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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 22ης/27.06.2022

 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00, 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.  3001/23-06-2022 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. Δεμένεγας Κωνσταντίνος
2.  Καμίλης Θεόδωρος         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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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 3001/23.06.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

Θέμα  1ο  : Έγκριση  πρακτικών  αποσφράγισης  &  αξιολόγησης  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  και
κατακύρωση του  δημόσιου  ανοικτού  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  πρακτικών  αποσφράγισης  &  αξιολόγησης  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  και
κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού 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 1ο  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:ΚΕΑ    
  Αρ.πρωτ: 3049/27-06-2022

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

Παροχή υπηρεσίας «Αποψίλωση χόρτων από το οδικό δίκτυο του Δήμου Κέας»

Στην Ιουλίδα την 27  Ιουνίου 2022,  ημέρα Τρίτη  και  ώρα 12:00 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 8  /2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής   προκειμένου να προβεί
στην  ηλεκτρονική  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης του   Ανοικτού  Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού για τη  σύναψη Σύμβασης  “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 και η οποία  καταχωρήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε το συστημικό αριθμό “159470”.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

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

Μέλος Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός

1.Με την υπ’ αριθ. 78/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το υπ’ αριθ. 2088/12.05.2022
πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά, καθώς και το
υπ’  αριθ.  2089/12.05.2022  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  ο  ΓΡΕΚΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  με  τη  συνολική  συμβατική  αξία  των
11.982,08 ευρώ, πλέον 2.875,70 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 14.857,77 ευρώ.

2. Με την υπ΄ αριθ. 2209/17.05.2022 πρόσκληση, η Δήμαρχος Κέας, προσκάλεσε τον προσωρινό ανάδοχο
να υποβάλει,  εντός  δέκα (10) ημερών,  τα  δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν.
4412/2016, και καθορίζονται στο άρθρο 3.2 της παρούσας διακήρυξης ως αποδεικτικά στοιχεία για την



22ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 27ης Ιουνίου 2022
πλήρωση των κριτηρίων της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής.

3.  Με το  υπ’  αριθμ.  2514/31-05-2022  πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του παρόντος διαγωνισμού και με την υπ’ αριθμ. 90/2022 (ΑΔΑ: ΨΘΒ0ΩΕΔ-ΜΔΛ) απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, που ενέκρινε το εν λόγω πρακτικό αποφασίστηκε να: 
1.  ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ  η  υποβολή  του  δικαιολογητικού  κατακύρωσης  «Ενιαίο  Πιστοποιητικό  Δικαστικής
Φερεγγυότητας» του Γρέκα Κων/νου Νικόλαου έως την Παρασκευή 10/06/2022 και ώρα 15:00, καθώς η
αίτηση  έκδοσής  του  υπεβλήθη  εγκαίρως  και  η  καθυστέρηση  προσκόμισής  του  δεν  οφείλεται  στον
οικονομικό  φορέα,  καθώς  επίσης  και  λόγω  του ότι  όλα  τα  υπόλοιπα  δικαιολογητικά  κατατέθηκαν
εγκαίρως ως η διακήρυξη ορίζει. 

2.  ΖΗΤΗΘΕΙ  συμπληρωματικά  από  τον  οικονομικό  φορέα  η  ηλεκτρονική  -μέσω  του  πεδίου
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ- και σε φυσικό φάκελο υποβολή έως την ως άνω ημερομηνία
των κάτωθι δικαιολογητικών βάσει της διακήρυξης:

 Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης, ότι: α) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, κατ` εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου
68 του ν. 3863/2010 μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής της προσφοράς και β) σε βάρος του έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρι-
νής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή
του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ` εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν.
3996/2011 (Α` 170) μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.

 Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης, ότι: α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 2.2.3.4. της
διακήρυξης λόγοι αποκλεισμού, β) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του κύρωση του οριζόντιου απο-
κλεισμού,  σύμφωνα τις  διατάξεις  της  κείμενης  νομοθεσίας  και  τα οριζόμενα στην παράγραφο
2.2.3.9. της οικείας διακήρυξης και γ) δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσί-
δικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

 Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης, ότι: α) θα απασχολήσει το προσωπικό και με τους όρους που απαιτούνται από τη πα-
ρούσα Σύμβαση και β) διαθέτει όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό για την εκτέλεση της εργασίας, χει-
ρωνακτικά εργαλεία π.χ. βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα, βενζινοκίνητο φυσητήρα, ψεκα-
στήρα για ασβέστωμα, σκούπες, φαράσια, τσουγκράνα, χειροκίνητους συλλέκτες σκουπιδιών, χει-
ραμαξίδια και αναλώσιμα υλικά, ότι διαθέτουν είδη ένδυσης, όπως φόρμα εργασίας, γιλέκο φω-
σφορίζον, αδιάβροχη επένδυση για τις άσχημες καιρικές συνθήκες,  γάντια προστασίας,  γυαλιά
προστασίας και ό,τι προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ 53361/2006 όπως ισχύει) για
το προσωπικό του και σύμφωνα με τις αρ.πρ.: 5.25552/5.19913/16/10/2015 οδηγίες, του Υπ. Ερ-
γασίας Κοιν. Ασφ. & Κοιν. Αλληλεγγύης,  ότι θα ασφαλίζει το προσωπικό του στο ΙΚΑ, θα παίρνει
όλα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων, καθώς επίσης και την υγεία και παροχή
πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του και κάθε τρίτου.

 Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του.

4. Με το  υπ’  αριθμ.  2815/15.06.2022 πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του παρόντος διαγωνισμού και με την υπ’ αριθμ. 107/2022 (ΑΔΑ: ΩΜΗΧΩΕΔ-Υ9Υ) απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, που ενέκρινε το εν λόγω πρακτικό αποφασίστηκε να: 

ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ  η  υποβολή  του  δικαιολογητικού  κατακύρωσης  «Ενιαίο  Πιστοποιητικό  Δικαστικής
Φερεγγυότητας» του Γρέκα Κων/νου Νικόλαου έως τη Δευτέρα 20/06/2022 και ώρα 15:00, καθώς η
αίτηση  έκδοσής  του  υπεβλήθη  εγκαίρως  και  η  καθυστέρηση  προσκόμισής  του  δεν  οφείλεται  στον
οικονομικό  φορέα,  καθώς  επίσης  και  λόγω  του ότι  όλα  τα  υπόλοιπα  δικαιολογητικά  κατατέθηκαν
εγκαίρως ως η διακήρυξη ορίζει. 

5. Με το  υπ’  αριθμ.  2968/21.06.2022 πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του παρόντος διαγωνισμού και με την υπ’ αριθμ. 119/2022 (ΑΔΑ: ΨΞΑΘΩΕΔ-3ΘΣ) απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, που ενέκρινε το εν λόγω πρακτικό αποφασίστηκε να: 
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ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ  η  υποβολή  του  δικαιολογητικού  κατακύρωσης  «Ενιαίο  Πιστοποιητικό  Δικαστικής
Φερεγγυότητας» του Γρέκα Κων/νου Νικόλαου έως τη Δευτέρα 27/06/2022 και ώρα 15:00, καθώς η
αίτηση  έκδοσής  του  υπεβλήθη  εγκαίρως  και  η  καθυστέρηση  προσκόμισής  του  δεν  οφείλεται  στον
οικονομικό  φορέα,  καθώς  επίσης  και  λόγω  του ότι  όλα  τα  υπόλοιπα  δικαιολογητικά  κατατέθηκαν
εγκαίρως ως η διακήρυξη ορίζει. 

6.  Η  Επιτροπή  προχώρησε  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης μέσω του πεδίου «Επικοινωνία» της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ

και στην αποσφράγιση του φυσικού φακέλου αυτών που κατετέθη εμπρόθεσμα, λαμβάνοντας αρ. πρωτ.:
3048/27.06.2022. Κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προέκυψε ότι, τόσο τα δικαιολογητικά που
υποβλήθηκαν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, όσο και αυτά που ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ από τον προσωρινό
ανάδοχο αφορούσαν σε:   Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας    ως προβλέπει η διακήρυξη. 

7. Βάσει των ανωτέρω και με το παρόν Πρακτικό, η Επιτροπή:
γνωμοδοτεί για την Παροχή υπηρεσίας «Αποψίλωση χόρτων από το οδικό δίκτυο του Δήμου Κέας» και
προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή να:

1. ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ η Παροχή υπηρεσίας “ Αποψίλωση χόρτων από το οδικό δίκτυο του Δήμου Κέας” στον
ΓΡΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ για συνολικό ποσό των 11.982,08 ευρώ, πλέον 2.875,70 ευρώ ΦΠΑ 24%,
συνολικού ποσού 14.857,77 ευρώ, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βασιλική Πετρή          Σοφία Νεχαλιώτου Σωτηρία Μυκωνιάτη

Ύστερα  από  τα  ανωτέρω,  η  Οικονομική  Επιτροπή  καλείται  να  εγκρίνει  το   πρακτικό  της  επιτροπής
διαγωνισμού και να κατακυρώσει το αποτέλεσμα.
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) Τους όρους της υπ΄αριθ. 1783/19.04.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010428352) διακήρυξης
3)  Τα  με  αρ.  2514/31.05.2022,  2815/15.06.2022,  2968/21.06.2022  &  3049/27.06.2022  πρακτικά
αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
5) τις υπ' αριθμ. 300/2022 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ 22REQ010401950,
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,
7) την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την  έγκριση  του  υπ’  αριθμ.  3049/27-06-2022  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 “  Αποψίλωση χόρτων από το οδικό δίκτυο του
Δήμου Κέας” στον ΓΡΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ για συνολικό ποσό των 11.982,08 ευρώ, πλέον 2.875,70
ευρώ ΦΠΑ 24%, συνολικού ποσού 14.857,77 ευρώ, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
κατακύρωσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 121/2022

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

                Ελευθέριος Τζουβάρας                          Καμίλης Θεόδωρος   

                           
                                                  Λουρής Αντώνιος 

                                                     
                                                                     Δεμένεγας Νικόλαος

    


