  και  αφετέρου  ότι  δεν  είχαν  υποβληθεί  εμπρόθεσμα  στο  διαγωνισμό
προσφορές από κανένα οικονομικό φορέα.

Για  το  λόγο  αυτό,  η  Επιτροπή  δεν  δύναται  να  προχωρήσει  στο  επόμενο  στάδιο  (αποσφράγισης  των
προσφορών) ελλείψει προσφορών. 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:
-τους όρους της υπ’ αριθ. 2751/10-06-2022 Διακήρυξης,
-το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν προσφορές,
-τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει
-την υπ' αριθμ. 376/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,
-την  άμεση  ανάγκη  ανάθεσης  της  εν  λόγω  προμήθειας,  λόγω  της  ένταξής  της  σε  χρηματοδοτούμενο
πρόγραμμα και τη χρήση των δημοσίων κτιρίων που αυτή αφορά

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

Α. Την κήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια για την Ενεργειακή Αναβάθμιση
Δημόσιων Κτιρίων Δήμου Κέας (Αριθμ. Διακήρυξης 2751/10-06-2022), η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και
αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων,  λαμβάνοντας  ΑΔΑΜ
22PROC010730284 ως άγονου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σωτηρία Μυκωνιάτη             Ιωάννης Πορίχης           Δήμητρα Δεμένεγα



Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ενημερώνει το Σώμα ότι,  λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή
κρίση, που έχει εκτινάξει το κόστος των υπό προμήθεια προϊόντων της παρούσας και θεωρώντας ότι έχει
επηρεαστεί  ο  προϋπολογισμός  της  προμήθειας,  καθιστώντας  τη  ζημιογόνα  για  τον  όποιο  οικονομικό
φορέα, εισηγείται τη συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών με τον ορισμό των κάτωθι υπαλλήλων του
∆ήμου Κέας :

1. Δεμένεγα Δήμητρα – ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
2. Μωδέα Βασιλική – ΤΕ Πολιτικών Έργων Υποδομής
3. Πετρή Βασιλική – ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Η ανωτέρω Επιτροπή οφείλει να προσκομίσει Πρακτικό επιτροπής διερεύνησης τιμών, συνοδευόμενο με
όλα όσα προβλέπονται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

1. τους όρους της υπ’ αριθ. 2751/10-06-2022 Διακήρυξης,
2. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3. την υπ' αριθμ. 376/2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010566834) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
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.     3299/06-07-2022   ΠΡΑΚΤΙΚΟY ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  &  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την Προμήθεια για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημόσιων Κτιρίων Δήμου Κέας

7. την εισήγηση του Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Την έγκριση του με αριθμ. πρωτ.  3299/06-07-2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟY ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την Προμήθεια για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημόσιων Κτιρίων Δήμου Κέας.

2. Την  κήρυξη ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  Προμήθεια  για  την  Ενεργειακή
Αναβάθμιση  Δημόσιων  Κτιρίων  Δήμου  Κέας  (Αριθμ.  Διακήρυξης  2751/10-06-2022),  η  οποία
δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων,
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22PROC010730284 ως άγονου

3. Τη  ματαίωση της  διαδικασίας  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  με  τη  διαδικασία  του  ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημόσιων Κτιρίων
Δήμου Κέας.

4. Τη συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών με τον ορισμό των κάτωθι υπαλλήλων του ∆ήμου
Κέας:

1. Δεμένεγα Δήμητρα – ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
2. Μωδέα Βασιλική – ΤΕ Πολιτικών Έργων Υποδομής
3. Πετρή Βασιλική – ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Η ανωτέρω Επιτροπή οφείλει να προσκομίσει Πρακτικό επιτροπής διερεύνησης τιμών, συνοδευόμενο
με όλα όσα προβλέπονται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 124/2022



Θέμα 3ο: Έγκριση απόφασης δημάρχου λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την κάλυψη δαπανών

κατάσβεσης πυρκαγιάς της 5ης Ιουλίου 2022 στην περιοχή Χάλαρα Δήμου Κέας και εξειδίκευση
πίστωσης.

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

Η Δήμαρχος με την υπ΄αριθμ. 402/05-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ3ΜΓΩΕΔ-30Χ) απόφασή της και
έχοντας υπόψη :

• Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) με τίτλο
“Αρμοδιότητες του Δημάρχου” και ειδικά την παράγραφο στην οποία αναφέρεται ότι:
“Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των
δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να
αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής
ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική
απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής”
• Τις διατάξεις του άρθρου 203 παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (φεκ 133/19-07-2018, τεύχος Α΄) με
τίτλο “Διατάκτης στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού”
• Το γεγονός ότι προκλήθηκε εκτενής πυρκαγιά στην περιοχή Χάλαρα Δήμου Κέας, την Τρίτη
5 Ιουλίου 2022, για την κατάσβεση της οποίας χρειάστηκε η συνδρομή 20 Πυροσβεστών
από Λαύριο και Αθήνα, οι οποίοι κατέφθασαν στο νησί το βράδυ της 5ης Ιουλίου 2022 και
παρέμειναν όλη τη νύχτα επιφυλακή στο σημείο, έως το πρωί της 6ης Ιουλίου 2022
• Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κρίθηκε επιτακτική ανάγκη να κλιθεί ιδιωτική υδροφόρα
για την ανατροφοδότηση του πυροσβεστικού οχήματος του Εθελοντικού Κλιμακίου Κέας
• του γεγονότος ότι η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί προς έγκριση στην επόμενη
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,

Ενέκρινε :

1) Την κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση προμήθειας και μεταφοράς νερού και συγκεκριμένα 1
βυτίο των 13 κυβικών από Κορησσία προς Χάλαρα Δήμου Κέας στον κ. Ξέστερνο Πέτρο που
εδρεύει στην Κορησσία Κέας, με ΑΦΜ 076949404 και ΔΟΥ Κορωπίου, έναντι συνολικής αμοιβής
113,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 13%, για την ανατροφοδότηση του πυροσβεστικού οχήματος του
Εθελοντικού Κλιμακίου Κέας. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.6699.0005 με τίτλο “Προμήθεια
νερού για κατάσβεση πυρκαγιών”. (CPV 41120000-6)

2) Την κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση στην ΣΒΟΥΡΑ ΙΚΕ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, που εδρεύει στην
Κορησσία Κέας, ΑΦΜ: 800987420 - ΔΟΥ : Κορωπίου, για την παροχή γεύματος στους 20
πυροσβέστες από Λαύριο και Αθήνα και στα μέλη του πυροσβεστικού κλιμακίου Κέας (2 εποχικοί
και 1 μόνιμος) κατά την διάρκεια της παραμονή τους στο νησί το βράδυ της Τρίτης 5 Ιουλίου 2022,
έναντι αμοιβής 161,00 € (συμπ. ΦΠΑ). Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6433.0001 με τίτλο
“Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και
αντιπροσωπειών”. (CPV 55320000-9)

Με την παρ 1 του άρθρου 14 Ν. 4625/2019, επανατροποποιήθηκε η περίπτωση ε’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και πιο συγκεκριμένα το τρίτο εδάφιο αυτής με
συνέπεια από 31-8-2019 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4625/2019 στο ΦΕΚ 139Α) και εφεξής,



όποτε απαιτείται εξειδίκευση πίστωσης να προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής (αντί
δημοτικού συμβουλίου) πριν από την απόφαση του δημάρχου έγκρισης και διάθεσης των
δαπανών του προϋπολογισμού.

Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την
οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του
προϋπολογισμού.

Δεδομένου ότι ο ΚΑΕ 00.6433.0001 με τίτλο “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα
φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών” του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους
2022 του Δήμου Κέας, είναι γενικός και δεν παρέχει την απαραίτητη εκ του νόμου εξειδίκευση,
απαιτείται πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια η έγκριση δαπάνης και η εξειδίκευση πίστωσης
για την εκτέλεση κάθε σχετικής δαπάνης.

Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε την έγκριση εξειδίκευσης του Κ.Α. 00.6433.0001 “Τιμητικές δια-
κρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών” του
προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2021 του Δήμου Κέας, συνολικού ποσού 161,00 € συμπ. ΦΠΑ,
για την παροχή γεύματος στους 20 πυροσβέστες από Λαύριο και Αθήνα και στα μέλη του πυρο-
σβεστικού κλιμακίου Κέας (2 εποχικοί και 1 μόνιμος) κατά την διάρκεια της παραμονή τους στο
νησί το βράδυ της Τρίτης 5 Ιουλίου 2022.

Λαμβανομένου υπόψη τα ανωτέρω υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής
την ανωτέρω απόφαση όπως ορίζει ο νόμος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

 Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)
 Τις διατάξεις του άρθρου 203 παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (φεκ 133/19-07-2018, τεύχος Α΄) με
τίτλο “Διατάκτης στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού”
 Το γεγονός ότι προκλήθηκε εκτενής πυρκαγιά στην περιοχή Χάλαρα Δήμου Κέας, την Τρίτη
5 Ιουλίου 2022, για την κατάσβεση της οποίας χρειάστηκε η συνδρομή 20 Πυροσβεστών
από Λαύριο και Αθήνα, οι οποίοι κατέφθασαν στο νησί το βράδυ της 5ης Ιουλίου 2022 και
παρέμειναν όλη τη νύχτα επιφυλακή στο σημείο, έως το πρωί της 6ης Ιουλίου 2022
 Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κρίθηκε επιτακτική ανάγκη να κλιθεί ιδιωτική υδροφόρα
για την ανατροφοδότηση του πυροσβεστικού οχήματος του Εθελοντικού Κλιμακίου Κέας
 Την υπ΄αριθμ. 402/05-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ3ΜΓΩΕΔ-30Χ) απόφαση Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. 402/05-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ3ΜΓΩΕΔ-30Χ) απόφαση Δημάρχου, με θέμα
Απευθείας αναθέσεις λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την κάλυψη δαπανών κατάσβεσης
πυρκαγιάς της 5ης Ιουλίου 2022 στην περιοχή Χάλαρα Δήμου Κέας, ως κάτωθι :

1) για την προμήθεια και μεταφορά νερού και συγκεκριμένα 1 βυτίο των 13 κυβικών από
Κορησσία προς Χάλαρα Δήμου Κέας στον κ. Ξέστερνο Πέτρο που εδρεύει στην Κορησσία Κέας, με
ΑΦΜ 076949404 και ΔΟΥ Κορωπίου, έναντι συνολικής αμοιβής 113,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 13%, για
την ανατροφοδότηση του πυροσβεστικού οχήματος του Εθελοντικού Κλιμακίου Κέας. Η δαπάνη
θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.6699.0005 με τίτλο “Προμήθεια νερού για κατάσβεση πυρκαγιών”. (CPV
41120000-6)



2) για την παροχή γεύματος στους 20 πυροσβέστες από Λαύριο και Αθήνα και στα μέλη του
πυροσβεστικού κλιμακίου Κέας (2 εποχικοί και 1 μόνιμος) κατά την διάρκεια της παραμονή τους
στο νησί το βράδυ της Τρίτης 5 Ιουλίου 2022 στην ΣΒΟΥΡΑ ΙΚΕ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, που εδρεύει στην
Κορησσία Κέας, ΑΦΜ: 800987420 - ΔΟΥ : Κορωπίου, έναντι αμοιβής 161,00 € (συμπ. ΦΠΑ). Η
δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6433.0001 με τίτλο “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και
έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών”. (CPV 55320000-9)

3) Εξειδικεύει πίστωση από τον Κ.Α. 00.6433.0001 “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και
έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών” του προϋπολογισμού εξόδων οικ.
έτους 2022 του Δήμου Κέας, συνολικού ποσού 161,00 € συμπ. ΦΠΑ, για την παροχή γεύματος
στους 20 πυροσβέστες από Λαύριο και Αθήνα και στα μέλη του πυροσβεστικού κλιμακίου Κέας (2
εποχικοί και 1 μόνιμος) κατά την διάρκεια της παραμονή τους στο νησί το βράδυ της Τρίτης 5 Ιου-
λίου 2022.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 125/2022



ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ταμειακού απολογισμού έτους 2021. 

Ο Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Ταμειακής
Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Θέτουμε υπόψη σας, τον φάκελο με τον απολογισμού της διαχείρισης του Δήμου Κέας για το
οικονομικό έτους 2021, όπως έχει υποβληθεί από την ταμία του Δήμου, στον οποίο
περιλαμβάνονται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Γραμμάτια  είσπραξης,  αποδεικτικά  βεβαίωσης,  ταμειακός  απολογιστικός  πίνακας  εσόδων  -
εξόδων,
εξοφληθέντα χρηματικά εντάλματα, προϋπολογισμός Οικ. Έτους 2021 καθώς και αναμορφώσεις
αυτού όπως αποτυπώνονται στον ταμιακό απολογιστικό πίνακα.

Παρακαλούμε όπως προβείτε στον σχετικό έλεγχό τους και στην σύνταξη της σχετικής έκθεσης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3345/2005 (Α’ 138) άρθρο 6, Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’), άρθρο
15, το άρθρο 163 του Ν.3463/2006 όπως ισχύει, καθώς και το άρθρο  72 παρ γ΄ του Ν.3852/2010
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 παρ 1 Ν. 4735/20.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετά από λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν και αναλυτικά αναφέρονται
παραπάνω και ετέθησαν υπόψη τους, συντάσσει  την έκθεσή της που έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή που αποτελείται από τα πιο πάνω αναφερόμενα παρόντα μέλη στην
συνεδρίασή της σήμερα 13/07/2022  ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 προέβη στον
έλεγχο του οικονομικού απολογισμού έτους 2021 του Δήμου Κέας σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 3345/2005 (Α’ 138) άρθρο 6, Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’) άρθρο 15, το άρθρο 163 του Ν.
3463/2006 όπως ισχύει, καθώς και το άρθρο 72 παρ γ΄ του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 40 παρ 1 Ν. 4735/20.
Αφού έλεγξε τον πιο πάνω απολογισμό και έκανε λεπτομερή έλεγχο των γραμματίων εισπράξεως
και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στα οποία επισυνάπτονται τα νόμιμα δικαιολογητικά
βρήκε τα έσοδα που εισπράχθηκαν και τα έξοδα που πληρώθηκαν κατά το οικ. έτος 2021 να
παρουσιάζουν την εξής μορφή :

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Τακτικά
1.713.702,53

Έξοδα χρήσης
3.539.284,58

Έκτακτα
1.821.732,59

Αποθεματικό
1.739.612,52

Χρηματικό Υπόλοιπο
1.743.461,98

ΣΥΝΟΛΟ 
5.278.897,10

ΣΥΝΟΛΟ 
5.278.897,10



Το ποσό των 1.739.612,52€ μεταφέρθηκε στη νέα χρήση οικ. έτους 2022.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και μετά το τέλος του ελέγχου η Οικονομική Επιτροπή

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Το μέλος της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας ψηφίζει ΠΑΡΩΝ)

Εγκρίνει τον ταμειακό απολογισμό του Δήμου Κέας για το έτος 2021.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 126/2022

             Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας                  Τα μέλη

                Ελευθέριος Τζουβάρας                           Καμίλης Θεόδωρος   

                              Δεμένεγας Κωνσταντίνος 

                                                   Λουρής Αντώνιος 

                                                         Πατηνιώτη Μαρία 

                                                                     Δεμένεγας Νικόλαος

           Γροσομανίδη Παρασκευή

    


