
     6ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 7ης Μαρτίου 2023

                                                                         

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 6ης/07.03.2023

 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα  Τρίτη  7  Μαρτίου  2023  και  ώρα  09:30,  πραγματοποιήθηκε  δια
περιφοράς (άρθρο 78 του Ν. 4954/2022), η 6η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής  του  Δήμου  Κέας,  ύστερα  από  την  αριθμ.πρωτ.  864/03-03-2023
πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με  αποδεικτικό  στα  μέλη,
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Δήλωσαν  τη  συμμετοχή  τους  στη  συνεδρίαση  τα  κάτωθι  7  μέλη.  Η  δήλωση
συμμετοχής έγινε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά. 

       ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                                 ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
 
1.  Τζουβάρας Ελευθέριος                                         ΟΥΔΕΙΣ
2.  Δεμένεγας Κωνσταντίνος                           
3.  Καμίλης Θεόδωρος               
4.  Πατηνιώτη Μαρία                                                  
5.  Δεμένεγας Νικόλαος 
6.  Γροσομανίδη Παρασκευή
7.  Λουρής Αντώνιος

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 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 864/03.03.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο  : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση του ισολογισμού και
του προσαρτήματος της χρήσης 2020.    [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικο-
νομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]                                                                    

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού ανα-
δόχου) ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο : “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Άγ.Ιωάν-
νης του Δήμου Κέας”.    [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτρο-
πής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  

ΘΕΜΑ 3ο  : Έγκριση πρακτικών  της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών,
αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρι-
νού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας
“ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΑΣ 2023 – 2024”.   [Εισηγητής : Αντιδήμαρ-
χος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  

ΘΕΜΑ 4ο : Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Ναυτιλίας, για την ανάθεση πα-
ροχής υπηρεσιών συμβούλου για τον σχεδιασμό φωτοβολταϊκού συστήματος και
την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της διαδικασίας ενεργειακού συμψηφισμού, σε
ενεργοβόρες υποδομές ύδρευσης Δήμου Κέας και 5η αναμόρφωση  αναμόρφωσης
του προϋ/σμού εσόδων και δαπανών οικ. έτους 2023.   [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος –
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  
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ΘΕΜΑ 1ο :  Εισήγηση  προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση του ισολογισμού
και του προσαρτήματος της χρήσης 2020.  

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  1ο θέμα  ημερήσιας
διάταξης :

Υποβάλλει  την  έκθεση  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  που  αφορά  την  έγκριση
ισολογισμού και  προσαρτήματος χρήσης 2020 και  όπως έχει  καταρτιστεί  από την
Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  σύμφωνα  με  τον  Ν.3852/2010.  Συνημμένα
υποβάλλονται ο ισολογισμός και το προσάρτημα της χρήσης 2020.

                                                
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 31/12/2020
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

Προς το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κύριοι,
          Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε τον 9ο Ισολογισμό του Δήμου μας, ο
οποίος αφορά την χρήση 2020.

Τα λειτουργικά  έσοδα  του  Δήμου αυξήθηκαν  κατά  2,39% περίπου  ενώ οι
δαπάνες  στο  σύνολο  τους  αυξήθηκαν  κατά  4,53%  περίπου.  Η  αύξηση  των
λειτουργικών δαπανών προέρχεται κυρίως από τις αμοιβές εξωτερικών συνεργατών
του  Δήμου  καθώς  και  από  το  κόστος  μισθοδοσίας  λόγω  αύξησης  του  αριθμού
απασχόλησης μόνιμων υπαλλήλων. 

Η πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα
αντανακλώντας τη θετική εικόνα των Ιδίων Κεφαλαίων του.

Ο  Δήμος  στη  χρήση  2020,  ανταποκρίθηκε  στις  ανάγκες  του  μόνο  με  τα
ταμειακά του διαθέσιμα.
         Παρ' ότι στις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται με σαφήνεια τα στοιχεία
Ενεργητικού  και  Παθητικού  του  Δήμου,  κρίνουμε  σκόπιμο  να  παραθέσουμε  τις
παρακάτω αναλύσεις ως προς την συγκρότηση της περιουσίας του και την σύνταξη
των οικονομικών καταστάσεων.   

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

α) Πάγιο Ενεργητικό
                    
        Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2020 η αξία κτήσης
των  ενσώματων  πάγιων  στοιχείων  ανέρχεται  στο  ποσό  των  €16.777.771,70  και
αφαιρουμένων των σωρευμένων αποσβέσεων ποσού  €6.135.429,12 η αναπόσβεστη
αξία τους ανέρχεται την 31.12.2020 στο ποσό των €10.642.342,58.
  
Τα κονδύλια του Πάγιου Ενεργητικού εμφανίζονται αυξημένα με τις προσθήκες και
βελτιώσεις  της  χρήσεως  όπως  αναλυτικά  εμφανίζονται  στον  Πίνακα  Μεταβολών
Παγίων στοιχείων στο ” ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ”.
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Οι προσθήκες και μειώσεις παγίων ανά κατηγορία έχουν ως εξής:

Λογ Κατηγορία παγίων Προσθήκες Μειώσεις

10 Γήπεδα - Οικόπεδα - αγροί 85.872,40 0,00
11 Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων - τεχνικά έργα 0,00 0,00
12 Μηχανήματα - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 9.987,39 0,00
13 Αυτοκίνητα Φορτηγά - λοιπά επιβατηγά 3.434,80 0,00
14 Έπιπλα - Η/Υ - μέσα αποθήκευσης - λοιπός εξοπλισμός 101.888,37 16.361,73
15 Απαλλοτριώσεις - μελέτες και έργα υπό εκτέλεση 629.412,04 124.271,88
16 Λογισμικά 12.283,52 0,00

17
Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως - πλατείες - 
πάρκα - οδοστρώματα

70.212,96 0,00

Σύνολο 913.091,48 140.633,61

Την 31/12/2020 τα υπό εκτέλεση έργα ανέρχονται στο ποσό των €1.379.935,02 και
αφορούν τα παρακάτω έργα:
                                              

Περιγραφή έργου
Προκαταβολές

έργου

Απαλλοτρίωση αγρών που αφορά την κατασκευή οδού πρόσβασης στον ΧΥΤΑ 64.125,64

Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου μπάσκετ Κορησσίας 40.605,72

Ανακατασκευή δημοτικού γηπέδου 5Χ5 στην Ιουλίδα Κέας 46.133,54

Μελέτη αποχέτευσης Δήμου Κέας 251.239,55

Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Ξηροκάμπου Κορρησίας 12.966,50

Δίκτυα αποχέτευσης Κορησσίας και Βουρκαρίου 564.513,98

Βελτίωση βατότητας και απορροών ομβρίων υδάτων δημοτικής οδοποιίας 44.282,87

Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης Κορησσίας 27.500,00
Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 
της Κέας 7.350,35

Μελέτη οδοποιίας Σκλαβονικόλα-Βρόσκοπος 3.690,00

Μελέτη ύδρευσης Ποισσών (γεώτρηση Αγ.Αναργύρων) 17.566,41

Οριστική Μελέτη ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ 6.888,00
Μπε ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ 
ΤΗΣ ΚΑΡΘΑΙΑΣ 4.576,50

Μελέτη ρέματος Κορρησίας 3.505,50

Μελέτη ύδρευσης κατω Μεράς Ποισσών Κούντουρου 123.987,56

Μελέτη περιβαντολογική αδειοδότησης δημοτικής οδού Σκλαβονικόλα 2.404,00

Μελέτη περιβαντολογικών επιπτώσεων έργου οδοποιίας Κορρησίας- Ξύλα 4.165,00

Μελέτη περιβαντολογικών επιπτώσεων έργου οδοποιίας Ακρωτηρίου- Οτζιά 5.901,00

Υδρογεωτεχνική μελέτη νεκροταφείου Κέας 5.990,00

Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας νεκροταφείου 6.080,00

Μελέτη πρόσβασης σε αρχαιολογικό χώρο Καρθαίας 4.920,00

Οριστική μελέτη διαμόρφωσης οδού πρόσβασης Καρθαίας 8.552,94

Μελέτη ανάπλασης πλατείας Κατωμεριάς 4.100,00
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Ανάπλαση πλατείας Κάτω Μεριάς 64.329,96

Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδού Σωρού - Σπαθί 54.560,00

Σύνολο 1.379.935,02

Στην χρήση έχουν διενεργηθεί οι νόμιμες αποσβέσεις βάσει των συντελεστών που
προβλέπονται  από  τον  Ν.  4172/2013.  Εξαίρεση  τα  κοινωφελή  πάγια  που
αποσβένονται στα 12 έτη.

β) Απαιτήσεις

      Οι  απαιτήσεις  του Δήμου την 31/12/2020 από βεβαιωμένα τέλη,  εισφορές,
πρόστιμα  και  προσαυξήσεις  ανέρχονταν  στο  ποσό  των  €554.923,13  έναντι
απαιτήσεων της  προηγουμένης  χρήσεως  ποσού €552.042,13.  Επί  των απαιτήσεων
έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού €210.457,86 η οποία εκτιμούμε ότι είναι επαρκής.

γ) Διαθέσιμα 

       Τα διαθέσιμα του Δήμου στα πιστωτικά ιδρύματα την 31/12/2020 ανέρχονταν σε
€1.739.620,00, έναντι ποσού €1.610.822,55 σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Την ευθύνη της διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων την έχει η ταμειακή υπηρεσία
του Δήμου και διενεργείται κατά βάση μέσω Τραπεζικών λογαριασμών. 

δ) Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού. 

       Στην παρούσα χρήση έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για εισπραχθέντα έσοδα από
ύδρευση καθώς και δημοτικά τέλη εισπραττόμενα μέσω λογαριασμών κατανάλωσης
ρεύματος συνολικού ποσού €309.189,61 τα οποία βεβαιώθηκαν την επόμενη χρήση.

ε) Ίδια Κεφάλαια
       
       Τα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου την 31/12/2020 ανέρχονται σε €12.810.647,54 και
αναλύονται ως εξής:
Κεφάλαιο € 8.813.765,93 
Δωρεές παγίων € 917.817,09 
Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού € 4.859.966,00 
Ελλείμματα διαχείρισης προηγούμενων χρήσεων € -1.566.129,52

Έλλειμμα διαχείρισης τρέχουσας χρήσης € -214.771,96

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων € 12.810.647,54

στ) Προβλέψεις
Οι  προβλέψεις  του  Δήμου  κατά  την  31.12.2020  αφορούν  την  υποχρέωση
αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης που δικαιούνται οι δύο (2) υπάλληλοι αορίστου
χρόνου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 204 του Ν 3584/2007 ΦΕΚ 143_28/6/2007,
η οποία υπολογίζεται και καταχωρείται σταδιακά με βάση τα έτη προϋπηρεσίας τους
στον Δήμο.



     6ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 7ης Μαρτίου 2023

ζ) Υποχρεώσεις

  Οι  υποχρεώσεις  του  Δήμου την  31/12/2020  ανέρχονταν  σε  €255.029,97  έναντι
υποχρεώσεων  ποσού  €149.735,27  της  προηγουμένης  χρήσεως  και  αναλύονται  ως
εξής:

Προμηθευτές € 94.834,69
Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη € 10.210,68
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί € 10.246,96
Πιστωτές Διάφοροι € 139.737,64

Σύνολο € 255.029,97

η) Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού.

        Ο λογαριασμός περιλαμβάνει το ποσόν των €21.321,40 που αφορά δαπάνες
κατανάλωσης ρεύματος πληρωτέες στην επόμενη χρήση.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ.

     Ο Δήμος σαν οργανισμός πρέπει να φροντίζει ώστε οι κοινωνικές και οικονομικές
παροχές  προς τους δημότες να είναι τουλάχιστον ανάλογες των εσόδων του και για
αυτό δεν έχει σαν στόχο του την επίτευξη οικονομικών πλεονασμάτων. Στην παρούσα
χρήση το αποτέλεσμα είναι ελλειμματικό και ανέρχεται στο ποσόν των €214.771,96,
συμπεριλαμβανομένου του φόρου για εισοδήματα από ακίνητη περιουσία και τόκους,
έναντι ελλείμματος ποσού €68.107,35 της χρήσεως 2019. Τα αποτελέσματα χρήσης
2020 σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2019 αναλύονται ως εξής: 

Ανάλυση Αποτελεσμάτων Χρήσης
Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών (ανταποδοτικά καθα-
ριότητας & ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, σφαγεί-
ων κ.α.

€ 795.371,82

Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις € 30.222,39
Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό € 722.398,77
Σύνολο Τακτικών Εσόδων € 1.547.992,98
Μείον Κόστος αγαθών και υπηρεσιών € 1.492.398,35
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα)εκμεταλλεύσεως € 55.594,63
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης (έκτακτες επιχορηγήσεις, μισθώσεις
κ.α.)

  399.200,69

Σύνολο € 454.795,32
Μείον
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας € 870.565,70
Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων €   124.366,53
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα ) εκμετάλλευσης € -540.136,91
Πλέον
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Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα €    23.060,53
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμετάλλευσης € -517.076,38
Πλέον
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα (επιχορηγήσεις που αναλογούν σε
αποσβέσεις παγίων και δαπάνες)

 €
294.977,01

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων € 26.910,40
Μείον
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα € 102,40
Έκτακτες ζημίες € 7.444,68
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων € 0,00

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (έλλειμμα) € -202.736,05

α) Σύγκριση των εσόδων σε σχέση με προηγούμενη χρήση

    Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2020 και η σύγκριση τους με την χρήση 2019
έχουν ως εξής:  
      
Κατηγορίες εσόδων Χρήση 2020 Χρήση 2019
Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 795.371,82 736.471,52
Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 30.222,39 41.167,00
Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό 722398,77 734.263,85
Σύνολο Οργανικών εσόδων Α 1.547.992,98 1.511.902,37
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 399.200,69 423.757,96
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 23.060,53 17.757,28
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 294.977,01 296.450,93
Έσοδα προηγούμενων περιόδων 26.910,40 72.280,70
Σύνολο Ανόργανων εσόδων Β 744.148,63 810.246,87
Γενικό Σύνολο (Α+Β) 2.292.141,61 2.322.149,24

                                                                     
 Τα συνολικά Έσοδα του Δήμου χρήσεως 2020 ανήλθαν στο ποσό των €2.292.141,61
έναντι €2.322.149,24  της χρήσεως 2019 και  παρουσίασαν μείωση 1,29% περίπου,
παραμένοντας περίπου στα ίδια επίπεδα. 

β) Σύγκριση των εξόδων σε σχέση με προηγούμενη χρήση

  Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2020 και η σύγκριση τους με την χρήση 2019
έχουν ως εξής: 

Χρήση 2020 Χρήση 2019
Αμοιβές, εισφορές και έξοδα προσωπικού 767.200,39 705.715,80
Αμοιβές και έξοδα αιρετών και εξωτερικών συνεργατών 226.772,14 137.173,70
Δαπάνες ρεύματος, ύδατος, επισκευών κ.α. 575.924,06 549.606,87
Φόροι-τέλη 5.748,40 7.864,64
Διάφορα έξοδα (μεταφορές, αναλώσιμα, κοινωνικές δρα-
στηριότητες κ.α.)

305.851,15 331.621,89
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Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων 553.599,64 535.875,96
Επιχορηγήσεις σε Σχολικές Επιτροπές & Κοινωφελή Επι-
χείρηση

50.340,00 64.451,79

Προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού και επισφαλών 
απαιτήσεων

1.894,80 34.402,38

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα 7.547,08 6.495,89
Σύνολο εξόδων 2.494.877,66 2.373.208,92

Στην χρήση 2020 παρατηρείται αύξηση κατά 5,13% περίπου επί του συνόλου των
εξόδων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

γ) Κατανομή των εξόδων στις υπηρεσίες του Δήμου

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των €1.492.398,35.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των €870.565,70 και
τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των €124.366,53.

Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και
χρηματοοικονομικών  ανήλθε  στο  ποσό  των  €2.487.330,58.  Τα  έκτακτα  έξοδα
ανήλθαν σε €7.547,08.

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως ποσού €2.292.141,61
και  των  συνολικών  εξόδων  της  ποσού  €2.494.877,66  αποτελεί  το  έλλειμμα  της
χρήσεως 2020 που ανέρχεται στο ποσό των €202.736,05 πλέον τον φόρο εισοδήματος
€12.035,91.

δ) Λογιστικές αρχές
        

Οι  λογιστικές  αρχές  που  ακολούθησε  ο  Δήμος  για  την  κατάρτιση  των
οικονομικών  καταστάσεων  της  χρήσης  2020  είναι  με  βάση  το  Π.Δ.315/1999
«Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» είναι σύμφωνες με
τις  γενικά  παραδεκτές  λογιστικές  αρχές  και  παραμένουν  ίδιες  με  αυτές  που
ακολουθήθηκαν  την  προηγούμενη  χρήση  και  οι  οποίες  προβλέπονται  από  την
Ελληνική Νομοθεσία.

ε) Σύνοψη διαχείρισης

Η οικονομική πορεία του Δήμου Κέας όπως προκύπτει από τις Οικονομικές
Καταστάσεις της χρήσεως 2020 και την παραπάνω ανάλυση κρίνεται ικανοποιητική
σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί.

Τα αποτελέσματα  είναι  καρποί  της  προσπάθειας,  της  συνεργασίας  και  της
εργασίας του Δημοτικού Συμβουλίου, της Δημάρχου, της Οικονομικής Επιτροπής και
του προσωπικού του Δήμου καθώς επίσης και των εποικοδομητικών σχέσεων που
έχουν αναπτυχθεί μεταξύ του προσωπικού και της Διοίκησης του Δήμου.
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Κέα, 7 Μαρτίου 2023

Η Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

       
 Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα
ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή

Γροσομανίδη ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ)

  Την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο του ισολογισμού και του προσαρτήματος
της χρήσης 2020 για τη σχετική ψήφισή του.

                    Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 33/2023
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ΘΕΜΑ  2ο :  Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης  προσωρινού
αναδόχου)  ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο : “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση
Άγ.Ιωάννης του Δήμου Κέας”.    [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομι-
κής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  

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. 213/2022 (ΑΔΑ: ΨΞΩΡΩΕΔ-ΔΟΨ) απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής,  με την οποία εγκρίθηκαν οι  τεχνικές  προδιαγραφές  και  καθορισμός
όρων  δημοπράτησης  ανοικτού  διαγωνισμού  για  το  έργο  “Αποκατάσταση
ΧΑΔΑ στη θέση Αγ.  Ιωάννης – Χάλαρα του Δήμου Κέας”  και  συγκρότηση
επιτροπής διαγωνισμού, εκδόθηκε από τη Δήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού, η
οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ  22PROC011704417.

Την 21η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα τετάρτη και ώρα 10:00, η Επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την
υπ’  αριθμόν  213/2022  (ΑΔΑ:  ΨΞΩΡΩΕΔ-ΔΟΨ) απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής, συνέταξε το επισυναπτόμενο στην παρούσα πρακτικό διαγωνισμού για
τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.
4412/20

  
Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

• τις διατάξεις του Ν.4412/2016
• τους όρους της με αριθ. ΑΔΑΜ  22PROC011704417 Διακήρυξης,
• το  από  21η  Δεκεμβρίου 2022  επισυναπτόμενο  στην  παρούσα πρακτικό

διαγωνισμού για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής
του έργου “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Άγ.Ιωάννης του Δήμου Κέας”

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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1.Την  έγκριση του  1ου πρακτικού δημοπρασίας  (στάδιο  ανάδειξης  προσωρινού
αναδόχου)  ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο :  “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση
Άγ.Ιωάννης του Δήμου Κέας”,  επισυναπτόμενο στην παρούσα

2.Εγκρίνει την ανάθεση της σύμβασης “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Άγ.Ιωάννης
του  Δήμου  Κέας”  στον  οικονομικό  φορέα  “ΨΑΡΡΑΚΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ”  σαν
προσωρινό μειοδότη  ο  οποίος  προσέφερε  συνολικό  προϋπολογισμό  προσφοράς
(με Γ.Ε. Ο.Ε., χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) €287.382,52 ήτοι μέση
τεκμαρτή έκπτωση 16,39%.

       Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 34/2023
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Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας   
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ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, αξιολόγησης
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΑΣ
2023 – 2024”.   [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευ-
θέριος]    

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

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  72  παρ.  1 ε  του  Ν.3852/2010,  η  Οικονομική  Επιτροπή «Με την
επιφύλαξη  της  παραγράφου  4  του  παρόντος,  καταρτίζει  τους  όρους,  συντάσσει  τη
διακήρυξη,  διεξάγει  και  κατακυρώνει  όλες  τις  δημοπρασίες  σύμφωνα  με  την  κείμενη
νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί
να συγκροτεί  επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς
επιστήμονες».
Βάσει  της  υπ΄αριθμ.  22/2023  (ΑΔΑ:  6ΟΝΞΩΕΔ-11Π)  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  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 - 2024», εκδόθηκε από τη

Δήμαρχο η διακήρυξη 518/14-02-2023 του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ

λαμβάνοντας ΑΔΑΜ  23PROC012129383 και στο ΕΣΗΔΗΣ, λαμβάνοντας συστημικό αύξοντα

αριθμό 182545.

Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος δύο (2) συμμετέχοντες:

Την  3η Μαρτίου  2023,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  10:30,  η  Επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’
αριθμόν  20/2021  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  συνέταξε  το  με  αριθμ.
856/03.03.2023  πρακτικό  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  &  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
Παροχή υπηρεσίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 – 2024 ως
παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ    
  Αρ. πρωτ.: 856/03-03-2023
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
Παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων Κέας  για το έτος 2023-2024»

της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην  Ιουλίδα  Κέας την  3η Μαρτίου  2023  και  ώρα  10:30  π.μ. συνήλθε  σε  τακτική
συνεδρίαση στο  Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1
του  Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν 4/2023 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 Δημοτικών κτιρίων Κέας για το έτος
2023-2024» (Αριθμ.  Διακήρυξης 518/14.02.2023),  η  οποία  δημοσιεύθηκε  νομίμως  και
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
23PROC012129383.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Πρόεδρος Σοφία Νεχαλιώτου ΠΕ1 Διοικητικός Οικονομολόγος
Μέλος Αθηνά Μορφωνιού ΤΕ Λογιστικού - Οικονομικού

Μέλος Ιωάννης  Πορίχης  ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η
28η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15:30 και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η
3η  Μαρτίου 2023 και ώρα 10:30 π.μ. 

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 182545 και διαπίστωσε αφενός
ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου
ότι  είχαν  υποβληθεί  εμπρόθεσμα  στο  διαγωνισμό  προσφορές  από  τους  παρακάτω
συμμετέχοντες:
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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  οι
προσφορές  είχαν λάβει από το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό αριθμό
συστήματος έκαστη:

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 πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 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
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ν.  4250/2014  ότι  οι  φορείς  υποχρεούνται  να  αποδέχονται  σε  αντίγραφα  των
πρωτοτύπων.

Σύμφωνα με  το  ανωτέρω άρθρο  της  διακήρυξης,  οι  οικονομικοί  φορείς  κατέθεσαν  στο
πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι
οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός πρωτοκόλλου
1 AIFELTOP  Cleaning  Facility  Services

ΜΟΝ ΙΚΕ 
843/03.03.2023

2. ΠΑΤΗΤΗΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ 850/03.03.2023
Συνεπώς,  οι  συμμετέχοντες  κατέθεσαν  τον  ενσφράγιστο  φάκελό τους,  εμπρόθεσμα και
νομοτύπως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 
Οι ανωτέρω φάκελοι περιείχαν πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής (Γραμμάτια
συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η Επιτροπή διαπίστωσε την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών μέσω του ιστότοπου
του φορέα έκδοσης, λαμβάνοντας αρ. πρωτ. βεβαίωσης: 26632_23 για την AIFELTOP MON
IKE και 26629_23 για τον ΠΑΤΗΤΗ Δ. ΙΩΑΝΝΗ.

6.  Στη  συνέχεια  η  Επιτροπή  προέβη  σε  έλεγχο  του  περιεχομένου  των  ηλεκτρονικών
φακέλων  «Δικαιολογητικά  συμμετοχής  –  Τεχνική  προσφορά»  που  είχαν  υποβάλει  οι
συμμετέχοντες.  Από  τα  υποβληθέντα,  αυτά  που  προβλέπονταν  από  τη  διακήρυξη  και
ελέγχθησαν από την Επιτροπή, είναι τα εξής:

Α. AIFELTOP CLEANING FACILITY SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε
Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

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

σε σφραγισμένο φάκελο βάσει του άρθρου 2.2.2.1 της παρούσας Διακήρυξης) 
3 Τεχνική προσφορά συστήματος
Α/Α Επιπλέον Δικαιολογητικά
1 Πιστοποιητικά τεχνικών προδιαγραφών υλικών
2 Τεχνικά φυλλάδια, οδηγίες χρήσης και άδεια κυκλοφορίας βιοκτόνου προϊόντος
3 Έντυπη τεχνική προσφορά
4 Φύλλο συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών
5 Υπεύθυνες δηλώσεις 

Ως  εκ  τούτου,  η  τεχνική  προσφορά  της  AIFELTOP CLEANING FACILITY SERVICES
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε γίνεται αποδεκτή, καθώς τηρεί τις απαιτήσεις του άρθρου 2.4.3 της
οικείας διακήρυξης.

Β. ΠΑΤΗΤΗΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
Α/Α Δικαιολογητικά 

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

σε σφραγισμένο φάκελο βάσει του άρθρου 2.2.2.1 της παρούσας Διακήρυξης) 
3 Τεχνική προσφορά συστήματος
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Ως εκ τούτου, η τεχνική προσφορά της ΠΑΤΗΤΗΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ γίνεται αποδεκτή, καθώς
τηρεί τις απαιτήσεις του άρθρου 2.4.3 της οικείας διακήρυξης.

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σοφία Νεχαλιώτου
         
        Αθηνά Μορφωνιού Ιωάννης Πορίχης

Την ίδια μέρα, η Επιτροπή συνέταξε το με αριθμ. 858/03-03-2023 πρακτικό αποσφράγισης
και  αξιολόγησης  οικονομικών προσφορών -  ανάδειξης  προσωρινού αναδόχου ως παρα-
κάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΣ: ΚΕΑΣ

Αρ. πρωτ.: 858/03.03.2023

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

Παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων Κέας  για το έτος 2023-2024»
της

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

Στην  Ιουλίδα  Κέας την  3η Μαρτίου  2023  και  ώρα  10:30  π.μ. συνήλθε  σε  τακτική
συνεδρίαση στο  Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1
του  Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν 4/2023 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 «Καθαρισμός Δημοτικών κτιρίων
Κέας για το έτος 2023-2024» (Αριθμ. Διακήρυξης 518/14.02.2023), η οποία δημοσιεύθηκε
νομίμως  και  αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων,
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 23PROC012129383 βάσει του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Πρόεδρος Σοφία Νεχαλιώτου ΠΕ1 Διοικητικός Οικονομολόγος
Μέλος Αθηνά Μορφωνιού ΤΕ Λογιστικού - Οικονομικού

Μέλος Ιωάννης  Πορίχης  ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου
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1.  Βάσει  του  υπ’αριθ.  856/03.03.2023 Πρακτικού  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, η Επιτροπή γνωμοδότησε ως εξής:

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά αλλά και σε
έντυπη μορφή οι οικονομικοί φορείς AIFELTOP Cleaning Facility Services ΜΟΝ ΙΚΕ & ΠΑΤΗΤΗΣ
Δ.  ΙΩΑΝΝΗΣ είναι  σύμφωνα με το  άρθρο  2.4.3  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-  Τεχνική
Προσφορά»  της οικείας διακήρυξης και γι’ αυτό το λόγο η Επιτροπή θα προχωρήσει αμέσως
στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς τους.

Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την
αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος
τα διαπιστευτήρια τους, προκειμένου να αποσφραγισθεί  οι  οικονομικές  προσφορές των
συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

2. Η επιτροπή πραγματοποίησε την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών ως ακολού-
θως:

Α. AIFELTOP CLEANING FACILITY SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε
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3.  Βάσει του άρθρου 2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών της Διακήρυξης:
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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  AIFELTOP CLEANING FACILITY SERVICES
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε υπέβαλλε επιπλέον ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ:
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Β. ΠΑΤΗΤΗΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ
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Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

-τους όρους της υπ’αριθ. 518/14.02.2023 Διακήρυξης,
-την υποβληθείσα προσφορά,
-τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει,
-το  υπ΄αριθ.  856/03.03.2023  πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, 
-τις  υπ'αριθμ. 205&206/2023  Αποφάσεις  Ανάληψης  Υποχρέωσης  με  ΑΔΑΜ
23REQ012126860,
-τις  βεβαιώσεις  του  Προϊσταμένου  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας,  επί  των  ανωτέρω
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των
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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 & 1, αντίστοιχα.
-την Απόφαση έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης με ΑΔΑ 93ΕΦΩΕΔ-ΧΛ9
-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 εταιρείας AIFELTOP CLEANING FACILITY SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε ως προσωρινό
ανάδοχο για την παροχή υπηρεσίας  «Καθαρισμός Δημοτικών κτιρίων Κέας για το έτος
2023 – 2024», με τη συνολική συμβατική αξία των 19.619,00 ευρώ, πλέον  4.708,56 ευρώ
ΦΠΑ, συνολικού ποσού 24.327,56 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 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σοφία Νεχαλιώτου
         
    Αθηνά Μορφωνιού Ιωάννης Πορίχης

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

• τους όρους της υπ’αριθ. 518/14-02-2023 Διακήρυξης,
• τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
• τις  υπ'αριθμ.  205  &  206/2023  Αποφάσεις  Ανάληψης  Υποχρέωσης  με  ΑΔΑΜ

23REQ012126860,
• -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 &
1, αντίστοιχα.

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει
• το με αριθμ.πρωτ.     856/  03.03.2023    πρακτικό   διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού

διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων Κέας για
το  έτος  2023  -  2024” και  αξιολόγησης  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής-τεχνικών
προσφορών.

• το  με  αριθμ.πρωτ.     858/03.03.2023  πρακτικό αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
οικονομικών προσφορών & ανάδειξης προσωρινού αναδόχου

• την εισήγηση του Προέδρου,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
  

1. Την έγκριση του με αριθμ. πρωτ.  856/03.03.2023 πρακτικού διεξαγωγής ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός   Δημοτικών
Κτιρίων Κέας  για έτος 2023 - 2024” και αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-
τεχνικών προσφορών.
         

2. Την  έγκριση  του  με  αριθμ.πρωτ.  858/03.03.2023  πρακτικού  αποσφράγισης  και
αξιολόγησης οικονομικών προσφορών & ανάδειξης προσωρινού αναδόχου
     

3. Την  ανάδειξη   της εταιρείας   AIFELTOP  CLEANING  FACILITY    SERVICES  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΙΚΕ     ως  προσωρινό  ανάδοχο  για την  Παροχή  υπηρεσίας
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ  ΚΕΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΤΟΣ  2023  –  2024» γιατί  η
προσφορά  της  είναι  πλήρης,  σύμφωνη  με  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  τις
τεχνικές προδιαγραφές και με συνολική συμβατική αξία :  19.619,00    ευρ  ώ  ,    πλ  έ  ον  
4.708,56   ευρ  ώ     ΦΠΑ  ,   συνολικο  ύ     ποσο  ύ   24.327,56   ευρ  ώ     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 : 35/2023
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ΘΕΜΑ 4ο :  Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Ναυτιλίας, για την ανάθεση παρο-
χής υπηρεσιών συμβούλου για τον σχεδιασμό φωτοβολταϊκού συστήματος και την εξοι-
κονόμηση ενέργειας μέσω της διαδικασίας ενεργειακού συμψηφισμού, σε ενεργοβόρες
υποδομές  ύδρευσης  Δήμου  Κέας  και  5η  αναμόρφωση αναμόρφωσης  του  προϋ/σμού
εσόδων και δαπανών οικ. έτους 2023.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
και λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι, αναφέρει 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 χρηματο-
δοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε ανα-
πτυξιακά 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 οι-
κείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφα-
ση του συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρα-
κτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγη-
σης της Οικονομικής Επιτροπής.»
Γ) Το υπ΄ αριθμό 4122.77-40/308 / 28-2-2023 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής  με θέμα «Επιχορήγηση του Δήμου Κέας για την ανάθεση παροχής υπη-
ρεσιών συμβούλου για τον σχεδιασμό Φωτοβολταϊκού Συστήματος και την εξοικονόμηση 
ενέργειας μέσω της διαδικασίας ενεργειακού συμψηφισμού σε ενεργοβόρες υποδομές 
ύδρευσης του Δήμου Κέας» (ΑΔΑ: ΨΡΜΣ4653ΠΩ-0ΜΜ) στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

 «Εγκρίνουμε την επιχορήγηση του Δήμου Κέας μέχρι του ποσού των είκοσι έξι χι-
λιάδων  σαράντα  ΕΥΡΩ  (26.040,00€) συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%,  για  την
ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου για τον σχεδιασμό Φωτοβολταϊκού Συ-
στήματος και την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της διαδικασίας ενεργειακού συμ-
ψηφισμού σε ενεργοβόρες υποδομές ύδρευσης του Δήμου Κέας». 

 «Η  ανωτέρω  δαπάνη  θα  βαρύνει  τις  πιστώσεις  του  έργου  με  κωδικό
2023ΝΑ23300000 «Υδροδότηση Άνυδρων Νησιών και Έργα Βελτίωσης Υποδομών
Ύδρευσης των Νησιών (π.κ.  1997ΣΕ03300002)» της ΣΑΝΑ233 του Τομεακού Προ-
γράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής/Γενική  Γραμματεία  Αιγαίου  και  Νησιωτικής  Πολιτικής  (πρώην  κωδ.  Έργου
2006ΣΕ33000000 της ΣΑΕ330 του ΠΔΕ).»

Το ποσό της επιχορήγησης  ανέρχεται σε 26.040,00€.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε τα κάτωθι:
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1. Την αποδοχή της επιχορήγησης για  «την ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου 
για τον σχεδιασμό Φωτοβολταϊκού Συστήματος και την εξοικονόμηση ενέργειας 
μέσω της διαδικασίας ενεργειακού συμψηφισμού σε ενεργοβόρες υποδομές ύδρευ-
σης του Δήμου Κέας», ποσού 26.040,00€.

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. Αρχικός Π/Υ Αναμόρφω-
ση

Τελική 
Διαμόρφωση

1322.0018

Επιχορήγηση από ΠΔΕ παροχής
υπηρεσιών συμβούλου για τον

σχεδιασμό Φωτοβολταϊκού
Συστήματος και την

εξοικονόμηση ενέργειας σε
ενεργοβόρες υποδομές

ύδρευσης

0,00 26.040,00 26.040,00

63.6117.0001

Σύμβουλος για τον σχεδιασμό
Φωτοβολταϊκού Συστήματος

και την εξοικονόμηση ενέργειας
μέσω της διαδικασίας

ενεργειακού συμψηφισμού σε
ενεργοβόρες υποδομές

ύδρευσης του Δήμου Κέας»

0,00 26.040,00 26.040,00

Μετά την ανωτέρω αναμόρφωση το αποθεματικό δεν μεταβάλλεται.-

       
Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την αποδοχή της επιχορήγησης για  «την ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου 
για τον σχεδιασμό Φωτοβολταϊκού Συστήματος και την εξοικονόμηση ενέργειας 
μέσω της διαδικασίας ενεργειακού συμψηφισμού σε ενεργοβόρες υποδομές ύδρευ-
σης του Δήμου Κέας», ποσού 26.040,00€.

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. Αρχικός Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 
Διαμόρφωση

1322.0018 Επιχορήγηση από ΠΔΕ παροχής
υπηρεσιών συμβούλου για τον

σχεδιασμό Φωτοβολταϊκού

0,00 26.040,00 26.040,00
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Συστήματος και την εξοικονόμηση
ενέργειας σε ενεργοβόρες

υποδομές ύδρευσης

63.6117.0001

Σύμβουλος για τον σχεδιασμό
Φωτοβολταϊκού Συστήματος και

την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω
της διαδικασίας ενεργειακού

συμψηφισμού σε ενεργοβόρες
υποδομές ύδρευσης του Δήμου

Κέας»

0,00 26.040,00 26.040,00

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 36/2023
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Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας Τα μέλη

                Ελευθέριος Τζουβάρας                          Καμίλης Θεόδωρος   

                              Δεμένεγας Κωνσταντίνος

           Λουρής Αντώνιος

                                                
                                                         Πατηνιώτη Μαρία

                                                                     Δεμένεγας Νικόλαος

           Γροσομανίδη Παρασκευή


