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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
          ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
            

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 24ης/27-09-2017
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα Τετάρτη  27 Σεπτεμβρίου  2017 και  ώρα 10:30 συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Κέας
στην Ιουλίδα, ύστερα από την  αριθμ.πρωτ.  3863/22.09.2017 πρόσκληση του Προέδρου,  που
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού  διαπιστώθηκε  νόμιμη  απαρτία,  δηλαδή  σε  σύνολο  7  μελών  βρέθηκαν  παρόντα  τα
παρακάτω 5 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιωάννης Ευαγγέλου         1. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη
2. Δημήτριος Καβαλιέρος             2. Ειρήνη Βελισσαροπούλου             

             3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού     (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
             4. Αντώνιος Παούρης          
             5. Ελευθέριος Τζουβάρας  

 
    

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση των
πρακτικών.
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ΘΕΜΑ  1ο :  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προ-
πληρωμής (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.  153/2017  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εγκρίθηκε  η  έκδοση
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 4.000,00 €, στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου
Κορασίδη  Νικολάου,  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. 363/2017 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το οποίο
εισέπραξε ο υπόλογος την 29η του μηνός Μαΐου του έτους 2017.
Με το από 23-08-2017 αίτημά του ο υπόλογος ζήτησε από την οικονομική επιτροπή παράταση

ενός μηνός ακόμα,  ήτοι μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου 2017 λόγω διαθέσιμου χρηματικού

υπολοίπου, σύμφωνα με την παρ.2 – αρθ.32 – ΒΔ 17/5-15/6/59, η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα με

την υπ΄αριθμ. 296/2017 απόφασή της.

Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος στις δαπάνες που
πληρώθηκαν  ανέρχονται  στο  ποσό  των 3.684,81 €  το  ποσό  δε  των  315,19 €  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. 153/2017 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος
    προπληρωμής ύψους 4.000,00 € στο όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος
4. Το υπ΄αριθμ. ΓΡΥ 3/26-09-2017 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  για  το  υπ’  αριθμ.  363/2017  χρηματικό  ένταλμα
προπληρωμής, ύψους 4.000,00 €, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου,
με συνολικό ύψος δαπάνης  3.684,81 € και επιστροφή στο ταμείο του Δήμου του υπόλοιπου
ποσού  315,19 €   με  το  υπ΄  αριθμ.  ΓΡΥ  3/26-09-2017 γραμμάτιο  επιστροφής  υπολόγου  και
απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 305/2017
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ΘΕΜΑ 2ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και διάθεση πίστωσης 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  εγκρίθηκε  η  μετάβαση  του  υπαλλήλου  Κορασίδη  Νικολάου  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 τη
διάθεση πίστωσης 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6412.0001 του προϋπολογισμού έτους 2017
και για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του ίδιου υπαλλήλου.

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

 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

 Την εντολή μετακίνησης του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Διαθέτει πίστωση 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.6412.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους
2017 για τα έξοδα μεταφοράς υλικών και  συσκευασιών ανακύκλωσης του Δήμου στο χώρο
εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής.

2. Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης, εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο
όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου,  ο οποίος υποχρεούται  να αποδώσει λογαριασμό
μέσα σε προθεσμία τριών μηνών.

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 : 306/2017
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ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπλη-
ρωμής (για την παροχή υπηρεσίας αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων από την ΔΕΔ-
ΔΗΕ).

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

Με την υπ’ αριθμ.  48/03-03-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Κέας κ.Ιωάννη
Πορίχη,  προκειμένου  να  καλυφθεί  η  δαπάνη  για  την  παροχή  υπηρεσίας  αντικατάστασης
φωτιστικών σωμάτων από την ΔΕΔΔΗΕ και η διάθεση πίστωσης  31.942,40 € σε βάρος του
Κ.Α. 20.6142.0001 του προϋπολογισμού έτους 2017.

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 16/2017 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής,  το οποίο
εισέπραξε ο υπόλογος την 25η του μηνός Μαΐου του έτους 2017.

Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος, οι δαπάνες που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των  31.942,40 €, σύμφωνα με την από 22/09/2017 εντολή
πληρωμής οφειλών προς ΔΕΔΔΗΕ (Κωδικός Εντολής Πληρωμής : 00005500298820182022).

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. 48/03-03-2017 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος
    προπληρωμής ύψους 31.942,40 € στο όνομα του υπαλλήλου Ιωάννη Πορίχη
3.  Την  από  22/09/2017  εντολή  πληρωμής  οφειλών  προς  ΔΕΔΔΗΕ  (Κωδικός  Εντολής
Πληρωμής : 00005500298820182022).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  για  το  υπ’  αριθμ.  16/2017 χρηματικό  ένταλμα
προπληρωμής, ύψους 31.942,40 €, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Ιωάννη Πορίχη, με
συνολικό  ύψος  δαπάνης  31.942,40  €,  σύμφωνα  με  την  από  22/09/2017  εντολή  πληρωμής
οφειλών  προς  ΔΕΔΔΗΕ  (Κωδικός  Εντολής  Πληρωμής  :  00005500298820182022) και
απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 307/2017
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ΘΕΜΑ 4ο  :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια προτυπωμένων μηχανογραφικών εντύπων.

Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  4ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

   (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ 1.339,20   €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.    10.6613
   ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118  ΤΟΥ Ν.4412/2016

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Για  την  λειτουργία  της  ταμειακής  υπηρεσίας  του  Δήμου,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια προτυπωμένων μηχανογραφικών εντύπων

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την
εκτέλεση  των  οποίων  δεν  απαιτούνται,  λόγω  της  φύσης  τους,  τεχνικές  γνώσεις  ή  τεχνική
εμπειρία μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την
πίστωση και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω
προμήθειες  που  ο  προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης
(20.000,00  €  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  σύμφωνα  με  τo  άρθρο  118  παρ.1  του
Ν.4412/2016) η δαπάνη γίνεται με βάσει την περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τα λοιπά, κατά
την κρίση του Ν.Π., στοιχεία της προμήθειας, τα οποία περιέρχονται σε σχετική απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής που υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε προς την Οικονομική
Επιτροπή : 

1.την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια προτυπωμένων μηχανογραφικών εντύπων

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  1.339,20 €  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  10.6613 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017

3.την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο
κείμενο της παρούσας εισήγησης.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126576
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126576


24η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 27ης Σεπτεμβρίου 2017

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ :  ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ  

ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ :  ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :  11” X 218MM (2/ΠΛΟ)

ΧΑΡΤΙ :  ΧΗΜΙΚΟ CB 56gr λευκό/CF 57gr κίτρινο

ΕΚΤΥΠΩΣΗ :  ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ στην Α’ όψη

ΠΟΣΟΤΗΤΑ :  4.000 ΕΝΤΥΠΑ

ΑΡΙΘΜΗΣΗ :  ΑΠΟ 50.451

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ :  ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ :  ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :  11” X 218MM (3/ΠΛΟ)

ΧΑΡΤΙ :  ΧΗΜΙΚΟ CB 56gr λευκό/CFB 53gr σιέλ/ CF 57gr 
        κίτρινο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ :  3.000 ΕΝΤΥΠΑ 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ :  ΑΠΟ 13.275

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α Περιγραφή Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα Τιμή Μονάδος
Προσφοράς (€)

Συνολική Τιμή
Προσφοράς (€)

1. Διπλότυπο Είσπραξης    τεμ.      4.000 0,12   480,00
2. Γραμμάτιο Είσπραξης    τεμ.      3.000 0,20   600,00

                                                                      Σύνολο 1.080,00
                                                                        Φ.Π.Α. 24%     259,20

                                                                         Γενικό Σύνολο  1.339,20

Τα έντυπα  θα κατασκευαστούν σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Πιστοποίησης EN ISO 9001 : 2008

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06,  όπως συμπληρώθηκε
από παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις
του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω
άρθρου. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266


24η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 27ης Σεπτεμβρίου 2017

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και άρθρου 74 ισχύουν, ανεξαρτήτως της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118
και 328.

Ισχύουσες Διατάξεις :

 1.Οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από   παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

   2.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

   3.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και   

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

   4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10  

   5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

   6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 10.6613,
(σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  3871/10,  του  Π.Δ.  113/10  και  της  υπ’  αριθμόν  30/2011
εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).

Έγκριση Αποτελέσματος :
Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τον Δήμαρχο Κέας χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118  παρ.2 του Ν.4412/16). 

Χρόνος παράδοσης :
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω υλικά εντός δεκαπέντε ημερών (15) από
την ημερομηνία ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16) 

Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
πραγματοποιείται  µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. (άρθρο 209  του 
Ν.4412/16) 

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος.
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Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της  προμήθειας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί
αφού προσκομίσει δελτίο αποστολής-τιμολόγιο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Τυχόν
διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του
προμηθευτή,  σύμβασης  θα  επιλύονται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  218  του
Ν.4412/16).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2.  Την  ύπαρξη  εξειδικευμένης  πίστωσης  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.  έτους  2017  και

συγκεκριμένα στον Κ.Α.  10.6613

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια  προτυπωμένων  μηχανογραφικών  εντύπων  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών.

Β)  Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.339,20 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 10.6613
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 308/2017
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ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας “Συντήρηση και επισκευή του ελικοδρομίου στη θέση
Σκλαβονικόλας”.

Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  5ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η  Κ Α Ι  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η  Τ Ο Υ  Ε Λ Ι Κ Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Ο Υ

Σ Τ Η  Θ Ε Σ Η  Σ Κ Λ Α Β Ο Ν Ι Κ Ο Λ Α Σ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.674,00 €
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.     70.6262.0005 

“  Συντήρηση και επισκευή του ελικοδρομίου στη θέση Σκλαβονικόλας”
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :    ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ  Ο 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις ανάγκες των υπηρεσιών του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  “Συντήρηση  και  επισκευή  του
ελικοδρομίου στη θέση Σκλαβονικόλας”

2. την διάθεση πίστωσης ύψους 1.674,00 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ) από τον Κ.Α. 70.6262.0005 του
προϋπολογισμού  έτους  2017  του  Δήμου  μας  στον  οποίο  υπάρχει  διαθέσιμη  εγγεγραμμένη
πίστωση 

3.την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο
κείμενο της παρούσας εισήγησης

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Λόγω αναγκαιότητας  διατήρησης  της  επιχειρησιακής  ετοιμότητας  του ελικοδρομίου  για  την
εξυπηρέτηση πτήσεων όλο το 24ωρο, ο Δήμος Κέας θα πρέπει να μεριμνήσει για τα παρακάτω:

 Καθαίρεση φυτών από το δάπεδο προσγείωσης/απογείωσης του ελικοδρομίου και από τη
Ζώνη Ασφαλείας, με χορτοκοπτικό μηχάνημα. Περιμετρικά του δαπέδου προσγείωσης
απαιτείται καθαίρεση της φυτοφυίας έτσι ώστε να προληφθεί καταρχήν η οποιαδήποτε
περίπτωση πυρκαγιάς και κατά δεύτερον να γίνεται ορατή η περιμετρική φωτοσήμανση
του δαπέδου.
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 Καθαρισμός από την φυτοφυία των ρείθρων αμφίπλευρα του δρόμου που οδηγεί στην
είσοδο του ελικοδρομίου. Ο καθαρισμός θα γίνει με μηχανικά μέσα και θα προσδώσει
στους  οδηγούς  καλύτερο  οπτικό  πεδίο  ως  προς  τα  διερχόμενα  οχήματα  και  θα
οριοθετήσει καλύτερα το οδόστρωμα.

 Φροντίδα  της  βλάστησης  που αναφύεται  έξω από την περίφραξη.  Δεν θα  πρέπει  να
ξεπερνάει το ύψος της περίφραξης.

 Καθαρισµός του χώρου από φερτά υλικά και η απομάκρυνση αυτών. 
 Χρωματισμός με χρώματα ειδικά για επιστρώσεις εξωτερικών καταστρωμάτων και όπως

προβλέπεται από το πδ 19/2009 “περί ίδρυσης, κατασκευής, εξοπλισμού, λειτουργίας και
εκμετάλλευσης ελικοδρομίων”.
Συγκεκριμένα:
α)περιμετρική σήμανση δαπέδου (λευκή γραμμή, πάχους 30εκ.)
β)Σήμανση Ελικοδρομίου με το γράμμα Η χρώματος λευκού,
γ)Σήμανση ζώνης επαφής (κύκλος κίτρινου χρώματος, πάχους 50 εκ.)

 Συντήρηση αντλητικού συγκροτήματος.
 Βάψιμο και καθάρισμα του οικίσκου προκειμένου να βρίσκεται σε καλή κατάσταση.
 Τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις ανωτέρω εργασίες θα απομακρυνθούν με

ευθύνη  και  μεταφορικό  μέσο  του  εργολάβου.  Τα  υλικά  καθαριότητας,  υλικά
ασπρίσματος, εργαλεία που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες, είναι στις υποχρεώσεις
του εργολάβου.

Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών με τα απαραίτητα υλικά ανέρχεται    στο ποσό των
1.350,00 € πλέον ΦΠΑ 24% :  324,00 €. Σύνολο : 1.674,00 €   (συμπ/νου ΦΠΑ)   και θα βαρύνει
τον  ΚΑ  70.6262.0005  “Συντήρηση  και  επισκευή  του  ελικοδρομίου”  του  προϋπολογισμού
εξόδων οικ.έτους 2017.

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε
από παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις
του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω
άρθρου. 

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και άρθρου 74 ισχύουν, ανεξαρτήτως της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118
και 328.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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Ισχύουσες Διατάξεις 

 1.Οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

 2.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

 3.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και   

    λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

 4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10  

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

6.Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

 Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2017, ύψους 1.700,80 € και συγκεκριμένα
στον Κ.Α. 70.6262.0005,  (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της
υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

Έγκριση Αποτελέσματος   
Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τον Δήμαρχο Κέας χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118  παρ.2 του Ν.4412/16). 

Διάρκεια Σύμβασης 
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι από την ημερομηνία ανάθεσης μία   εβδομάδα. (άρθρο
217  του Ν.4412/16).

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στο Ελικοδρόμιο θέσης Σκλαβονικόλα.

Παραλαβή Εργασίας :
Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο
219 παρ.1 του Ν.4412/16.

Τρόπος Πληρωμής   
Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας θα γίνει μετά το τέλος των εργασιών από τον
ανάδοχο με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί αφού ο ανάδοχος προσκομίσει δελτίο
παροχής υπηρεσιών και κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που
μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή,
σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).
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Παρατηρήσεις της μειοψηφίας
Το  μέλος  της  μειοψηφίας  κ.Ελ.Τζουβάρας  αναφέρει  ότι  θα  μπορούσε  η  ανωτέρω  παροχή
υπηρεσίας να πραγματοποιηθεί από υπαλλήλους του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2.Την  ύπαρξη  εξειδικευμένων  πιστώσεων  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.  έτους  2017  και

συγκεκριμένα στον ΚΑ  70.6262.0005 

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Το μέλος της  μειοψηφίας κ.Ελ.Τζουβάρας ψηφίζει ΠΑΡΟΝ για τον ανωτέρω λόγο)

Α) Την έγκριση της παροχής υπηρεσίας Συντήρηση και επισκευή του ελικοδρομίου στη θέση
Σκλαβονικόλας και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Tη διάθεση πίστωσης ποσού 1.674,00 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ) από τον Κ.Α.70.6262.0005 του
προϋπολογισμού  έτους  2017  του  Δήμου  μας  στον  οποίο  υπάρχει  διαθέσιμη  εγγεγραμμένη
πίστωση.

    Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 309/2017
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ΘΕΜΑ 6ο : Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης συμμετοχής υπαλλήλου του Δή-
μου σε σεμινάριο με θέμα “Ρύθμιση οφειλών και ζητήματα που αφορούν τα έσοδα των ΟΤΑ
και προκύπτουν από τις διατάξεις του Ν.4483/2017”.  

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  6ο θέμα  της  ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής :

Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η
Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων
του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το
δημοτικό συμβούλιο.

Ο Δήμαρχος με την υπ΄ αριθμ. 380/12-09-2017 απόφασή του ενέκρινε την συμμετοχή της

υπαλλήλου  του  Δήμου  κ.  Φανής  Άννας  Μπαλατσού  σε  εκπαιδευτικό  σεμινάριο  που  θα

πραγματοποιηθεί  την  Παρασκευή  29/09/2017  από  το  Κέντρο  Εκπαίδευσης  –  Σύμβουλοι

Επιχειρήσεων ΟΤΑ – ΝΠΔΔ ΕΕ, με θέμα “Ρύθμιση οφειλών και ζητήματα που αφορούν τα

έσοδα των ΟΤΑ και προκύπτουν από τις διατάξεις  του Ν.4483/2017”. Η διάθεση πίστωσης

της ανωτέρω δαπάνης θα γίνει σε βάρος του ΚΑ 00.6073.0001 του προϋπολογισμού οικ.έτους

2017 και ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα ευρώ (70,00 €).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

 την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

 την υπ΄αριθμ. 380/12-09-2017 απόφαση Δημάρχου

 την  ύπαρξη  εξειδικευμένης  πίστωσης  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.έτους  2017  και

συγκεκριμένα στον ΚΑ  00.6073.0001

 την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  διάθεση  πίστωσης  ποσού  εβδομήντα  ευρώ  (70,00  €  -  συμπ.  ΦΠΑ) για  την  πληρωμή

δαπάνης συμμετοχής  της υπαλλήλου του Δήμου κ. Φανής Άννας Μπαλατσού σε εκπαιδευτικό

σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29/09/2017 από το Κέντρο Εκπαίδευσης –

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΟΤΑ – ΝΠΔΔ ΕΕ,  με θέμα “Ρύθμιση οφειλών και ζητήματα που

αφορούν τα έσοδα των ΟΤΑ και προκύπτουν από τις διατάξεις του Ν.4483/2017”.
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Η ανωτέρω δαπάνη θα γίνει  σε βάρος του ΚΑ 00.6073.0001 του προϋπολογισμού οικ.έτους

2017. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 310/2017
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ΘΕΜΑ 7ο  : Λήψη απόφασης επί ένστασης κατά της υπ΄αριθμ. 288/2017 απόφασης της οικο-
νομικής επιτροπής με θέμα : Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγη-
σης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου κατακύρωσης για την “Αποκατάστα-
ση Ασφαλτόστρωσης Δημοτικής Οδοποιίας”.

Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  7ο 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».

Τα Τεύχη  Δημοπράτησης του ανωτέρω έργου,  και  ιδίως  την α.π.  2437/20–6–2017 (ΑΔΑΜ:

17PROC001561113)  Διακήρυξη  Ανοικτής  Διαδικασίας  για  την  επιλογή  αναδόχου  για  την

κατασκευή του έργου  “Αποκατάσταση Ασφαλτόστρωσης Δημοτικής Οδοποιίας”, σύμφωνα

με το άρθρο 4.3 της οποίας:  «.......Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η

οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου

εδαφίου.......»

Στις  20/9/2017  υποβλήθηκε  στο  πρωτόκολλο  του  Δήμου  ένσταση  του  κ.  Ιωάννη  Ντάφου,

Ε.Δ.Ε., η οποία έλαβε α.π. 3800/20–09–2017. Την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:00

συνεδρίασε  η  Επιτροπή  Διεξαγωγής  (Ε.Δ.)  Συνοπτικού  Διαγωνισμού του  ανωτέρω  έργου,

ορισθείσα με την υπ’ αριθ. 200/2017 απόφασή μας, προκειμένου να εξετάσει την υποβληθείσα

ένσταση, αναφέροντας τα κάτωθι :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Αποκατάσταση Ασφαλτόστρωσης Δημοτικής Οδοποιίας»

για την εξέταση υποβληθείσας ένστασης

Στα γραφεία του Δήμου Κέας σήμερα Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 συνεδρίασε η 
Επιτροπή Διεξαγωγής (Ε.Δ.) Συνοπτικού Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, ορισθείσα με την υπ’ 
αριθ. 200/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Κέας, αποτελούμενη από τους κ.κ.:
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Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – Πρόεδρος
Γεώργιο Γεωργουσόπουλο, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – Μέλος
Βασιλική Μωδέα, ΤΕ Πολιτικών Έργων Υποδομής – Μέλος

προκειμένου να εξετάσει την υποβληθείσα στο πρωτόκολλο του Δήμου Κέας ένσταση του κ. 
Ιωάννη Ντάφου, Ε.Δ.Ε., η οποία έλαβε α.π. 3800/20–09–2017.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη:

– Τα Τεύχη Δημοπράτησης του ανωτέρω έργου, και ιδίως την α.π. 2437/20–6–2017 (ΑΔΑΜ: 
17PROC001561113) Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την 
κατασκευή του εν λόγω έργου, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της οποίας: «.......Η ένσταση 
υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου.......»
– Τον Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει, και ιδίως το άρθρο 127 αυτού «Ενστάσεις που ασκούνται 
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κάτω από 60.000 ευρώ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) – Παράβολο»
– Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
– Το γεγονός ότι η εν λόγω ένσταση:

i) υπεβλήθη εμπρόθεσμα (5 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής (15–9–2017) από τον 
ενδιαφερόμενο της κοινοποίησης σε αυτόν της 288/2017 απόφασης Ο.Ε. περί κατακύρωσης 
του διαγωνισμού) και 
ii) συνοδευόταν από το νόμιμο παράβολο ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης

προέβη στην εξέταση της παραπάνω ένστασης κατ’ ουσία.

Προβαλλόμενοι ισχυρισμοί

Ο ενιστάμενος Ιωάννης Ντάφος, Ε.Δ.Ε. προβάλλει τον ισχυρισμό ότι: «(…) η βεβαίωση εγγραφής 
του Ιωάννη Κιουλαφή στο μητρώο εμπειροτεχνών δεν προβλέπει ασφαλτικές εργασίες παρά μόνο 
χωματουργικές: εργασίες διάνοιξης, συντηρήσεις, τσιμεντοστρώσεις, διαμορφώσεις, στην ομάδα 
εργασιών οδοποιίας. Συνεπώς, η βεβαίωση του εν λόγω διαγωνιζόμενου στα Μητρώα 
Περιφερειακών Ενοτήτων δεν είναι αντίστοιχου έργου και δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές(…)».

Πραγματικά στοιχεία – εφαρμοζόμενες διατάξεις

Στο άρθρο 23.4.(α) της Διακήρυξης του έργου, που αφορά τα ζητούμενα από τους 
διαγωνιζόμενους «Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β» αναφέρεται ότι: «Όσον αφορά την καταλληλότητα για την 
άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α1 τάξη και άνω, για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.». Στην υποσημείωση υπό στοιχείο (l) της παραγράφου αυτής 
αναφέρεται ότι: «Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει 
να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά 
Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του N.3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η 
αντίστοιχη πρόβλεψη.»
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Στο άρθρο 105 «Εγγραφή στα Νομαρχιακά Μητρώα – Υποχρεώσεις υπηρεσιών» του Ν.3669/2008
«Εγγραφή στα Νομαρχιακά Μητρώα – Υποχρεώσεις υπηρεσιών» αναφέρεται ότι: «1. 
Εργοληπτικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που δεν είναι εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.ΕΠ. μπορούν να αναλαμβάνουν, είτε ως μεμονωμένες επιχειρήσεις είτε και σε κοινοπραξία 
μεταξύ τους την κατασκευή μικρών δημοσίων έργων, όπως ορίζεται στον παρόντα Κώδικα, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα, που τηρούνται στη Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών εκάστης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΔΤΥΝΑ).»

Παρακάτω στο άρθρο 106 «Συμμετοχή στις δημοπρασίες – Όρια προϋπολογισμού» του 
Ν.3669/2008  αναφέρεται ότι: «2. Οι εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα επιχειρήσεις 
μπορούν να αναλαμβάνουν έργα κατηγοριών του Μ.Ε.ΕΠ. με προϋπολογισμό μέχρι του ποσού 
των είκοσι μίας χιλιάδων (21.000) ευρώ που αντιστοιχούν στην ειδικότητα των σπουδών των 
εργοδηγών πτυχιούχων των μέσων Τεχνικών Σχολών, που καταργήθηκαν με το ν. 576/ 1977, και 
οι οποίοι έχουν τριετή κατασκευαστική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου τους. Το όριο αυτό 
αυξάνεται σε τριάντα τρεις χιλιάδες (33.000) ευρώ, σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ και 
πενήντα έξι χιλιάδες (56.000) ευρώ μετά τη συμπλήρωση εξαετίας, εννεαετίας και δωδεκαετίας 
από τη λήψη του πτυχίου αντιστοίχως.».

Στο άρθρο 100 «Τάξεις και κατηγορίες του Μ.Ε.ΕΠ.» του Ν.3669/2008  ορίζεται ότι: «1. Οι 
τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. ορίζονται σε επτά και επιπλέον αυτών ορίζονται και δύο ειδικές τάξεις οι Α1, 
Α2 για μικρές επιχειρήσεις. Η κατάταξη στο Μ.Ε.ΕΠ. των εργοληπτικών επιχειρήσεων γίνεται σε 
μία ή περισσότερες από τις εξής βασικές κατηγορίες έργων: οδοποιίας, οικοδομικών, 
υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενικών και βιομηχανικών και ενεργειακών.»
Περαιτέρω, στο άρθρο 76 του Ν.4412/2016 «Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας
σύμβασης έργου» αναφέρεται ότι: «1. Πέραν των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 75, ειδικά 
για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, ισχύουν τα ακόλουθα: α) Στο Μ.Ε.ΕΠ. ή τα νομαρχιακά 
μητρώα, εγγράφονται οικονομικοί φορείς κατά κατηγορίες ή εξειδικευμένες επιχειρήσεις. β) Όταν
το έργο ανήκει αποκλειστικά σε μια κατηγορία του Μ.Ε.ΕΠ., δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης έχουν οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι   στην κατηγορία αυτή  . Ένα έργο 
θεωρείται ότι ανήκει αποκλειστικά σε μια κατηγορία αν ανήκουν στην κατηγορία αυτή πλέον του 
ενενήντα τοις εκατό (90%) των εργασιών του όλου έργου. Για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού
δεν λαμβάνονται υπόψη τα απρόβλεπτα. (…)». 

Εν προκειμένω, στην υποβληθείσα κατά το 2ο στάδιο του Διαγωνισμού (άρθρο 4.2 της Δ/ξης, 
υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό μειοδότη) βεβαίωση εγγραφής του κ. 
Ιωάννη Κιουλαφή, βεβαιώνεται ότι «ο εμπειροτέχνης Ιωάννης Κιουλαφής του Γεωργίου που 
εδρεύει στη Νήσο ΝΑΞΟ, είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εμπειροτεχνών Νομού Κυκλάδων με 
Αριθμό Μητρώου «11», για έργα Οδοποιίας: χωματουργικά, εκσκαφές, επιχώσεις, διανοίξεις, 
συντηρήσεις, τσιμεντοστρώσεις  διαμορφώσεις, Οικοδομικά: εκσκαφές, επιχώσεις, μπετά, 
διαμορφώσεις και Ύδρευσης – Αποχέτευσης: διάνοιξη χανδάκων, τοποθέτηση σωληνώσεων, 
προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι 56.000,00 ΕΥΡΩ για την τριετία από 01–12–2014 έως και 01–
12–2017 (μία Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά).». Ο προϋπολογισμός δαπάνης της εν λόγω 
βεβαίωσης καλύπτει τον προϋπολογισμό δημοπράτησης του έργου, μη περιλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α..
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Απόψεις της Επιτροπής Διαγωνισμού

Η Επιτροπή Διαγωνισμού θεωρεί ότι o κ. Ιωάννης Κιουλαφής, Ε.Δ.Ε., με την ανωτέρω εν ισχύ 
βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εμπειροτεχνών Νομού Κυκλάδων για έργα Οδοποιίας καλύπτει 
τις απαιτήσεις της Διακήρυξης του έργου i) για την Καταλληλότητα άσκησης της επαγγελματικής 
δραστηριότητας (άρθρο 22.Β) και ii) για την Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (άρθρο 22.Δ) 
καθότι από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει σαφώς ότι οι εγγεγραμμένοι στα 
Μητρώα Εμπειροτεχνών έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης 
εφόσον η βεβαίωση εγγραφής τους αντιστοιχεί στην/στις καλούμενες κατηγορίες έργων του 
Μ.Ε.Ε.Π., οι οποίες ορίζονται ρητώς στο άρθρο 100 «Τάξεις και κατηγορίες του Μ.Ε.ΕΠ.» του 
Ν.3669/2008, και περιλαμβάνουν την κατηγορία «ΟΔΟΠΟΙΙΑ» και όχι επί παραδείγματι 
κατηγορία «ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ» ή «ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ».

Ακόμα όμως και αν δεν γίνει δεκτός ο ανωτέρω συλλογισμός, η Επιτροπή Διαγωνισμού, θεωρεί 
ότι η υποβληθείσα βεβαίωση εγγραφής του κ. Ιωάννη Κιουλαφή, Ε.Δ.Ε. στο Μητρώο 
Εμπειροτεχνών για εργασίες συντηρήσεων οδοποιίας (έργα Οδοποιίας: (…) συντηρήσεις) και 
πάλι αποτελεί τεκμήριο για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της Δ/ξης του έργου για 
καταλληλότητα άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας και για τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα, καθότι προφανώς οι αποκαταστάσεις ασφαλτοστρώσεων οδών αποτελούν  
εργασίες συντηρήσεων οδοποιίας.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή Διαγωνισμού θεωρεί σε κάθε περίπτωση τους προβαλλόμενους 
ισχυρισμούς του ενιστάμενου κ. Ιωάννη Ντάφου, Ε.Δ.Ε. ως αβάσιμους και ότι η υποβληθείσα 
ένστασή του πρέπει να απορριφθεί.

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή 
(Οικονομική Επιτροπή Δ. Κέας) προς έγκριση.–

Κέα, 26–09–2017

Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – Πρόεδρος

Γεώργιος Γεωργουσόπουλος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – Μέλος

Βασιλική Μωδέα, ΤΕ Πολιτικών Έργων Υποδομής – Μέλος
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Ύστερα  από  τα  ανωτέρω  και  σύμφωνα  με  τις  ανωτέρω  διατάξεις,  η  Οικονομική  Επιτροπή

καλείται να αποφασίσει επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 3800/20–09–2017 υποβληθείσας ένστασης του

κ. Ιωάννη Ντάφου, Ε.Δ.Ε.. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2)  τους  όρους  της  με  αριθμ.πρωτ.  2437/20-6-2017 διακήρυξη  του  διαγωνισμού,  η  οποία

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 17PROC001561113)

3) το με αριθ.πρωτ. 3923/26-9-2017 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την εξέταση της

υπ’ αριθ. πρωτ. 3800/20–09–2017 υποβληθείσας ένστασης του κ. κ. Ιωάννη Ντάφου, Ε.Δ.Ε..  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.  Την απόρριψη της με αριθ.πρωτ. 3800/20–09–2017 υποβληθείσας ένστασης του κ. Ιωάννη

Ντάφου, Ε.Δ.Ε..  

2. Την  κατακύρωση  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  το  έργο  «Αποκατάσταση

Ασφαλτόστρωσης Δημοτικής Οδοποιίας » στον κ. Ιωάννη Κιουλαφή και τη διάθεση πίστωσης

ποσού 47.599,20 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.), ήτοι μέση τεκμαρτή έκπτωση 21,00 %.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 311/2017
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ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών για την παρο-
χή υπηρεσίας επισκευής αντλιών ύδρευσης – αποχέτευσης.

Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  8ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ (2) ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   2.362,20     € 
(ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)

ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  25.6264.0004  )
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ  Ο 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Ο Δήμος Κέας προτίθεται να προβεί σε εργασίες επισκευής και συντήρησης μίας (1) αντλίας

ύδρευσης (που είναι εγκατεστημένη στο Πηγάδι Ιουλίδας) & μίας (1) αντλίας λυμάτων (που

είναι εγκατεστημένη στην Κορησσία). Η επισκευή τους θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις

της προμηθεύτριας εταιρείας η οποία διαθέτει τα ακριβή ανταλλακτικά.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι κάτωθι:

Για την GRUNDFOS SEV 65.65

Αντικατάσταση :

 Ρουλεμάν

 Μηχανικός στυπιοθλίπτης

 Καλώδιο

Εργασίες :

 Αποσυναρμολόγηση

 Περιέλιξη

 Βελτίωση άξονα
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 Αντικατάσταση ανταλλακτικών

 Συναρμολόγηση

 Δοκιμή

 Βάψιμο με εποξειδική βαφή

 Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 832,50 € πλέον
Φ.Π.Α.  24%  και  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ  25.6264.0004  του  προϋπολογισμού  εξόδων
οικ.έτους 2017.

Για την GRUNDFOS DP 10.50

Αντικατάσταση :

 Ρουλεμάν

 Μηχανικός στυπιοθλίπτης

 Πτερωτή

 Καλώδιο

Εργασίες :

 Αποσυναρμολόγηση

 Περιέλιξη

 Βελτίωση άξονα

 Αντικατάσταση ανταλλακτικών

 Συναρμολόγηση

 Δοκιμή

 Βάψιμο με εποξειδική βαφή

 Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.072,50 € πλέον
Φ.Π.Α.  24%  και  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ  25.6264.0004  του  προϋπολογισμού  εξόδων
οικ.έτους 2017.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.905,00 € πλέον Φ.Π.Α.

24% 457,20 €. Γενικό σύνολο 2.362,20 €
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Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα της Υπηρεσίας στις τρέχουσες τιμές της

αγοράς.

Οι  εργασίες  θα  ολοκληρωθούν  εντός  15  –  20  ημέρες  από  την  ημερομηνία  ανάθεσης  στον

ανάδοχο.

Τ ρ ό π ο ς  α ν ά θ ε σ η ς  τ η ς  υ π η ρ ε σ ί α ς  :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  209  παρ.  9  του  Ν.  3463/06, όπως
τροποποιήθηκε από την περ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016).

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και άρθρου 74 ισχύουν, ανεξαρτήτως της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118
και 328.

Ισχύουσες Διατάξεις   

 1.Οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

   2.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

   3.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και   

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

   4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10  

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

6. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2017  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
25.6264.0004, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν
30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).

Έγκριση Αποτελέσματος :
Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τον Δήμαρχο Κέας χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118  παρ.2 του Ν.4412/16). 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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Χρόνος παράδοσης :
Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός 15 – 20 ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης στον 
ανάδοχο. (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16) 

Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή των εργασιών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
πραγματοποιείται  µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. (άρθρο 209 του 
Ν.4412/16) 

Τόπος Παράδοσης :
Οι εργασίες επισκευής θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις της προμηθεύτριας εταιρείας η
οποία διαθέτει τα ακριβή ανταλλακτικά.

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα
εκδοθεί αφού προσκομίσει δελτίο αποστολής-τιμολόγιο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής,
μεταξύ του Δήμου και του  αναδόχου, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Κατά  συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω  και  των  ανωτέρω  αναγκών  του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής δύο (2) αντλιών ύδρευσης και
αποχέτευσης 

2. την διάθεση πίστωσης ύψους 1.905,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 457,20 €. Γενικό σύνολο 2.362,20
€  από τον Κ.Α. 25.6264.0004 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017

3. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται
στο κείμενο της παρούσας εισήγησης

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2.  Την  ύπαρξη  εξειδικευμένης  πίστωσης  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.  έτους  2017  και
συγκεκριμένα στον ΚΑ  25.6264.0004
3. Την εισήγηση του προέδρου

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την έγκριση της παροχής υπηρεσίας επισκευής δύο (2) αντλιών ύδρευσης και αποχέτευσης
και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Την  διάθεση και  ψήφιση  πίστωση  ποσού  2.362,20 €  (συμπ.  ΦΠΑ 24%)  από τον ΚΑ
25.6264.0004 του προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη
εγγεγραμμένη πίστωση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 312/2017
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ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών για την παρο-
χή υπηρεσίας μίσθωσης μηχανημάτων έργου.

Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  9ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ ΑΞ  ΙΑΣ   24.651,20   € 
(ΣΥ  ΜΠ. ΦΠΑ)

ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  30.6233.0001  )
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ  Ο 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
 Η παρούσα παροχή υπηρεσίας αναφέρεται στην μίσθωση από την ελεύθερη αγορά των οχημάτων και
των μηχανημάτων που δεν διαθέτει ο Δήμος ΚΕΑΣ και θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση του
χωμάτινου  οδικού  δικτύου  του  Δήμου,  για  την  αποκατάσταση  της  βατότητας  του,  καθώς  και  τον
καθαρισμό ρεμάτων, για το έτος 2017-2018. Ο τύπος αυτών αναφέρεται ακόλουθα:

 Μηχανικός εκσκαφέας (τσάπα περιστροφική), μηχανικής ισχύος 90HP και άνω.
 Ανατρεπόμενο φορτηγό με δυνατότητα φόρτωσης 10 τόνων και άνω.
 Ερπιστριοφόρο φορτωτή, μηχανικής ισχύος 90HP και άνω.

  Η μίσθωση των παραπάνω αναλύεται στο ενδεικτικό προϋπολογισμό με βάσει τα παρακάτω κριτήρια:

  Α) Μίσθωση μηχανημάτων 

Για ημερήσια απασχόληση 6,00 ωρών εργασίας (ημερομίσθιο), από 7:30  έως 13:30.

1.   Μηχανικός εκσκαφέας 
      Εκσκαφή και φόρτωση.
2.   Ερπιστριοφόρο φορτωτή
      Εσκαφή φόρτωση στρώσιμο χωματόδρομων.

  Β)  Μίσθωση ανατρεπόμενων φορτηγών αυτοκινήτων με ωφέλιμο φορτίο άνω των δέκα (10) τόνων,

για ημερήσια απασχόληση 6,00 ωρών εργασίας (ημερομίσθιο), από 7:30 έως 13:30. 

  
  Ο προϋπολογισμός της μελέτης (ενδεικτικός) για το έτος 2017-2018 ανέρχεται στο ποσό των 24.651,20€

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Τ.Μ. (€) ΔΑΠΑΝΗ

Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η  Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Ω Ν  Γ Ι Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ  
Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ  Β Α Τ Ο Τ Η Τ Α Σ  
Ρ Ε Μ Μ Α Τ Ω Ν  &  Χ Ω Μ Α Τ Ο Δ Ρ Ο Μ Ω Ν

1 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 16 340,00 5.440,00

2 ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 16 340,00 5.440,00

3 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΤΟ 30 300,00 9.000,00

                                                                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ 19.880,00

                                                                                                                                         ΦΠΑ 24%   4.771,20

                                                                                                                                         ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 24.651,20

 Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  209  παρ.  9  του  Ν.  3463/06, όπως
τροποποιήθηκε από την περ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016).

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και άρθρου 74 ισχύουν, ανεξαρτήτως της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118
και 328.

Ισχύουσες Διατάξεις 

 1.Οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

2.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

3.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και   

λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10  

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

6. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016
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 Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2017, ύψους 8.000,00 € και συγκεκριμένα
στον Κ.Α. 30.6233.0001, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 16.651,20 € θα διατεθεί από τον αντίστοιχο
ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018  (σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.
3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

Έγκριση Αποτελέσματος 
Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τον Δήμαρχο Κέας χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118  παρ.2 του Ν.4412/16). 

Διάρκεια Σύμβασης 
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης (άρθρο 217  του Ν.4412/16).

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνεται στα ρέματα και στους χωματόδρομους του Δήμου Κέας,
όπως αναλυτικά αναφέρονται στην με αριθμ. πρωτ. 3911/26.09.2017 σχετική μελέτη.

Παραλαβή Εργασίας :
Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο
219 παρ.1 του Ν.4412/16.

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας θα γίνει  ανά τρίμηνο, με χρηματικό ένταλμα
πληρωμής  που  θα  εκδοθεί  αφού  προσκομίσει  δελτίο  παροχής  υπηρεσιών  με  κατάθεση  σε
τραπεζικό  λογαριασμό.  Τυχόν διαφορές  που μπορεί  να  προκύψουν μετά  την υπογραφή της
σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Κατά  συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω  και  των  ανωτέρω  αναγκών  του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας  μίσθωσης μηχανημάτων έργου

2. την διάθεση πίστωσης ύψους  8.000,00 € (συμπ.ΦΠΑ 24%) από τον Κ.Α.  30.6233.0001 του
προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2017.  Το  υπόλοιπο  ποσό  των  16.651,20 €
(συμπ.ΦΠΑ 24%) θα διατεθεί από τον αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού
έτους 2018

3. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται
στο κείμενο της παρούσας εισήγησης
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2.  Την  ύπαρξη  εξειδικευμένης  πίστωσης  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.  έτους  2017  και
συγκεκριμένα στον ΚΑ   30.6233.0001 
3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την  έγκριση  της  παροχής  υπηρεσίας μίσθωσης  μηχανημάτων  έργου και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)   Την  διάθεση και  ψήφιση  πίστωση  ποσού  8.000,00 €  (συμπ.  ΦΠΑ 24%) από  τον  Κ.Α.
30.6233.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους  2017.  Το υπόλοιπο ποσό  των
16.651,20 € (συμπ.ΦΠΑ 24%) θα διατεθεί από τον αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων
οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 313/2017
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Ο πρόεδρος της Ο. Ε. - Δήμαρχος Κέας       Τα μέλη

                Ιωάννης Ευαγγέλου Δημήτριος Καβαλιέρος

Ελευθερία Στ. Μορφωνιού

Αντώνιος Παούρης  

Ειρήνη Βελισσαροπούλου

Ελευθέριος Τζουβάρας  
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