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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 28ης/05.08.2022

 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή  5 Αυγούστου  2022 και ώρα 09:30, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
συνεδριάσεως  του  Ιστορικού  Δημαρχείου  Κέας,  η  28η  τακτική  συνεδρίαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  του  Δήμου  Κέας,  ύστερα  από  την  αριθμ.πρωτ.  3909/01.08.2022  πρόσκληση  του
Προέδρου,  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                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τζουβάρας Ελευθέριος   1. Λουρής Αντώνιος
2.  Καμίλης Θεόδωρος
3.  Δεμένεγας Κωνσταντίνος                                       (αν και προσκλήθηκε νόμιμα)
4.  Πατηνιώτη Μαρία
5.  Δεμένεγας Νικόλαος
6.  Γροσομανίδη Παρασκευή

Ο  συντονισμός  της  διαδικασίας  για  τη  λήψη  αποφάσεων  και  την  συγγραφή  του  συνοπτικού
πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ.Μυκωνιάτη Σωτηρία
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. ΘΕΜΑ  1ο :  Έγκριση  απόδοσης  λογαριασμού από  υπόλογο  χρηματικού  εντάλματος  προπληρωμής  (αφορά
δαπάνες μεταφοράς υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης του Δήμου Κέας).

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

Με  την  υπ’  αριθμ.  72/2022  (ΑΔΑ:  Ψ02ΡΩΕΔ-ΠΦΑ)  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  εγκρίθηκε  η  έκδοση  χρηματικού  εντάλματος  προπληρωμής,  ποσού
4.000,00  €,  στο  όνομα  του  υπαλλήλου  του  Δήμου  κ.Λεονάρδου  Κοζαδίνου,
προκειμένου  να  πληρωθούν  οι  δαπάνες  μεταφοράς  υλικών  και  συσκευασιών
ανακύκλωσης του Δήμου Κέας στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής.

Για  το  σκοπό  αυτό  εκδόθηκε  το  υπ’  αριθμ.  477/10-05-2022  χρηματικό  ένταλμα
προπληρωμής, το οποίο εισέπραξε ο υπόλογος την 10η  του μηνός  Μαΐου έτους
2022.

Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος, οι
δαπάνες που πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των  3.620,50 € το ποσό δε των
379,50 € που δεν δαπανήθηκε, επεστράφη στο ταμείο του Δήμου.

Κατόπιν  τούτου  παρακαλώ  να  ληφθεί  απόφαση  για  την  έγκριση  της  απόδοσης
λογαριασμού και την απαλλαγή του υπολόγου.

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

1.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  72,  267  του  Ν.3852/2010,  του  άρθρου  172  του
Ν.3463/2006 και των  άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
2.  Την  υπ’  αριθμ.  72/2022  (ΑΔΑ:  Ψ02ΡΩΕΔ-ΠΦΑ)  απόφασή  της  με  την  οποία
εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος προπληρωμής ύψους  4.000,00 € στο όνομα του
υπαλλήλου Λεονάρδου Κοζαδίνου
3. Τα δικαιολογητικά (εισιτήρια, ζυγολόγια) που υπέβαλε ο υπόλογος
4.  Το  υπ΄αριθμ.  ΑΠΥ  4/04.08.2022  &  υπ΄αριθμ.  ΓΡΥ  3/04.08.2022  γραμμάτιο
επιστροφής υπολόγου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση λογαριασμού για το υπ’  αριθμ. 477/10-05-2022 χρηματικό
ένταλμα προπληρωμής, ύψους 4.000,00 €, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου
Λεονάρδου Κοζαδίνου, με συνολικό ύψος δαπάνης 3.620,50  € και επιστροφή στο
ταμείο  του  Δήμου  του  υπόλοιπου  ποσού  379,50   €  με  το  υπ΄αριθμ.  ΑΠΥ
4/04.08.2022 & υπ΄αριθμ. ΓΡΥ 3/04.08.2022 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου και
απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

                     Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 137/2022
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ΘΕΜΑ 2ο  :  Έκδοση  εντάλματος  προπληρωμής  για  πληρωμή  εξόδων  που  απαιτούνται  για  τη  μεταφορά
ανακυκλώσιμων υλικών.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  2ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής :

Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/06 ( Δ.Κ.Κ.) ορίζονται τα εξής:

«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί
να εγκρίνεται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών,
γενικά,  εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι
αδύνατη ή απρόσφορη.
2.  Τα  εντάλματα  προπληρωμής  εκδίδονται  στο  όνομα  δημοτικών  ή  κοινοτικών
υπαλλήλων».
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ) του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει
για την έγκριση δαπανών.
Με το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 αντικαταστάθηκε το άρθρο 103 του Ν. 3463/06, το
οποίο  αναφερόταν  στις  αρμοδιότητες  της  Δημαρχιακής  Επιτροπής,  η  οποία
αντικαταστάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.

Με εντολή του Δημάρχου θα εγκρίνεται  η μετάβαση του υπαλλήλου του Δήμου
Κέας Κοζαδίνου Λεονάρδου στο Κορωπί Αττικής.

Προκειμένου  να  καλυφθούν  οι  δαπάνες  μεταφοράς  υλικών  και  συσκευασιών
ανακύκλωσης  του  Δήμου  στο  χώρο  εναπόθεσής  τους  στο  Κορωπί  Αττικής,
παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ύψους
2.000,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.  20.6412.0001  με  τίτλο  “Έξοδα  μεταφοράς
ανακυκλώσιμων υλικών (συσκευασίες)” του προϋπολογισμού έτους 2022 στο όνομα
του ίδιου υπαλλήλου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της: 
1)Τις  διατάξεις  του  άρθρου  72,  267  του  Ν.3852/2010,  του  άρθρου  172  του
Ν.3463/2006 και του άρθρου 32 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.
2)Την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.  Εγκρίνει  την  έκδοση  εντάλματος  προπληρωμής  για  την  κάλυψη  εξόδων
μεταφοράς  υλικών  και  συσκευασιών  ανακύκλωσης  του  Δήμου  στο  χώρο
εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής, στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Κέας
Κοζαδίνου Λεονάρδου, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό μέσα σε
προθεσμία τριών μηνών.

2. Η διάθεση πίστωσης ύψους 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.6412.0001 με τίτλο
“Έξοδα  μεταφοράς  ανακυκλώσιμων  υλικών  (συσκευασίες)” του  προϋπολογισμού
οικ. έτους 2022 θα γίνει με απόφαση του διατάκτη.
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Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και
37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 138/2022
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Θέμα 3ο :  Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης
του δημόσιου ανοικτού 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 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης 
ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  72  παρ.  1ε  του  Ν.3852/2010,  η  Οικονομική  Επιτροπή  «Με  την
επιφύλαξη  της  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».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ. πρωτ: 3965/03-08-2022

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

Παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός παραλιών Δήμου Κέας 2022 - 2023»

Στην  Ιουλίδα την 2  Αυγούστου  2022,  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα 10:30 συνήλθε  σε  τακτική
συνεδρίαση  στο Δημαρχείο Κέας η  επιτροπή διενέργειας  διαγωνισμού  του άρθρου 221
παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 8  /2022 απόφαση της  
Οικονομικής  Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην  ηλεκτρονική  αξιολόγηση  των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη  σύναψη
Σύμβασης  “Καθαρισμός  παραλιών  Δήμου  Κέας  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 και  η οποία  καταχωρήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε το
συστημικό αριθμό “164010”.

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
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1.Με την υπ’ αριθ. 131/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το υπ’ αριθ.
3553/18.07.2022 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-
τεχνική προσφορά, καθώς και το υπ’ αριθ.  3554/18.07.2022 πρακτικό αποσφράγισης και
αξιολόγησης οικονομικής προσφορά της Επιτροπής  διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου
221  παρ.1  του  Ν.4412/2016  και  κηρύχθηκε  προσωρινός  ανάδοχος   του  διαγωνισμού  η
εταιρεία KEA MARINE SERVICES ΙΚΕ,  με τη συνολική συμβατική αξία των 32.125,56 ευρώ,
πλέον 7.710,13 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 39.835,69 ευρώ.

2.  Με  την  υπ΄  αριθ.  3609/21.07.2022  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 πλήρωση των κριτηρίων της μη
συνδρομής λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

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

Συγκεκριμένα:

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

(2) Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες  πριν από την υποβολή του, από το
οποίο να προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό πτώχευση, δεν  έχουν  υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης,  ειδικής  εκκαθάρισης  η  δεν  τελούν  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από
εκκαθαριστή  η  από  δικαστήριο  η  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού ή  δεν  έχουν  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  τους  δραστηριότητες  ή  δεν
βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
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(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται  από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,  από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι  ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Ειδικά για τις προσωπικές εταιρείες, λαμβάνονται υπόψη τόσο οι οφειλές τους από τυχόν
εργοδοτικές υποχρεώσεις όσο και οι οφειλές των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν
σε αυτές.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά αυτά πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους,
άλλως ,στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος ,να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3)
μήνες  πριν από την υποβολή τους.

(4)  Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου που  έχει  εκδοθεί   έως  τριάντα  (30)
εργάσιμες  μέρες πριν  από  την  υποβολή  του, με  το  οποίο  θα  πιστοποιείται  αφενός  η
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής  προσφορών,  και  αφετέρου  ότι  εξακολουθούν να παραμένουν  εγγεγραμμένοι
μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.

(5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων που έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες μέρες πριν από την υποβολή τους, ως ακολούθως :
Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)      
α)  Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς
και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας.
β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.
γ) Απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) κάθε προσφέροντος για
την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό,  για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου
καθώς  και  του  τυχόν  αντικλήτου  του  στο  διαγωνισμό  (εκτός  εάν  η  εξουσία  προς
εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει
δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις). 

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

(7) αντίγραφο της άδειας ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ,

(8)  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  προσωρινής  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.
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(9)  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 αποκλεισμού, 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 τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

(10)  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 παρούσα Σύμβαση και β) διαθέτει όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό για
την  εκτέλεση  της  εργασίας,  χειρωνακτικά  εργαλεία  π.χ.  βενζινοκίνητο  χορτοκοπτικό
μηχάνημα,  βενζινοκίνητο  φυσητήρα,  ψεκαστήρα  για  ασβέστωμα,  σκούπες,  φαράσια,
τσουγκράνα, χειροκίνητους συλλέκτες σκουπιδιών, χειραμαξίδια και αναλώσιμα υλικά, ότι
διαθέτουν είδη ένδυσης, όπως φόρμα εργασίας, γιλέκο φωσφορίζον, 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.
Εργασίας 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.

(11)  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

(12) Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει  όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό για την εκτέλεση της
εργασίας, χειρωνακτικά εργαλεία π.χ. βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα, βενζινοκίνητο
φυσητήρα,  ψεκαστήρα  για  ασβέστωμα,  σκούπες,  φαράσια,  τσουγκράνα,  χειροκίνητους
συλλέκτες  σκουπιδιών,  χειραμαξίδια  και  αναλώσιμα υλικά,  ότι  διαθέτουν είδη ένδυσης,
όπως φόρμα εργασίας, γιλέκο φωσφορίζον, 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. Εργασίας 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.

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

3. Η  Επιτροπή  προχώρησε  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  του  φακέλου  των
δικαιολογητικών κατακύρωσης 
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και  στην  αποσφράγιση  του  φυσικού  φακέλου  αυτών  που  κατετέθη  εμπρόθεσμα,
λαμβάνοντας  αρ.  πρωτ.:  3902/01.08.2022.  Κατά  την  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών
προέκυψε ότι, 
1)τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ήταν πλήρη και σύμφωνα με τα όσα
προβλέπει  η  σχετική  πρόσκληση  Δημάρχου,  ΜΕ  ΕΞΑΙΡΕΣΗ  το    αντίγραφο  της  άδειας  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ     (δικαιολογητικό Νο 7). 

2)τα  δικαιολογητικά  που  ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΗΚΑΝ  ΣΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ από  τον  προσωρινό
ανάδοχο ήταν  πλήρη  και  σύμφωνα  με  τα  όσα  προβλέπει  η  σχετική  πρόσκληση
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Δημάρχου,  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  του   αντίγραφου  της  άδειας  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ     (δικαιολογητικό Νο 7). 

5. Βάσει των ανωτέρω και με το παρόν Πρακτικό, η Επιτροπή κατ’ εφαρμογή του άρθρου
103 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 ζήτησε μέσω του πεδίου «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» του ΕΣΗΔΗΣ να
υποβάλλει συμπληρωματικά επίσης μέσω του πεδίου «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» της πλατφόρμας
ΕΣΗΔΗΣ -εντός 5 ημερών από την σχετική ειδοποίηση σε αυτόν- αντίγραφο της άδειας
του μηχανήματος καθαρισμού παραλιών.

6. Την 03/08/2022 ο οικονομικός φορέας KEA MARINE SERVICES ΙΚΕ ανάρτησε στο πεδίο
επικοινωνία  του  ΕΣΗΔΗΣ  άδεια  μηχανήματος  καθαρισμού  παραλιών  και  ψηφιακά
υπογεγραμμένη  μέσω  του  gov.gr  υπεύθυνη  δήλωση  περί  δωρεάν  παραχώρησης  του
μηχανήματος σε αυτόν. 

7. Βάσει των ανωτέρω και με το παρόν Πρακτικό, η Επιτροπή:
γνωμοδοτεί για την Παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Παραλιών Δήμου Κέας 2022 - 2023”
και προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να:

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ η Παροχή υπηρεσίας  “Καθαρισμός Παραλιών Δήμου Κέας 2022 -  2023”
στην εταιρεία ΚΕΑ MARINE SERVICES IKE για συνολικό ποσό των 32.125,56 ευρώ, πλέον
7.710,13  ευρώ  ΦΠΑ,  συνολικού  ποσού  39.835,69  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  τον  ανοιχτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  με
συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 164010 στον οικονομικό φορέα KEA MARINE SERVICES  ΙΚΕ.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
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1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) Τους όρους της υπ΄αριθ. 3055/27.06.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010819481) διακήρυξης
3)  Το  με  αρ.  3965/03.08.2022  πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των
δικαιολογητικών κατακύρωσης,
4) την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την έγκριση του υπ’ αριθμ 3965/03.08.2022 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
των δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού ως προς τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά κατακύρωσης, και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω  

β. Εγκρίνει  την  κατακύρωση της  παροχής  υπηρεσίας  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ 2022 - 2023 στην εταιρεία KEA MARINE SERVICES ΙΚΕ για το ποσό των  32.125,56
ευρώ, πλέον 7.710,13 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 39.835,69 ευρώ, γιατί
κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 139/2022
            

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

                Ελευθέριος Τζουβάρας                                         Καμίλης Θεόδωρος   

                              Δεμένεγας Κωνσταντίνος

                                                
                                                         Πατηνιώτη Μαρία

                                                                     Δεμένεγας Νικόλαος

           Γροσομανίδη Παρασκευή


