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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
          ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
            

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 29ης/12-12-2017
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 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. 5108/08.12.2017 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
7 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

   1. Ιωάννης Ευαγγέλου              ΟΥΔΕΙΣ
   2. Δημήτριος Καβαλιέρος
   3. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη
   4. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού     
   5. Αντώνιος Παούρης

    6. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
   7. Ελευθέριος Τζουβάρας          

             
 
    

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση των
πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών κατα-
νάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ακινήτων του Δήμου.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε 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 προϋπολο-
γισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβού-
λιο.

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού ευρώ πεντακοσίων δεκαε-
πτά (517,00 €) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά εξόφληση λογαριασμών κατα-
νάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του Δήμου, ως εξής :

 με  αριθμό  παροχής  5  50029791-01  9  και  περίοδο  κατανάλωσης  από  25/10/2017  έως
23/11/2017 (έναντι), ποσού ευρώ πεντακόσια τρία (503,00 €) και αφορά  το αντλιοστάσιο
που  βρίσκεται στη  θέση  ρέμα  Μυλοποτάμου.  Η  εν  λόγω  δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ
25.6211.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση.

 με  αριθμό  παροχής  5  50006797-01  5  και  περίοδο  κατανάλωσης  από  19/07/2017  έως
15/11/2017 (εκκαθαριστικός), ποσού ευρώ δεκατεσσάρων (14,00 €), και αφορά το δωρηθέν
ακίνητο Κυριακούλας Μυκονιάτη προς το Δήμο Κέας. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον
ΚΑ 15.6279.0002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2017 και στους ΚΑ
25.6211.0001 &  15.6279.0002
3. Τους λογαριασμούς της ΔΕΗ
4. Την εισήγηση του προέδρου

                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ πεντακοσίων δεκαεπτά (517,00 €) για την κάλυψη της υπηρεσιακής
ανάγκης που αφορά εξόφληση  λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του Δήμου, ως
εξής :

 με  αριθμό  παροχής  5  50029791-01  9  και  περίοδο  κατανάλωσης  από  25/10/2017  έως
23/11/2017 (έναντι), ποσού ευρώ πεντακόσια τρία (503,00 €) και αφορά  το αντλιοστάσιο
που  βρίσκεται στη  θέση  ρέμα  Μυλοποτάμου.  Η  εν  λόγω  δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ
25.6211.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση.

 με  αριθμό  παροχής  5  50006797-01  5  και  περίοδο  κατανάλωσης  από  19/07/2017  έως
15/11/2017 (εκκαθαριστικός), ποσού ευρώ δεκατεσσάρων (14,00 €), και αφορά το δωρηθέν
ακίνητο Κυριακούλας Μυκονιάτη προς το Δήμο Κέας. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον
ΚΑ 15.6279.0002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 397/2017
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ΘΕΜΑ 2ο : Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσιεύσεων σε εφημερίδες.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 2ο 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 Πρόεδρος αιτείται  την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσών για την κάλυψη της υπηρεσιακής
ανάγκης που αφορά στη πληρωμή δημοσιεύσεων σε εφημερίδες, αναλυτικά ως εξής :

 Εφημερίδα ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ – ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΕ,  για την εκτέλεση της παροχή
υπηρεσίας δημοσίευσης σε εφημερίδα της υπ΄αριθμ. 524/30-11-2017 απόφασης δημάρχου
περί  ορισμού  του  κ.  Κωνσταντίνου  Θώδου  ως  εντεταλμένου  δημοτικού  συμβούλου  σε
θέματα δημοσίων σχέσεων, πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και κάθε είδους
εκδηλώσεων του Δήμου, καθώς και  θεμάτων Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, έναντι
αμοιβής ποσού 31,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 00.6463  του προϋ/σμού εξόδων οικ.έτους 2017

 Εφημερίδα ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ - ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, για την εκτέλεση
της  παροχής  υπηρεσίας  δημοσίευσης  σε  εφημερίδα  της  περίληψης  διακήρυξης  για  τη
σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών “Για τον Καθαρισμό Δημοτικών Κτιρίων
Δήμου Κέας”, έναντι αμοιβής ποσού 130,20 €, σε βάρος του Κ.Α. 30.6462  του προϋ/σμού
εξόδων οικ.έτους 2017

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2017 και συγκεκριμένα

στους ΚΑ  30.6462 &  00.6463

3. Τα φύλλα δημοσίευσης των ανωτέρω εφημερίδων

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση  ποσών για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που
αφορά στη πληρωμή δημοσιεύσεων σε εφημερίδες, αναλυτικά ως εξής :

 Εφημερίδα  ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ – ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΕ, για την εκτέλεση της παροχή
υπηρεσίας δημοσίευσης σε εφημερίδα της υπ΄αριθμ. 524/30-11-2017 απόφασης δημάρχου
περί  ορισμού  του  κ.  Κωνσταντίνου  Θώδου  ως  εντεταλμένου  δημοτικού  συμβούλου  σε
θέματα δημοσίων σχέσεων, πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και κάθε είδους
εκδηλώσεων του Δήμου, καθώς και  θεμάτων Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, έναντι
αμοιβής ποσού 31,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 00.6463  του προϋ/σμού εξόδων οικ.έτους 2017

 Εφημερίδα ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ - ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, για την εκτέλεση
της  παροχής  υπηρεσίας  δημοσίευσης  σε  εφημερίδα  της  περίληψης  διακήρυξης  για  τη
σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών “Για τον Καθαρισμό Δημοτικών Κτιρίων
Δήμου Κέας”, έναντι αμοιβής ποσού 130,20 €, σε βάρος του Κ.Α. 30.6462 του προϋ/σμού
εξόδων οικ.έτους 2017

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 398/2017
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ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την παροχή υπηρεσίας “Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου νερού και θαλάσσιων υδάτων
2017 - 18”.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2017 - 18

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   4.699,60   € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α. (  25.6279.0006 & 30.6279.0015  )

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

& ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018

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

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Η μελέτη αυτή συντάσσεται από  τον Δήμο Κέας και αναφέρεται στον έλεγχο ποιότητας
πόσιμου νερού του δικτύου ύδρευσης και θαλάσσιων υδάτων του Δήμου Κέας για την σεζόν 2017-
2018.

Η εργασία έχει 4 σκέλη.
 Την Ελεγκτική παρακολούθηση
 Την Δοκιμαστική παρακολούθηση
 Την Ανάλυση Βαρέων μετάλλων
 Την ανάλυση θαλάσσιου νερού

Η σύνταξη της μελέτης, έγινε σύμφωνα με:

 Τον  Ν.  3463/2006  «Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων»  (Φ.Ε.Κ.  Α
114/08.06.2006).

 Ν.  4412/2016,  ΦΕΚ  147  Α’/8-8-2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών».

 Την παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του 3731/2008,
αρθρο83 του Ν. 2362/1995, απόφαση υπουργού οικονομικών 35130/739/9-8-2010, παρ.4
του άρθρου 209  του Ν. 3463/06 και παρ.3 του άρθρου 22 του Ν3536/07 που αφορούν τα
χρηματικά όρια για απευθείας ανάθεση.

 Καθώς επίσης και τις εκάστοτε ισχύουσες, κατά την ημέρα ανακοίνωσης του διαγωνισμού,
διατάξεις  που αφορούν τις τεχνικές λεπτομέρειες της εργασίας του τίτλου καθώς και τα
χρηματικά όρια που ορίζονται. για τις απευθείας αναθέσεις.

 Ο έλεγχος του νερού θα γίνει με βάσει την Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322, με ΦΕΚ 3282 / Β’ τεύχος /
19.9.2017 : «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» 
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 Την  Εγκύκλιο ΔΥΓ2/οικ  42736/16-5-14/Υπουργείο  Υγείας  για  την
"Παρακολούθηση της Ποιότητας του Πόσιμου Ύδατος

 Ο έλεγχος θαλάσσιου νερού θα γίνει με βάσει την ΚΥΑ 8600/416/E103, όπως δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 356/τΒ/26-2-2009 σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ

Ο προϋπολογισμός των εργασιών (  σκέλη   1, 2 & 3) με τα απαραίτητα υλικά ανέρχεται στο
ποσό των 2.980,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 715,20 €. Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών 3.695,20 €
και θα βαρύνει τον ΚΑ 25.6279.0006 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας, έτους 2017 με
ποσό 200,00 € και τον αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας, έτους 2018 με
ποσό 3.495,20 €.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών (  σκέλος 4  ) με τα απαραίτητα υλικά ανέρχεται  στο ποσό
των 810,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 194,40 €. Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών 1.004,40 € και θα
βαρύνει τον ΚΑ 30.6279.0015 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας, έτους 2017 με ποσό
00,00  €  (δεν  θα  πραγματοποιηθούν  αναλύσεις  θαλάσσιου  νερού)  και  τον  αντίστοιχο  ΚΑ του
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας, έτους 2018 με ποσό 1.004,40 €.

Στο  ανωτέρω  συνολικό  ποσό  περιλαμβάνονται  και  τα  έξοδα  αποστολής  των  φορητών
ψυγείων από και προς τον Δήμο Κέας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 

Α/Α Είδος Προμήθειας
Μονάδα

Μέτρησης
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδος

Δαπάνη

1.
Εργασία χημικού - μικροβιολογικού ελέγχου 
για πόσιμο νερό με τις παραμέτρους της 
δοκιμαστικής παρακολούθησης

τεμάχιο 75 30,00  € 2.250,00 €

2.
Εργασία χημικού - μικροβιολογικού ελέγχου 
για πόσιμο νερό με τις παραμέτρους της 
ελεγκτικής παρακολούθησης

τεμάχιο 2 300,00 € 600,00 €

3. Αναλύσεις Βαρέων Μετάλλων τεμάχιο 2 65,00 € 130,00 €
4. Αναλύσεις θαλασσινού νερού τεμάχιο 18 45,00 € 810,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

3.790,00 €
909,60 €

4.699,60 €

 Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης - Δοκιμαστική Παρακολούθηση

Στον Πίνακα 1, παραθέτουμε τις παραμέτρους που πραγματοποιούνται στις αναλύσεις της 
δοκιμαστικής παρακολούθησης σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία ( Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 
3282 Β/19-9-2017)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Μικροβιολογική και Χημική     Ανάλυση Νερού – ΟΜΑΔΑ Α

(Σύμφωνα με ΥΑ Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017) 
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Παράμετροι Ανάλυσης

Αερόβιοι μικροοργανισμοί στους 22οC Αγωγιμότητα

Αερόβιοι μικροοργανισμοί στους 37οC Θολότητα

Ολικά κολοβακτηριοειδή (coliforms) Οσμή (οργανοληπτικά)

Escherichia coli Γεύση (οργανοληπτικά)

Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης

(intestinal Enterococci)
Χρώμα

Νιτρώδη Αμμώνιο

Ps. aeruginosa pH

Θα αναλυθούν συνολικά εβδομήντα πέντε (75) δείγματα ετησίως με τις παραμέτρους 
του πίνακα 1 από διάφορα σημεία του δικτύου ύδρευσης και γεωτρήσεων όλου του Δήμου 
Κέας.

 Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης – Ελεγκτική Παρακολούθηση

Στον Πίνακα 2 παραθέτουμε τις παραμέτρους που πραγματοποιούνται στις αναλύσεις της 
Ελεγκτικής Παρακολούθησης και οι οποίες είναι οι εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Μικροβιολογική και Χημική     Ανάλυση Νερού

(Παράμετροι Ομάδας Β      σύμφωνα με

ΥΑ Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017)

Παράμετροι Ανάλυσης

Αρ. αποικιών (22οC) Χρώμιο (Cr)
Ολικός Οργανικός Άνθρακας 
(TOC)

Βενζόλιο

Αρ. αποικιών (37οC) Χαλκός (Cu) 1,2 Διχλωροαιθάνιο (EDC)
Ακρυλαμίδιο 
(C3H5NO)

Κολοβακτηριοειδή Σίδηρος (Fe) Βινυλοχλωρίδιο (CH2CHCl)
Επιχλωρυδρίνη 
(C3H5ClO)

E. Coli Μόλυβδος (Pb)
Ολικά Τριαλογονομεθάνια 
(THM's)

Σύνολο 
Παρασιτοκτόνων

Εντερόκοκκοι Μαγγάνιο (Mn) Χλωροφόρμιο (CHCl3) Νιτρώδη (NO2)
Clostridium perfrigens

(συμπεριλαμβανομένων 
των σπορίων)

Υδράργυρος (Hg) Βρωμοφόρμιο (CHBr3) Αμμώνιο (NH4)

Φθοριούχα (F) Νικέλιο (Ni)
Βρωμοδιχλωρομεθάνιο 
(CHBrCl2)

Θειικά (SO4)

Ps. aeruginosa
Οξειδωσιμότητα 
(KMnO4)

Διβρωμοχλωρομεθάνιο 
(CHBr2Cl)

Αργίλιο (Al)

Συγκέντρωση ιόντων 
υδρογόνου (pH) - 25°C

Νιτρικά (NO3) Τρι- & Τετρα- χλωροαιθυλένιο Αντιμόνιο (Sb)
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Ελεύθερο 
(υπολειμματικό) χλώριο

Σελήνιο (Se) Τριχλωροαιθυλένιο (TCE) Αρσενικό (As)

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 
25°C

Νάτριο (Na) Τετραχλωροαιθυλένιο (PCE) Βόριο (B)

Θολερότητα Βρωμικά (BrO3) Βενζο(α)πυρένιο Κάδμιο (Cd)

Χρώμα Χλωριούχα (Cl)

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί 
Υδρογονάνθρακες (PAH)

 Βενζο(β)φθορανθένιο
 Βενζο(κ)φθορανθένιο
 Βενζο(g,h,i)περυλένιο
 Ινδενο(1,2,3 c,d)πυρένιο

Κυανιούχα (CN)

Οσμή Γεύση Εξασθενές Χρώμιο (Cr6+)

Θα αναλυθούν συνολικά  δύο (2) δείγματα ετησίως με τις παραμέτρους του πίνακα 2 
από διάφορα σημεία του δικτύου ύδρευσης ή γεωτρήσεων   του Δήμου Κέας .

 Ανάλυση Βαρέων Μετάλλων

Στον Πίνακα 3, παραθέτουμε τις παραμέτρους θα πραγματοποιούνται για τις αναλύσεις 
βαρέων μετάλλων

Πίνακας 3: Ανάλυση Βαρέων Μετάλλων

Α/Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
1 Λίθιο (Li)
2 Βηρύλλιο (Be)
3 Τιτάνιο (Ti)
4 Βανάδιο (V)
5 Κοβάλτιο (Co)
6 Στρόντιο (Sr)
7 Μολυβδαίνιο (Mo)
8 Κασσίτερος (Sn)
9 Βάριο (Ba)
10 Θάλιο (Tp)
11 Ουράνιο (U)

12
Προσδιορισμός Επιφανειοδραστικών Παραγόντων (Κατιοντικά

Απορρυπαντικά)

13
Προσδιορισμός Επιφανειοδραστικών Παραγόντων (Μη ιοντικά

Απορρυπαντικά)
14 Προσδιορισμός φαινολών (δείκτη φαινόλης)

Θα αναλυθούν συνολικά δύο (2) δείγματα ετησίως με τις παραμέτρους του πίνακα 3 
από διάφορα σημεία του δικτύου ύδρευσης ή γεωτρήσεων του Δήμου Κέας.

 Αναλύσεις Θαλάσσιου Ύδατος

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 8600/416/E103, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 356/τΒ/26-2- 2009 σε
εναρμόνιση  με  την  Οδηγία  2006/7/ΕΚ  που  αφορά  την  ποιότητα  ακτών  κολύμβησης  οι
μικροβιολογικές  αναλύσεις  που  προβλέπονται  να  πραγματοποιούνται  σε  θαλασσινό  νερό  είναι
αυτές που αναγράφονται στον πίνακα 4.
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Πίνακας 4: Παράμετροι Ανάλυσης θαλάσσιου Ύδατος

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΣ

1. E. Coli Κολοβακτηριοειδή κοπρανώδους προέλευσης 

2. Intestinal Enterococci Κοπρανώδεις Εντερόκοκκοι

Θα αναλυθούν δέκα οχτώ (18) δείγματα ετησίως με τις παραμέτρους του πίνακα 5 από
τις 3 θαλάσσιες ακτές του Δήμου Κέας για Γαλάζια σημαία.

 Δειγματοληψία

Ο  ι δειγματοληψίες   θα   πραγματοποιούνται από   το   προσωπικό τ  ου Δήμου Κέας.

Ο εξοπλισμός είναι ευθύνη του αναδόχου.
Επίσης,  πρέπει  να  προσκομισθεί  Επίσημο  Πεδίο  Διαπίστευσης  του  εργαστηρίου

σύμφωνα με το  ISO/IEC 17025 από τον ΕΣΥΔ που να περιλαμβάνει όλες τις    παραμέτρους
Δοκιμαστικής και Ελεγκτικής Παρακολούθησης (εξαιρούνται οι οσμή και γεύση), για όλες τις
χημικές  παραμέτρους  βαρέων  μετάλλων  που  αναφέρονται  στην  τεχνική  μελέτη,  για  τις
αναλύσεις θαλάσσιου νερού  .

2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2.1. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Για την διαδικασία ελέγχου πόσιμου νερού της ελεγκτικής παρακολούθησης θα πρέπει να
ανιχνεύονται  οι  παράμετροι  των  μικροβιολογικών,  χημικών  στοιχείων  και  ενώσεων  οποίοι
αναφέρονται στην Υγειονομική Διάταξη Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017 & με την
μέθοδο που καθορίζει η προαναφερόμενη διάταξη.

2.2. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Για την διαδικασία ελέγχου πόσιμου νερού της δοκιμαστικής παρακολούθησης θα πρέπει να
ανιχνεύονται  οι  παράμετροι  των  μικροβιολογικών,  χημικών  στοιχείων  και  ενώσεων  οποίοι
αναφέρονται στην Υγειονομική Διάταξη Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017 & με την
μέθοδο που καθορίζει η προαναφερόμενη διάταξη.

2.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Για την διαδικασία ελέγχου πόσιμου νερού των παραμέτρων βαρέων μετάλλων, του πίνακα
3 της τεχνικής μελέτης, ο ανάδοχος  θα πρέπει για όλες τις παραμέτρους διαπιστευμένος.

2.5. Αναλύσεις Θαλάσσιου Ύδατος

Για την διαδικασία ελέγχου ποιότητας  θαλάσσιου νερού,  θα λαμβάνεται υπ’ όψιν τα όσα
αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία Σύμφωνα με την ΚΥΑ 8600/416/E103,  όπως δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 356/τΒ/26-2- 2009 σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ που αφορά την ποιότητα
ακτών κολύμβησης.
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2.7. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Τα αποτελέσματα θα παραδίνονται και σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονική αλληλογραφία

{e-mail}, με τις παρατηρήσεις που πρέπει να επισημανθούν, από το επιστημονικό επιτελείο του
εργαστηρίου.

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 επιλο-
γής της διαδικασίας, συνεπώς πρέπει να ζητείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών εγ-
γράφων (απόσπασμα ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότη-
τας) 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

7. Οι διατάξεις του Ν.4497/2017

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  “Ποιοτικός  έλεγχος  πόσιμου  νερού”  υπάρχει  διαθέσιμη  και
εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικ.έτους 2017, ύψους 200,00 € και
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 25.6279.0006 ενώ το υπόλοιπο ποσό των 3.495,20 € θα διατεθεί από τον
αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού οικ.έτους 2018. Επειδή δεν θα πραγματοποιηθούν αναλύσεις
θαλάσσιου νερού για το έτος 2017 το  ποσό των 1.004,40 € θα διατεθεί από τον προϋπολογισμό του
οικ.έτους 2018 και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.  30.6279.0015  (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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Διάρκεια Σύμβασης 
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της  (άρθρο
217  του Ν.4412/16).

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στην έδρα του αναδόχου όπως αναλυτικά αναφέρονται στην με
αριθμ.πρωτ. 5009/07.12.2017 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  μετά  το  τέλος  των  εργασιών  από τον

ανάδοχο  με  χρηματικό  ένταλμα  πληρωμής  που  θα  εκδοθεί  αφού  προσκομίσει  δελτίο  παροχής
υπηρεσιών. 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  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας “Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου νερού
και θαλάσσιων υδάτων 2017 - 18”.

2.  (α) την διάθεση πίστωσης ύψους 200,00 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α.  25.6279.0006 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017 ενώ το υπόλοιπο ποσό των 3.495,20 € θα
διατεθεί από τον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2018

(β) την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  00,00  € συμπ/νου  ΦΠΑ  (δεν  θα  πραγματοποιηθούν
αναλύσεις  θαλάσσιου  νερού)  από  τον  Κ.Α.  30.6279.0015 του  προϋπολογισμού  εξόδων
οικονομικού  έτους  2017  ενώ  το  υπόλοιπο  ποσό  των  1.004,40 €  θα  διατεθεί  από  τον
προϋπολογισμό του οικ.έτους 2018

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

Παρατηρήσεις της μειοψηφίας

Θα πρέπει να αναφέρονται οι παραλίες που θα γίνεται ο έλεγχος

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

    συγκεκριμένα στους Κ.Α. (  25.6279.0006 & 30.6279.0015  )

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_S0000126677
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_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας  “Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου νερού και θαλάσσιων υδάτων
2017 – 18” και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση
(α) ύψους  200,00  € συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  25.6279.0006 του  προϋπολογισμού  εξόδων
οικονομικού έτους 2017 ενώ το υπόλοιπο ποσό των 3.495,20 € θα διατεθεί από τον προϋπολογισμό
του οικ.έτους 2018
(β) την διάθεση πίστωσης ύψους  00,00 € συμπ/νου ΦΠΑ (δεν θα πραγματοποιηθούν αναλύσεις
θαλάσσιου νερού)  από τον Κ.Α.  30.6279.0015 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους
2017 ενώ το υπόλοιπο ποσό των 1.004,40 € θα διατεθεί από τον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2018

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 399/2017



29η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 12ης Δεκεμβρίου 2017

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την παροχή υπηρεσίας “Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσε-
ων αντλιοστασίων ύδρευσης – αποχέτευσης”.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 4.340,00 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  25.6262.0013  )

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

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

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσίας  επισκευής και  συντήρησης ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων  αντλιοστασίων  ύδρευσης  και  αποχέτευσης  του  Δήμου  Κέας.  Οι  εργασίες  που
πρέπει να εκτελεστούν είναι οι κάτωθι :

Αντλιοστάσιο Βιολογικού Βουρκαρίου
 Αλλαγή φλοτέρ πηγαδιού βιολογικού
 Εντοπισμός βλάβης αντλίας και αφαίρεση

Αντλιοστάσιο Σκούρα
 Προμήθεια, τοποθέτηση κι επέκταση καλωδίων αντλίας γεώτρησης ΝΥΥ 4 Χ 4 50 m & 2 X

1,5 m
 Σύνδεση αναλυτικού συγκροτήματος με πίνακα ελέγχου
 Αλλαγή, προμήθεια και τοποθέτηση αντικεραυνικά αντλιοστασίου και επιτηρητή στάθμης 

νερού

Αντλιοστάσιο αποχέτευσης Γιαλισκάρι
 Τοποθέτηση πίνακα γραμμής αντλίας, σύνδεση αντλίας λυμάτων φρεατίου ανύψωσης

Αντλιοστάσιο Κορησσίας – Ιουλίδας 
 Αλλαγή – Προμήθεια και τοποθέτηση ρελέ ισχύος θερμικού αντλίας πηγαδιού
 Εντοπισμός βλάβης αντλίας πηγαδιού και αφαίρεση
 Σύνδεση αντλίας πηγαδιού ξεκίνημα, αλλαγή και προμήθεια θερμικού

Αντλιοστάσιο λυμάτων Βουρκαρίου
 Επανατοποθέτηση αντλίας λυμάτων, προμήθειας και τοποθέτησης θερμικού και επιτηρητή 

τάσεως
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Αντλιοστάσιο Χαβουνά
 Αλλαγή ρελέ επιτηρητή φάσεων και έλεγχος καλής λειτουργίας

Αντλιοστάσιο λυμάτων Κορησσίας
 Αποκατάσταση βλάβης καλωδίου ΔΕΗ

Τα εργαλεία που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου. Οι
ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.

Η  δαπάνη  της  παροχής  υπηρεσίας  ανέρχεται  στο  συνολικό  ποσό  των  τεσσάρων  χιλιάδων
τριακοσίων  σαράντα  ευρώ  (4.340,00€),  συμπ/νου  Φ.Π.Α.  24%  και  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.
25.6262.0013 προϋπολογισμού του Δήμου Κέας, 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.

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

7.  Οι διατάξεις του άρθρου 107 παρ. 9 του Ν.4497/2017

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_N0000003613_N0000000718_S0000004384
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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Διάρκεια Σύμβασης :
Οι παραπάνω εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός του έτους 2017, ανάλογα με τις υποδείξεις των
υπηρεσιών του Δήμου (άρθρο 217  του Ν.4412/16).

Τόπος Παροχής :
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνεται στα υποδεικνυόμενα αντλιοστάσια ύδρευσης και αποχέτευσης
του Δήμου.  

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 προσκομίσει δελτίο παροχής υπηρεσιών και
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  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  “Επισκευή  και  συντήρηση
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ύδρευσης – αποχέτευσης”

2. την διάθεση πίστωσης ύψους 4.340,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 25.6262.0013 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 Κ.Α.  25.6262.0013

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας “Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
αντλιοστασίων  ύδρευσης  –  αποχέτευσης” και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των  παρεχομένων
υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση  ύψους 4.340,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 25.6262.0013 του
προϋπολογισμού  έτους  2017  του  Δήμου  μας  στον  οποίο  υπάρχει  διαθέσιμη  εγγεγραμμένη
πίστωση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 400/2017

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_S0000126677
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_S0000126677
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ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση για την  ανάδειξη  νέου προσωρινού ανάδοχου  για την “Αποκατάσταση
Ασφαλτόστρωσης  Δημοτικής  Οδοποιίας”,  σύμφωνα  με  την  με  αριθμ.πρωτ.  73008/15-11-17
(ΑΔΑ: 6ΚΘΙΟΡ1Ι-ΣΘΡ) απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

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

Με την με αριθμ. πρωτ. 73008/15-11-17 (ΑΔΑ: 6ΚΘΙΟΡ1Ι-ΣΘΡ) απόφαση του συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ακυρώθηκαν η υπ΄αριθμ.288/2017 (ΑΔΑ 73ΓΞΩΕΔ-Ν86) απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα “Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας
και  αξιολόγησης  διαδικασιών  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  έργου κατακύρωσης για  την
“Αποκατάσταση  Ασφαλτόστρωσης  Δημοτικής  Οδοποιίας”,  και  η  υπ΄αριθμ.  311/2017  (ΑΔΑ
656ΕΩΕΔ-3Κ8) απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα “Έγκριση πρακτικού
της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου
κατακύρωσης  για  την  “Αποκατάσταση  Ασφαλτόστρωσης  Δημοτικής  Οδοποιίας”  για  τους
κάτωθι λόγους :

 Στην με αρ. Τ.Τ. 139365/5983/23-12-2014 βεβαίωση εγγραφής, του εμπειροτέχνη Ιωάννη
Κιουλαφή του Γεωργίου (ανάδοχο), στο Μητρώο Εμπειροτεχνών Νομού Κυκλάδων, δεν
συμπεριλαμβάνονται εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών για έργα Οδοποιίας, παρόμοιες
με αυτές που περιγράφονται στη μελέτη του έργου,

 Στο διευκρινιστικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της περιφέρειας Ν. Αιγαίου προκύ-
πτει ότι από το πτυχίο του αναδόχου του έργου δεν προκύπτει εμπειρία σε έργα οδοποιίας
για τις εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών

 Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη  βεβαίωση εγγραφής  στο Μητρώο Εμπειροτεχνών Νομού
Κυκλάδων και το έγγραφο της ΔΤΕΚ ο εμπειροτέχνης Ιωάννης Κιουλάφης του Γεωργίου
στον οποίο ανατέθηκε το έργο των ελεγχόμενων αποφάσεων δεν δύναται να εκτελεί εργασί-
ες οδοστρωσίας και ασφαλτικών για έργα οδοποιίας.

Σε συνέχεια της παραπάνω απόφασης  του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ:
6ΚΘΙΟΡ1Ι-ΣΘΡ) καλούμαστε να αποφασίσουμε εκ νέου  για την ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου
για την “Αποκατάσταση Ασφαλτόστρωσης Δημοτικής Οδοποιίας”.

Λαμβάνοντας υπόψη :

 Την με  αριθμ.  πρωτ.  73008/15-11-17 (ΑΔΑ: 6ΚΘΙΟΡ1Ι-ΣΘΡ) απόφαση του συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

 Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη  βεβαίωση εγγραφής  στο Μητρώο Εμπειροτεχνών Νομού
Κυκλάδων και το έγγραφο της ΔΤΕΚ ο εμπειροτέχνης Ιωάννης Κιουλάφης του Γεωργίου
στον οποίο ανατέθηκε το έργο των ελεγχόμενων αποφάσεων δεν δύναται να εκτελεί εργασί-
ες οδοστρωσίας και ασφαλτικών για έργα οδοποιίας.
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 Τον πίνακα κατάταξης κατά σειρά μειοδοσίας του με αριθ. πρωτ. 2989/25-7-2017 πρακτι-
κού της Επιτροπής Διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την “Αποκατάσταση Ασφαλ-
τόστρωσης Δημοτικής Οδοποιίας”, 

Εισηγούμαι την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο “Αποκατάσταση Ασφαλ-
τόστρωσης Δημοτικής Οδοποιίας” στον κ. Ιωάννη Ντάφο και την ανάδειξή του ως προσωρινού
αναδόχου, έναντι του ποσού των 54.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) (προσφερόμενη
έκπτωση 9,00 %).

◦ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 31.935,27  ΕΥΡΩ
◦ ΓΕ & ΕΟ (18%)   5.748,35  ΕΥΡΩ
◦ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 37.683,62  ΕΥΡΩ
◦ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)   5.652,54  ΕΥΡΩ
◦ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 43.336,16  ΕΥΡΩ
◦ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ      696,10  ΕΥΡΩ
◦ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ        00,00  ΕΥΡΩ
◦ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 44.032,26  ΕΥΡΩ
◦ Φ.Π.Α.(24%)            10.567,74  ΕΥΡΩ

      ΣΥΝΟΛΟ 54.600,00  ΕΥΡΩ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο “Αποκατάσταση Ασφαλτόστρωσης Δη-
μοτικής Οδοποιίας” στον κ. Ιωάννη Ντάφο και την ανάδειξή του ως προσωρινού αναδόχου, έναντι
του ποσού των 54.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) (προσφερόμενη έκπτωση 9,00 %).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 401/2017



29η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 12ης Δεκεμβρίου 2017

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου
5Χ5 στην Ιουλίδα, ν. Κέας»  και διάθεση πίστωσης.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύ-
ναψης δημόσιας σύμβασης   έργου κατακύρωσης για “Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδού
Σωρός – Σπαθί”.

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».

Βάσει της υπ΄αριθμ. 283/2017 (ΑΔΑ: 65Ν4ΩΕΔ-Γ17) αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με

την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι  όροι της διακήρυξης του

συνοπτικού  διαγωνισμού  για  το  έργο  “Εργασίες  βελτίωσης  δημοτικής  οδοποιίας  Σωρός  -

Σπαθί” εκδόθηκε από το Δήμαρχο η με Αριθμ.Πρωτ.3648/12-09-2017 διακήρυξη του διαγωνισμού,

η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 17PROC001929801).

Συνολικά έλαβαν μέρος  στο διαγωνισμό δύο (2)  συμμετέχοντες,  οι  οποίοι  έγιναν δεκτοί,  αλλά

συμφερότερη  ήταν  η  προσφορά  της  εταιρίας  “ERGO-LAND  E.Π.Ε.”  για  τους  λόγους  που

αναφέρονται στο από 02-10-2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Η  επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμού,  που  ορίστηκε  με  την  υπ’  αριθμ.  295-2017 (ΑΔΑ:

Ψ4ΦΝΩΕΔ-Σ9Κ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, γνωμοδότησε με το από

02-10-2017 πρακτικό αξιολόγησης προς την οικονομική επιτροπή για την ανάδειξη  της εταιρίας

“ERGO-LAND  E.Π.Ε.”, ως  προσωρινού  αναδόχου του  διαγωνισμού  διότι  η  προσφορά  που

υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές

και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.  

Με  την  υπ΄αριθμ. 317/2017 (ΑΔΑ:  ΨΕΣ1ΩΕΔ-106) απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής

εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής,  η  εταιρία “ERGO-LAND

E.Π.Ε.”,  με ΑΦΜ 999393960,  κλήθηκε με το με αριθ.πρωτ.  112328/2975/27-10-2017 έγγραφο

της ΔΤΕ Κυκλάδων να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
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Ο προσωρινός  ανάδοχος  κατέθεσε  στην υπηρεσία  τον  με  αριθμ.πρωτ.  140351/3785/23.11.2017
σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών, συνεπώς εμπροθέσμως. 

Η Επιτροπή διαγωνισμού με το  από 01.12.2017 πρακτικό αφού προχώρησε σε αποσφράγιση του

φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχο τους, διαπίστωσε την πληρότητά τους και

ότι όλα τα στοιχεία που δηλώθηκαν με την από 26/09/2017 υπεύθυνη δήλωση είναι αληθή.

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική Επιτροπή καλείται

να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2)  τους  όρους  της  με  αριθμ.πρωτ.  3648/12-09-2017  διακήρυξη  του  διαγωνισμού,  η  οποία

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 17PROC001929801)

3) το από 01.12.2017  πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του από 01.12.2017  πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού.

2. Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού  για το έργο  “Εργασίες βελτίωσης δημοτικής

οδοποιίας  Σωρός  -  Σπαθί” στην  εταιρία  “ERGO-LAND E.Π.Ε.” και  τη  διάθεση πίστωσης

ποσού 50.954,85 € (πλέον Φ.Π.Α.), συνολικό ποσό 63.184,01 € ήτοι μέση τεκμαρτή έκπτωση

12,00 %.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 402/2017
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ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα
και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπα-
νών οικονομικού έτους 2017 – συμπληρωματική.

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

Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παραγράφου 8 του άρθρου 66 του Ν. 4270/14 και του άρθρου
9 του Π.Δ 80/2016, αναφέρεται ότι  η υποχρέωση για δαπάνες τακτικών αποδοχών,  συντάξεων,
εξυπηρέτησης δημόσιου χρέους, ασφαλιστικών και προνοιακών παροχών, καθώς και για δαπάνες
πάγιου  χαρακτήρα  (ηλεκτρική  ενέργεια,  ύδρευση,  επικοινωνίες,  μισθώματα,  κοινοχρήστων  κ.λπ.)
αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ετήσιο ποσό από την έναρξη του οικονομικού έτους, με έκδοση
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

Κατ’ εφαρμογή  των  ανωτέρω  διατάξεων  εκδόθηκε  στις  23  Δεκεμβρίου  του  2016  η  υπ’
αριθμόν  πρωτ.  2/99070/0026  –  23/12/2016  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Οικονομικών  με  θέμα  :
«Ανατροπές  και  αναλήψεις  υποχρεώσεων»  (ΑΔΑ:717ΥΗ-61Δ),  όπου  στην  παράγραφο  2γ
αναφέρεται  ότι  με  την  έναρξη  του  οικονομικού  έτους  2017,  πρέπει  να  εκδοθούν  και  να
καταχωρηθούν αμέσως και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, μετά την λήψη των αποφάσεων για τις
πολυετείς υποχρεώσεις και των εκκρεμών υποχρεώσεων των προηγούμενων ετών, και οι αποφάσεις
για την ανάληψη ολόκληρου του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων για τις σταθερές δαπάνες
(μισθοδοσία, συντάξεις, εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, κ.λπ.), τις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα
και τις δαπάνες για μισθώματα ακινήτων που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο.

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 206/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, και μετά την έγκριση
της  Ε΄  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  από  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Αιγαίου,
προχωρούμε στην συμπληρωματική δέσμευση των υπολοίπων των πιστώσεων που είχαν δεσμευτεί
βάσει του άρθρου 160 του Ν. 3463/2006.

Κωδικός Περιγραφή
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 4.000,00 €

20.6641.0005
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση

μεταφορικών μέσων 2017 - 18
13.400,00 €

30.6641.0005
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση

μεταφορικών μέσων 2017 - 18
600,00 €

70.6641.0005
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση

μεταφορικών μέσων έτους 2017 - 18
1.475,00 €

70.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 105,00 €

Η  οικονομική  επιτροπή  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ανωτέρω  διατάξεις,  την  εισήγηση  της
Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας και την εισήγηση του Προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  συμπληρωματική  λήψη  απόφασης  για  την  έγκριση  των  δαπανών  πάγιου  και  σταθερού

χαρακτήρα και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό

δαπανών οικονομικού έτους 2017, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα :

Κωδικός Περιγραφή
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 4.000,00 €

20.6641.0005
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση

μεταφορικών μέσων 2017 - 18
13.400,00 €

30.6641.0005
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση

μεταφορικών μέσων 2017 - 18
600,00 €

70.6641.0005
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση

μεταφορικών μέσων έτους 2017 - 18
1.475,00 €

70.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 105,00 €

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 403/2017
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ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή υπερωριών Σεπτεμβρί-
ου - Νοεμβρίου 2017.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 9ο 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  Πρόεδρος  αιτείται  την  διάθεση  (ψήφιση)  πίστωσης  ποσών  ανά  Κ.Α.  όπως  αναλυτικά
αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, για την πληρωμή υπερωριών Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου 2017
υπαλλήλων του Δήμου, αναλυτικά ως εξής :
         

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

00.6032.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μετακλητών υπαλλήλων 234,00 €

10.6012 Αποζημίωση  υπερωριακής  εργασίας  και  για  εξαιρέσιμες
ημέρες  και  νυκτερινές  ώρες  και  λοιπές  πρόσθετες  αμοιβές
ΜΟΝΙΜΩΝ

209,40 €

20.6012 Αποζημίωση  υπερωριακής  εργασίας  και  για  εξαιρέσιμες
ημέρες  και  νυκτερινές  ώρες  και  λοιπές  πρόσθετες  αμοιβές
ΜΟΝΙΜΩΝ

1.067,40 €

25.6012 Αποζημίωση  υπερωριακής  εργασίας  και  για  εξαιρέσιμες
ημέρες  και  νυκτερινές  ώρες  και  λοιπές  πρόσθετες  αμοιβές
ΜΟΝΙΜΩΝ

498,72 €

30.6022 Αποζημίωση  υπερωριακής  εργασίας  και  για  εξαιρέσιμες
ημέρες  και  νυκτερινές  ώρες  και  λοιπές  πρόσθετες  αμοιβές
ΙΔΑΧ

471,72 €

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 5, του ΠΔ 80/16
3. Την υπ΄αριθμ. 14/10.01.2017 απόφαση δημάρχου
4.  Την  ύπαρξη  εξειδικευμένων  πιστώσεων  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.έτους  2017  και

συγκεκριμένα στους ΚΑ 00.6032.0001, 10.6012, 20.6012, 25.6012, 30.6022

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη δαπάνη και  διαθέτει  πίστωση ποσών ανά Κ.Α.  όπως αναλυτικά αναφέρονται  στον
κατωτέρω πίνακα, για την πληρωμή υπερωριών Σεπτεμβρίου  – Νοεμβρίου 2017 υπαλλήλων του
Δήμου, αναλυτικά ως εξής :
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ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

00.6032.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μετακλητών υπαλλήλων 234,00 €

10.6012 Αποζημίωση  υπερωριακής  εργασίας  και  για  εξαιρέσιμες
ημέρες  και  νυκτερινές  ώρες  και  λοιπές  πρόσθετες  αμοιβές
ΜΟΝΙΜΩΝ

209,40 €

20.6012 Αποζημίωση  υπερωριακής  εργασίας  και  για  εξαιρέσιμες
ημέρες  και  νυκτερινές  ώρες  και  λοιπές  πρόσθετες  αμοιβές
ΜΟΝΙΜΩΝ

1.067,40 €

25.6012 Αποζημίωση  υπερωριακής  εργασίας  και  για  εξαιρέσιμες
ημέρες  και  νυκτερινές  ώρες  και  λοιπές  πρόσθετες  αμοιβές
ΜΟΝΙΜΩΝ

498,72 €

30.6022 Αποζημίωση  υπερωριακής  εργασίας  και  για  εξαιρέσιμες
ημέρες  και  νυκτερινές  ώρες  και  λοιπές  πρόσθετες  αμοιβές
ΙΔΑΧ

471,72 €

         

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 404/2017
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ΘΕΜΑ 10ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού ιματισμού και μοκετών του Δήμου Κέας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 10  ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟ  ΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   315,08   € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  70.6279.0001  )

   ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

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

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού ιματισμού και μοκετών του Δήμου
Κέας. Συγκεκριμένα πρόκειται για καθαρισμό 4 μοκετών και 3 κουρελούδων των διαστάσεων του
Πίνακα 1, καθώς και ιματισμού που περιγράφεται στον Πίνακα 2 :

Πίνακας 1

Α/Α ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 ΜΟΚΕΤΑΣ

ΕΜΒΑΔΟΝ 
ΜΟΚΕΤΑΣ

Προεκτιμώμενη
τιμή 5€/τ.μ.  

1 3,00*1,10 3,30

2 2,30*1,70 3,91

3 2,70*2,30 6,21

4 4,00*3,60 14,40

5 0,70*4,00 * 3τμχ 8,40

σύνολο 36,22 τ.μ. 181,10 €

ΦΠΑ 24% 43,46 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 224,56 € 

Πίνακας 2

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα Τιμή μονάδας Σύνολο

1 Σεντόνια 18 1,50 27,00

2 Πετσέτες μπάνιου 10 1,00 10,00

3 Κουβέρτες βαμβακερές 9 4,00 36,00

Σύνολο καθαρής τιμής 73,00

ΦΠΑ 24 % 17,52

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 90,52
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Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών με τα απαραίτητα υλικά ανέρχεται στο ποσό των
254,10  €  πλέον  Φ.Π.Α.  24%  60,98 €.  Συνολικός  προϋπολογισμός  εργασιών 315,08  €  και  θα
βαρύνει τον ΚΑ 70.6279.0001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας, έτους 2017.

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 καθαρισμού ιματισμού και μοκετών
του Δήμου Κέας

     2. την διάθεση πίστωσης ύψους 315,08 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 70.6279.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017 

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

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.    

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

7. Οι διατάξεις του Ν.4497/2017

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2017, ύψους 1.000,00 € συγκεκριμένα στον
Κ.Α.  70.6279.0001, (σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  3871/10,  του  Π.Δ.  113/10  και  της  υπ’
αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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


29η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 12ης Δεκεμβρίου 2017

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 :
Οι ανωτέρω εργασίες καθαρισμού ιματισμού και μοκετών του Δήμου Κέας, πρέπει να εκτελεστούν
έως 31/12/2017 (άρθρο 217  του Ν.4412/16).

Τόπος Παροχής :
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει  στην έδρα του αναδόχου όπως αναλυτικά αναφέρονται στην
παρούσα 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 με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα
εκδοθεί αφού προσκομίσει τα νόμιμα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγιο) 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).

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.  70.6279.0001

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας  καθαρισμού ιματισμού και μοκετών του Δήμου Κέας και τις
τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 315,08 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 70.6279.0001
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 405/2017
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ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια διαφόρων υλικών στο πλαίσιο των ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙ-
ΝΟΤΗΤΑΣ”.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  11ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ  ΔΡΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑ  Σ   62,5  9   € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   60.6473.0001

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201  7  )

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  κάλυψη των  αναγκών  του  Κέντρου  Κοινότητας  Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση δαπάνης για την  προμήθεια   διαφόρων υλικών στο πλαίσιο των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

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  προμήθεια διαφόρων  υλικών  στο  πλαίσιο  των
ΔΡΑΣΕΩΝ του Κέντρου Κοινότητας,

2. την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 62,59 € συμπ/νου ΦΠΑ, από τον Κ.Α.

 60.6473.0001  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ

-για εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης ενηλίκων -
“ομάδα πλεξίματος”

Είδος M.M Τιμή μονάδος Σύνολο

Ακρυλικό μάλλινο   10 τεμ 2,10 21,00

    Βελόνες πλεξίματος νο.
31/2

 3 ζεύγη. 2,10 6,30

Βελονάκια διάφ. νο.3,4 12 τεμ 0,81 9,72
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Κορδέλα μέτρια  4 μ. 0,40 1,60

Κορδέλα στενή 2 μ. 0,36 0,72

Κορδέλα φαρδιά 2 μ. 0,72 1,44

Ακρυλικό 10 τεμ. 0,97 9,70

Αξία 50,48

ΦΠΑ 12,11

Σύνολο 62,59

                                       
Τρόπος εκτέλεσης 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.

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 ΠΔ80/2016

7.Τις διατάξεις του Ν.4497/17

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.
60.6473.0001 με ποσό 2.169,44 € (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  παραδίδει  το  υλικό  εντός  (15)  ημερών  από  την  ημερομηνία
ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16) 

Τόπος Παράδοσης :
Η  παράδοση  της  προμήθειας  θα  γίνει  στο  Κέντρο  Κοινότητας  του  Δήμου Κέας.  Τα  έξοδα
μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.
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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) 

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 ΚΑ 60.6473.0001

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια διαφόρων  υλικών  στο  πλαίσιο  των  ΔΡΑΣΕΩΝ  ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β)  Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 62,59 €  συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
60.6473.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 406/2017

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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ΘΕΜΑ 12ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑ  Σ 838,24     € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ  ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   15.6661.0005

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201  7  )

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 κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση
δαπάνης  για  την  προμήθεια  ηλεκτρολογικών  υλικών ώστε  να  χρησιμοποιηθούν  σε  δημοτικά
κτήρια.

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 προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών

2.  την  διάθεση  πίστωσης  συνολικού  ποσού  838,24 € συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  ΚΑ
15.6661.0005 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα

1. ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 30W 3

2. ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 36 W & STARTER 8

3. ΜΠΑΛΑΝΣΤ 36W 1

4. ΛΑΜΠΕΣ  LED 6 W 2

5. ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ & ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ 2

6. ΛΑΜΠΕΣ  LED 23W 2700 Κ 4

7. ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕΡΑ/ΝΥΧΤΑ 1
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8. ΡΕΛΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ 1

9. ΚΑΛΩΔΙΟ  UTP CAT 5E SFTP ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΧΡΗΣΗ 200 μέτρα

10. ΣΩΛΗΝΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Φ 25 25 μέτρα

11. ΛΑΜΠΕΣ  LED Ε27 6W 2

12. ΛΑΜΠΕΣ  LED GU10 6W 2

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. 

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

  7.  Οι διατάξεις του άρθρου 107 παρ. 9 του Ν.4497/2017

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.
15.6661.0005,  (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 δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης (άρθρο 217  του Ν.4412/16).

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος.

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_S0000126677
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
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 παραλαβής :
Η παραλαβή της προμήθειας 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) 

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί
αφού  προσκομίσει  τα νόμιμα  φορολογικά  στοιχεία  (τιμολόγιο)  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).

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 15.6661.0005

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια  ηλεκτρολογικών  υλικών και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των προς
προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 838,24 €  συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
15.6661.0005 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 407/2017

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
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ΘΕΜΑ 13ο :  Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για
την έγκριση της Η΄  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού
έτους 2017.

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανα-
φέρει ότι ο προϋπολογισμός του έτους 2017 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄
αριθμ 248/2016 απόφαση, και πρέπει να αναμορφωθεί όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

1) ΟΜΑΔΑ Ι   ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο Β της ΚΥΑ 23976/2016  ως γενική παρατήρηση επί των
οριζόμενων σχετικά με την εγγραφή εσόδων στον Π/Υ ισχύουν τα εξής: 
 «  …σε  περίπτωση  που  παραστεί  μόνο  μέσα  στη  χρήση  και  εκ  του  νόμου  ανάγκη  εγγραφής
συγκεκριμένου  εσόδου,  ή  που  η  παράλειψη  εγγραφής  θα  έχει  ως  συνέπεια  τη  μη  τήρηση  των
προαναφερόμενων διατάξεων του Ν. 4270/2014, επιβάλλεται η εγγραφή του σχετικού εσόδου στον
Π/Υ, ακόμη και με αύξηση του συνολικού αθροίσματος της αντίστοιχης Ομάδας Εσόδων… »

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ:6OO2465ΧΘ7-2ΗΛ) αποδόθηκε στον Δήμο Κέας
συνολικά, το ποσό των 192.200,00 € ως έκτακτη επιχορήγηση από τον Φόρο Ζύθου και το Τέλος
Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄. 
Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  την  υπ΄  αριθμ  252/2017  απόφασή  του  αποδέχθηκε  την  ανωτέρω
επιχορήγηση.
Σε εφαρμογή των όσων αναφέρονται στην ΚΥΑ αναμορφώνουμε τους αντίστοιχους ΚΑΕ εσόδων
και αυξάνουμε ισόποσα το ανώτατο όριο της ΟΜΑΔΑΣ Ι ως εξής:

Κ.Α.Ε.
Περιγραφή

Κ.Α.Ε.
Εγκεκριμένος

Π/Υ
Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση

0512.0002
Έκτακτη

απόδοση Φόρου
Ζύθου

0,00 96.100,00 96.100,00

0715.0002

Έκτακτη
απόδοση Τέλους

Διαφήμισης
Κατηγορίας Δ

0,00 96.100,00 96.100,00

0,00 192.200,00 192.200,00

Μετά την αναμόρφωση των ανωτέρω ΚΑΕ το ανώτατο όριο των ιδίων εσόδων διαμορφώνεται στα
949.496,70€ όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Ι (αρχικό
όριο 792.280,28)

Εγγεγραμμένα
έσοδα

757.296,70

Αύξηση
εσόδων από

έκτακτη
επιχορήγηση

192.200,00

949.496,70



29η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 12ης Δεκεμβρίου 2017

Το  ποσό  των  192.200,00€  μεταφέρεται  στο  αποθεματικό  και  από  το  αποθεματικό  στις  εξής
δαπάνες:

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Εγκεκριμένος

Π/Υ
Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση

00.6053.0001

Εργοδοτικές
εισφορές

υπαλλήλων ειδικών
θέσεων

3.900,00 100,00 4.000,00

00.6056.0003
Ετήσια εισφορά
υπέρ ΤΠΔΚΥ

1.972,00 500,00 2.472,00

00.6142.0008

Δημιουργία
ηλεκτρονικής
πλατφόρμας
διαχείρισης

αιτημάτων πολιτών

0,00 500,00 500,00

00.6151

Δικαιώματα τρίτων
(ΔΕΗ κλπ) από την
είσπραξη τελών και

φόρων

1.405,00 2.500,00 3.905,00

00.6222

Τηλεφωνικά,
τηλεγραφικά και
τηλετυπία τέλη

εσωτερικού

10.000,00 4.000,00 14.000,00

00.6224 Λοιπές επικοινωνίες 3.000,00 500,00 3.500,00

00.6421

Οδοιπορικά έξοδα
και αποζημίωση
μετακινούμενων

αιρετών

3.500,00 2.500,00 6.000,00

00.6432
Δαπάνες εκθέσεων
στο εσωτερικό και

στο εξωτερικό
5.500,00 3.500,00 9.000,00

00.6451

Συνδρομές σε
εφημερίδες και
περιοδικά και

ηλεκτρονικά μέσα

2.500,00 2.000,00 4.500,00

00.6495.0001
Αμοιβές και
προμήθειες
τραπεζών

1.500,00 1.000,00 2.500,00

00.6495.0002
Λοιπές δαπάνες
γενικής φύσεως

400,00 1.000,00 1.400,00

10.6021

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται
βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά

τακτικά επιδόματα
ΙΔΑΧ)

19.300,00 100,00 19.400,00
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10.6115.0004

Αμοιβή ορκωτών
λογιστών για τον

έλεγχο των χρήσεων
2015 και 2016

0,00 6.000,00 6.000,00

10.6422

Οδοιπορικά έξοδα
και αποζημίωση
μετακινούμενων

υπαλλήλων

1.000,00 300,00 1.300,00

10.6681.0001

Είδη άμεσης
ανάλωσης

φαρμακείου για τις
Διοικητικές
Υπηρεσίες

0,00 220,00 220,00

15.6462
Δημοσίευση

προκηρύξεων
0,00 1.000,00 1.000,00

15.6661.0004 Προμήθεια ξυλείας 2.000,00 3.000,00 5.000,00

15.6661.0006
Προμήθεια υλικών
περίφραξης κτιρίων

1.500,00 1.500,00 3.000,00

15.6699
Λοιπές προμήθειες

αναλωσίμων
1.000,00 400,00 1.400,00

15.7133 Έπιπλα – σκεύη 1.000,00 1.100,00 2.100,00

15.7336.0001
Ανακατασκευή
γηπέδου 5Χ5

Ιουλίδας
0,00 35.000,00 35.000,00

20.7132.0001
Προμήθεια

απορριμματοφόρου
0,00 60.000,00 60.000,00

30.6021

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται
βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά

τακτικά επιδόματα
ΙΔΑΧ)

17.300,00 100,00 17.400,00

30.6052

Εργοδοτικές
εισφορές

υπαλλήλων με
σύμβαση αορίστου

χρόνου

4.850,00 400,00 5.250,00

30.6253
Ασφάλιστρα

μεταφορικών μέσων
2.600,00 700,00 3.300,00

30.6263
Συντήρηση και

επισκευή
μεταφορικών μέσων

1.738,00 579,35 2.317,35

30.6264
Συντήρηση και

επισκευή λοιπών
μηχανημάτων

4.516,61 1.000,00 5.516,61

30.6279.0014 Παροχή υπηρεσιών
στην ΧΛΖ

Κορησσίας -
Βουρκαρίου (προγρ.

6.400,00 6.000,00 12.400,00
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σύμβαση με Λιμ.
Ταμείο Σύρου)

2017-18

30.6613

Προμήθεια εντύπων
και υλικών

μηχανογράφησης
και πολλαπλών

εκτυπώσεων

0,00 500,00 500,00

30.6662.0005
Προμήθεια πέτρας

χτισίματος
1.000,00 3.500,00 4.500,00

30.6671.0001
Ανταλλακτικά

φορτηγών -
ημιφορτηγών

2.827,20 942,40 3.769,60

30.6672.0001
Ανταλλακτικά

λοιπών
μηχανημάτων

9.737,21 2.500,00 12.237,21

30.6681.0001

Είδη άμεσης
ανάλωσης

φαρμακείου για τα
φορτηγά

0,00 700,00 700,00

30.6699
Λοιπές προμήθειες

αναλωσίμων
0,00 3.000,00 3.000,00

30.7135.0008
Προμήθεια παγίων

για Γαλάζιες
Σημαίες

1.000,00 2.000,00 3.000,00

63.8263.0002

Επιστροφή ΦΠΑ
στο ΕΣΠΑ από την
πράξη «Βελτίωση

και επέκταση
δικτύου ύδρευσης

Ιουλίδας»

0,00 24.000,00 24.000,00

70.6211

Αντίτιμο ηλεκτρικού
ρεύματος για

φωτισμό οδών,
Πλατειών και
κοινοχρήστων

χώρων και
παραγωγικής
διαδικασίας

2.000,00 4.500,00 6.500,00

70.6672.0001
Ανταλλακτικά

λοιπών
μηχανημάτων

500,00 200,00 700,00

70.6673

Ανταλλακτικά
επίπλων και σκευών

και λοιπού
εξοπλισμού

500,00 600,00 1.100,00

70.6681.0001

Είδη άμεσης
ανάλωσης

φαρμακείου για το
βυτιοφόρο

0,00 100,00 100,00
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70.6681.0002

Είδη άμεσης
ανάλωσης

φαρμακείου για το
λεωφορείο

0,00 100,00 100,00

70.6681.0003

Είδη άμεσης
ανάλωσης

φαρμακείου για το
σφαγείο

0,00 100,00 100,00

70.6699.0001
Προμήθεια

αναλωσίμων
σφαγείου

2.000,00 500,00 2.500,00

70.7132.0001

Προμήθεια
οχήματος 4Χ4 για

τις ανάγκες του
πυροσβεστικού

κλιμακίου

0,00 11.900,00 11.900,00

70.7135.0001 Λοιπός εξοπλισμός 4.000,00 1.000,00 5.000,00
120.446,02 191.641,75 312.087,77

Το υπολειπόμενο ποσό των 558,25€ μεταφέρεται στο αποθεματικό.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Μετά την ανωτέρω αναμόρφωση το αποθεματικό διαμορφώνεται ως εξής:

Το διαμορφωμένο αποθεματικό δεν υπερβαίνει το 5% των εγγεγραμμένων τακτικών εσόδων
του προϋπολογισμού.

Τα μέλη της μειοψηφίας αναφέρουν ότι στην κατανομή της έκτακτης επιχορήγηση της δεν γί-
νεται καμία πρόβλεψη για το σύνολο των αναγκών, λειτουργικές και μη του Πολυδύναμου Πε-
ριφερειακό Ιατρείου Κέας.

Διαμόρφωση αποθεματικού

Αρχικό
Αποθεματικό

8.475,80

Αύξηση εσόδων
(προερχόμενη

από την έκτακτη
επιχορήγηση
Φόρου Ζύθου

και Τελών
Διαφήμισης)

558,25

Τελικό
Αποθεματικό

9.034,05
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Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής – Δήμαρχος Κέας αναφέρει ότι δαπάνες που αφορούν
κτιριακά και εξοπλισμό δεν καλύπτονται.

 Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2. Την ΚΥΑ  7028/7.2.04 “Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και 
κοινοτήτων” όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 23976/26-7-2016
3.  Την υπ' αριθμ.248/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2017
4. Την υπ' αριθμ.252/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε η 
αποδοχή της ανωτέρω επιχορήγησης
5. Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου και κ.Ελ.Τζουβάρας ψηφίζουν ΚΑΤΑ

για τον ανωτέρω λόγο)

Α. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της Ηης αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2017 για τη σχετική ψήφισή της.

Β.  Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 408/2017
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ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση του υπ’ αριθμ. 4998/06-12-2017 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
δικαιολογητικών  συμμετοχής-τεχνική  προσφορά  της  Επιτροπής  διαγωνισμού,  έγκριση του
υπ’αριθμ.  5038/07-12-2017 αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της Επιτροπής διαγωνισμού
και  ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ –
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε 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 κα-
τακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημο-
πρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημο-
τικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες»

Βάσει της υπ΄αριθμ. 353/2017 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι

τεχνικές  προδιαγραφές  και  καθορίστηκαν  οι  όροι  της  διακήρυξης  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού

διαγωνισμού  για  την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΚΑΙ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η

προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 17PROC002209040)

Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό δύο (4) συμμετέχοντες:
 CLOUDPRINT  IKE  DIGITAL AND  DISPLAYS  PRODUCTS με  αριθμό  συστήματος

82618,

 ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ ΛΑΔΑΣ Ι ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ , με αριθμό συστήματος 82786.

 ΚΑΡΛΟΠΟΥΛΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΣΤΕΦΑΝΟΣ , με αριθμό συστήματος  81942.

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,,ΗΛΙΑΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ , με αριθμό συστήματος 81784.

Την  1η  Δεκεμβρίου  2017,  η  Επιτροπή διενέργειας  διαγωνισμού  του  άρθρου  221  παρ.1  του
Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’ αριθμόν  2/2017  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής,  συνέταξε  το  με  αριθμ.  4998  πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά ως παρακάτω:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού 

για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ 

της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην Ιουλίδα Κέας σήμερα την 1η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στον Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26801&tradingPartnerId=42334&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=H6g18vyretPe9vSSwuGTeA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=212837&tradingPartnerId=212719&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=fLpsP49O81RYxh4Zb_xQlw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25384&tradingPartnerId=37045&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=sruTeDLMfjmOTR6HdI6EUA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=59470&tradingPartnerId=77024&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=YeLca1r0q0h6tM16L7cO4A..
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του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν  2/2017 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ” (Αριθμ. Διακήρυξης 2288/2017), η οποία έλαβε
τον υπ΄ αριθ.  48497  αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 17PROC002209550.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) Σωτηρία Μυκωνιάτη, ΔΕ1 Διοικητικός
2) Λεωνίδα Περδικάρη, ΔΕ 30 Τεχνιτών Ύδρευσης
3) Αθηνά Μορφωνιού, ΤΕ εφοριακών,

Η καταληκτική ημερομηνία  υποβολής  των προσφορών ήταν σύμφωνα με  τη διακήρυξη η  29η
Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15:30 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η
1η Δεκεμβρίου και ώρα 10:30 π.μ.

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  48497  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:

   Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς

Ώρα
υποβολής προσφοράς

1 CLOUDPRINT  IKE
DIGITAL  AND
DISPLAYS
PRODUCTS 

29/11/2017 13:40:26 

2 ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ  ΛΑΔΑΣ  Ι
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

29/11/2017 15:09:47 

3 ΚΑΡΛΟΠΟΥΛΟΣ,,ΙΩΑ
ΝΝΗΣ,ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

29/11/2017 15:05:03 

4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,,Η
ΛΙΑΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 

29/11/2017 11:19:02 

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. 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26801&tradingPartnerId=42334&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=H6g18vyretPe9vSSwuGTeA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26801&tradingPartnerId=42334&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=H6g18vyretPe9vSSwuGTeA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=212837&tradingPartnerId=212719&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=fLpsP49O81RYxh4Zb_xQlw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=212837&tradingPartnerId=212719&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=fLpsP49O81RYxh4Zb_xQlw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25384&tradingPartnerId=37045&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=sruTeDLMfjmOTR6HdI6EUA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25384&tradingPartnerId=37045&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=sruTeDLMfjmOTR6HdI6EUA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=59470&tradingPartnerId=77024&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=YeLca1r0q0h6tM16L7cO4A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=59470&tradingPartnerId=77024&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=YeLca1r0q0h6tM16L7cO4A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=59470&tradingPartnerId=77024&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=YeLca1r0q0h6tM16L7cO4A..
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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, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αριθμούς συστήματος:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός συστήματος
1 CLOUDPRINT  IKE  DIGITAL

AND DISPLAYS PRODUCTS 82618

2 ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ  ΛΑΔΑΣ Ι  ΚΑΙ  ΣΙΑ
ΟΕ 82786

3 ΚΑΡΛΟΠΟΥΛΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΣΤ
ΕΦΑΝΟΣ 81942

4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,,ΗΛΙΑΣ,ΙΩ
ΑΝΝΗΣ 81784

5. Σύμφωνα  με  το άρθρο  16  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, 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  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 CLOUDPRINT  IKE  DIGITAL

AND DISPLAYS PRODUCTS 4922/30.11.2017

2 ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ  ΛΑΔΑΣ  Ι  ΚΑΙ  ΣΙΑ
ΟΕ 4923/30.11.2017

3 ΚΑΡΛΟΠΟΥΛΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΣΤ
ΕΦΑΝΟΣ 

4974/5.12.2017
(ημ/νια αποστολής 01.12.2017)

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=212837&tradingPartnerId=212719&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=fLpsP49O81RYxh4Zb_xQlw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=212837&tradingPartnerId=212719&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=fLpsP49O81RYxh4Zb_xQlw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25384&tradingPartnerId=37045&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=sruTeDLMfjmOTR6HdI6EUA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25384&tradingPartnerId=37045&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=sruTeDLMfjmOTR6HdI6EUA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=59470&tradingPartnerId=77024&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=YeLca1r0q0h6tM16L7cO4A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=59470&tradingPartnerId=77024&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=YeLca1r0q0h6tM16L7cO4A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26801&tradingPartnerId=42334&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=H6g18vyretPe9vSSwuGTeA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26801&tradingPartnerId=42334&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=H6g18vyretPe9vSSwuGTeA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=212837&tradingPartnerId=212719&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=fLpsP49O81RYxh4Zb_xQlw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=212837&tradingPartnerId=212719&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=fLpsP49O81RYxh4Zb_xQlw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25384&tradingPartnerId=37045&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=sruTeDLMfjmOTR6HdI6EUA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25384&tradingPartnerId=37045&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=sruTeDLMfjmOTR6HdI6EUA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=59470&tradingPartnerId=77024&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=YeLca1r0q0h6tM16L7cO4A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=59470&tradingPartnerId=77024&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=YeLca1r0q0h6tM16L7cO4A..
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4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,,ΗΛΙΑΣ,ΙΩ
ΑΝΝΗΣ 

4976/5.12.2017
(ημ/νια αποστολής 29.11.2017)

Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως από τους
συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

6. Στη  συνέχεια  η  Επιτροπή προέβη  σε  έλεγχο του περιεχομένου  του  ηλεκτρονικού φακέλου
«Δικαιολογητικά  συμμετοχής  –  Τεχνική  προσφορά»  που  είχαν  υποβάλει  οι  συμμετέχοντες.  Οι
διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Δικαιολογητικά 

1 CLOUDPRINT  IKE  DIGITAL  AND
DISPLAYS PRODUCTS 

 Εγγυητική
συμμετοχής

 ΤΕΥΔ
 Τεχνική  προσφορά

συστήματος
 Τεχνική  προσφορά

εταιρείας
2 ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ ΛΑΔΑΣ Ι ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  Εγγυητική

συμμετοχής
 ΤΕΥΔ

3 ΚΑΡΛΟΠΟΥΛΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1. Εγγυητική
συμμετοχής

2. ΤΕΥΔ
3. ΑΔΤ
4. Στοιχεία  μητρώου

επιχείρησης
5. Τεχνική  προσφορά

συστήματος
6. Τεχνική  προσφορά

εταιρείας
7. Υ.Δ.χρόνου  ισχύος

προσφοράς
8. Υ.Δ.  συμμόρφωσης

με  τους  όρους  της
διακήρυξης

4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,,ΗΛΙΑΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 1. Εγγυητική
συμμετοχής

2. ΤΕΥΔ
3. Εναρξη

δραστηριότητας
4. Τεχνική  προσφορά

συστήματος

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26801&tradingPartnerId=42334&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=H6g18vyretPe9vSSwuGTeA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=212837&tradingPartnerId=212719&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=fLpsP49O81RYxh4Zb_xQlw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25384&tradingPartnerId=37045&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=sruTeDLMfjmOTR6HdI6EUA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=59470&tradingPartnerId=77024&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=YeLca1r0q0h6tM16L7cO4A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=59470&tradingPartnerId=77024&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=YeLca1r0q0h6tM16L7cO4A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26801&tradingPartnerId=42334&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=H6g18vyretPe9vSSwuGTeA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26801&tradingPartnerId=42334&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=H6g18vyretPe9vSSwuGTeA..
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Η Επιτροπή επικοινώνησε με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές
που έχουν καταθέσει οι συμμετέχοντες και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους (άρθρο 72 παρ.5 του
Ν.4412/2016).

7. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της
υπηρεσίας,  μονογράφησαν δε και  σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που
υποβλήθηκαν, ανά φύλλο.

Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι με ενσφράγιστο φάκελο, είναι τα εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Δικαιολογητικά 

1 CLOUDPRINT  IKE  DIGITAL  AND
DISPLAYS PRODUCTS 

Εγγυητική  επιστολή
συμμετοχής

2 ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ ΛΑΔΑΣ Ι ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Εγγυητική  επιστολή
συμμετοχής

3 ΚΑΡΛΟΠΟΥΛΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΣΤΕΦΑΝΟΣ Εγγυητική  επιστολή
συμμετοχής

4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,,ΗΛΙΑΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ Εγγυητική  επιστολή
συμμετοχής

8.  Η  Επιτροπή  προτού  προχωρήσει  σε  αξιολόγηση  της  Τεχνικής  Προσφοράς,  αξιολόγησε  τα
Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  και  υπέβαλλε  αίτημα  για  Παροχή  Διευκρινήσεων  ως  προς  (2)
υποψήφιους, κάνοντας χρήση του δικαιώματος που απορρέει από το άρθρο 102 του Ν.4412/2016
και το άρθρο “21.Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών” της Διακήρυξης, ως συνημμένα:

Αρ.πρωτ.:4970/05.12.2017
ΠΡΟΣ:ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ ΛΑΔΑΣ Ι ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

ΑΙΤΗΜΑ 
της

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για παροχή διευκρινήσεων 

για τον διαγωνισμό
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ 

Η  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμού  του  άρθρου  221  παρ.1  του  Ν.4412/2016,  η  οποία
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 2/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου:

 να διαφυλάσσεται  το  δημόσιο συμφέρον και  να διασφαλίζεται  ο  ανόθευτος  και  θεμιτός
ανταγωνισμός μεταξύ των οικονομικών φορέων, καθώς και η τήρηση των αρχών της ίσης
μεταχείρισης και της παρεπόμενης υποχρέωσης διαφάνειας,

 να  κάνει  χρήση  του  δικαιώματος  της  Αναθέτουσας  Αρχής  να  μπορεί  να  καλεί  τους
οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινήσουν έγγραφα ή δικαιολογητικά που

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25384&tradingPartnerId=37045&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=sruTeDLMfjmOTR6HdI6EUA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26801&tradingPartnerId=42334&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=H6g18vyretPe9vSSwuGTeA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=212837&tradingPartnerId=212719&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=fLpsP49O81RYxh4Zb_xQlw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25384&tradingPartnerId=37045&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=sruTeDLMfjmOTR6HdI6EUA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=59470&tradingPartnerId=77024&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=YeLca1r0q0h6tM16L7cO4A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=59470&tradingPartnerId=77024&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=YeLca1r0q0h6tM16L7cO4A..
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έχουν  υποβληθεί,  ή  να  διευκρινήσουν  το  περιεχόμενο  της  τεχνικής  ή  οικονομικής
προσφοράς  τους,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  102  του  Ν.4412/2016  και  το  άρθρο
“21.Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών” της Διακήρυξης με αριθ.2288/2017 ανοικτού
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΟΥ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΚΑΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ  ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ  –  ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΝΗΣΟΥ
ΚΕΑΣ”,

ζητάει διευκρινήσεις στο παρακάτω σημείο του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, με τον αρ.προσφοράς: 

ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ  ΛΑΔΑΣ  Ι  ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ 82786

A)Όπως   συμπληρώσετε  την  τελευταία  σελίδα,     Μέρος    VI:  Τελικές  Δηλώσεις  ,  όπου
απαιτείται,  και  αφού  υπογραφεί  ψηφιακά,  αναρτήστε  την  σελίδα  στην  πλατφόρμα  του
διαγωνισμού.

B)Όπως   συμπληρώσετε  την  σελίδα,     Μέρος    III:  Λόγοι  Αποκλεισμού-Γ:Λόγοι  που
σχετίζονται  με  αφερεγγυότητα,  σύγκρουση  συμφερόντων  ή  επαγγελματικό
παράπτωμα  ,-την  2η  ερώτηση  σχετικά  με  το  αν  ο  οικονομικός  φορέας  βρίσκεται  σε
οποιαδήποτε  από  τις  ακόλουθες  περιπτώσεις:  α)πτώχευση,  ή  β)διαδικασία  εξυγίανσης,  ή
...κτλ. 
και αναρτήστε την σελίδα στην πλατφόρμα του διαγωνισμού.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σωτηρία Μυκωνιάτη,              Λεωνίδας Περδικάρης,                    Αθηνά Μορφωνιού, 
ΔΕ1 Διοικητικός                     ΔΕ 30 Τεχνιτών Ύδρευσης                         ΤΕ Εφοριακών

Αρ.πρωτ.:4969/05.12.2017
   

ΠΡΟΣ:ΚΑΡΛΟΠΟΥΛΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΑΙΤΗΜΑ 
της

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για παροχή διευκρινήσεων 

για τον διαγωνισμό
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=212837&tradingPartnerId=212719&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=fLpsP49O81RYxh4Zb_xQlw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25384&tradingPartnerId=37045&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=sruTeDLMfjmOTR6HdI6EUA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25384&tradingPartnerId=37045&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=sruTeDLMfjmOTR6HdI6EUA..
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Η  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμού  του  άρθρου  221  παρ.1  του  Ν.4412/2016,  η  οποία
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 2/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου:

 να διαφυλάσσεται  το  δημόσιο συμφέρον και  να διασφαλίζεται  ο  ανόθευτος  και  θεμιτός
ανταγωνισμός μεταξύ των οικονομικών φορέων, καθώς και η τήρηση των αρχών της ίσης
μεταχείρισης και της παρεπόμενης υποχρέωσης διαφάνειας,

 να  κάνει  χρήση  του  δικαιώματος  της  Αναθέτουσας  Αρχής  να  μπορεί  να  καλεί  τους
οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινήσουν έγγραφα ή δικαιολογητικά που
έχουν  υποβληθεί,  ή  να  διευκρινήσουν  το  περιεχόμενο  της  τεχνικής  ή  οικονομικής
προσφοράς  τους,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  102  του  Ν.4412/2016  και  το  άρθρο
“21.Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών,”  της Διακήρυξης με αριθ.2288/2017 ανοικτού
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΟΥ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΚΑΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ  ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ  –  ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΝΗΣΟΥ
ΚΕΑΣ”,

ζητάει διευκρινήσεις στο παρακάτω σημείο του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, με τον αρ.προσφοράς: 

ΚΑΡΛΟΠΟΥΛΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 81942

Όπως συμπληρώσετε την τελευταία σελίδα,  Μέρος   VI:  Τελικές Δηλώσεις, όπου απαιτείται, και
αφού υπογραφεί ψηφιακά, αναρτήστε την σελίδα στην πλατφόρμα του διαγωνισμού.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σωτηρία Μυκωνιάτη,               Λεωνίδας Περδικάρης,                    Αθηνά Μορφωνιού, 
ΔΕ1 Διοικητικός                    ΔΕ 30 Τεχνιτών Ύδρευσης                          ΤΕ Εφοριακών

9.Οι υποψήφιοι  ανταποκρίθηκαν σε εύλογο χρονικό διάστημα και  διόρθωσαν,  συμπλήρωσαν ή
υπέβαλαν τα επιπλέον δικαιολογητικά που ζητήθηκαν, ήτοι:

ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ  ΛΑΔΑΣ  Ι  ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ 

Α)Συμπληρώθηκε  η  τελευταία
σελίδα,   Μέρος    VI:  Τελικές
Δηλώσεις,  υπογράφηκε  ψηφιακά
(5/12/17  και  ώρα  12:00:00)  και
αναρτήθηκε  την  σελίδα  στην
πλατφόρμα του διαγωνισμού.

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25384&tradingPartnerId=37045&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=sruTeDLMfjmOTR6HdI6EUA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25384&tradingPartnerId=37045&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=sruTeDLMfjmOTR6HdI6EUA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=212837&tradingPartnerId=212719&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=fLpsP49O81RYxh4Zb_xQlw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=212837&tradingPartnerId=212719&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=fLpsP49O81RYxh4Zb_xQlw..
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Β)συμπληρώθηκε η σελίδα,  Μέρος
III:  Λόγοι  Αποκλεισμού-Γ:Λόγοι
που σχετίζονται με αφερεγγυότητα,
σύγκρουση  συμφερόντων  ή
επαγγελματικό  παράπτωμα,-η  2η
ερώτηση 
και  αναρτήθηκε  η  σελίδα  στην
πλατφόρμα του διαγωνισμού.

ΚΑΡΛΟΠΟΥΛΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

Συμπληρώθηκε η τελευταία σελίδα,

Μέρος    VI:  Τελικές  Δηλώσεις,

υπογράφηκε  ψηφιακά  (5/12/17  και

ώρα 15:13:08) και  αναρτήθηκε την

σελίδα  στην  πλατφόρμα  του

διαγωνισμού

10.Αφού η Επιτροπή αξιολόγησε και τα παραπάνω δικαιολογητικά τα οποία και έκανε δεκτά αφού,
βάσει του άρθρου 102 Ν.4412/2016,  διευκρινίστηκαν ή συμπληρώθηκαν ή περιείχαν πρόδηλα
τυπικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή έκρινε ότι μπορεί να θεραπευθούν, 

Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Συγκεκριμένα:

ΑΠΑΙΤΗΣΗ CLOUDPRINT ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ ΚΑΡΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Πίνακας πληροφόρησης (stand) 

Θα κατασκευασθούν πέντε (5) πληροφοριακοί πίνακες (stand)
που  θα  δείχνουν  όλα  τα  μονοπάτια  και  οι  οποίοι  θα
τοποθετηθούν  σε  αφετηρίες  και  κομβικά  σημεία  των
διαδρομών  ως  πληροφοριακοί  πίνακες  για  όλο  το  δίκτυο
μονοπατιών  του  νησιού  στα  εξής  σημεία:  Στην  Κορησσία
κοντά στο τουριστικό περίπτερο πληροφοριών . Στην Ιουλίδα
στην πλατεία της Πιάτσας. Στα Ελληνικά έξω από το κτήριο
του  πρώην  Δημοτικού  Σχολείου.  Στην  πλατεία  της  Κάτω
Μεριάς. Στην παραλία του Οτζιά. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Διαστάσεις  του όγκου που θα καταλαμβάνει:  Π1,10ΧΥ2,20
και 0,60μ. βάθος ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Ο χάρτης  της  Κέας  που  θα  αποτυπώνει  τις  διαδρομές  των
Μονοπατιών θα κατασκευαστεί από κόντρα-πλακέ θαλάσσης
15χιλ.  Θα  κοπεί  περιμετρικά  (CNC)  σε  κλίμακα  1:50.000,
ενταγμένο  σε  νοητό  πλαίσιο  0,90Χ0,90μ.  Το  νησί  το  ίδιο
δηλαδή θα είναι ένα αυτόνομο κομμάτι ξύλου. 

ΝΑΙ
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Οι διαδρομές των Μονοπατιών θα χαρακτούν εσώγλυφα και
σε  βάθος  3-5χιλ.  και  θα  χρωματισθούν  το  κάθε  ένα  με
διαφορετική απόχρωση.  Όλη η επιφάνεια  αφού τριφθεί  και
προετοιμασθεί κατάλληλα θα λουστραρισθεί. ΝΑΙ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Οι  λεκτικές  ενδείξεις  όπως  αριθμοί  των  Μονοπατιών,  οι
κρήνες,  οι  οικισμοί  και  το  οδικό  δίκτυο  του  νησιού  θα
εκτυπωθούν  χειρωνακτικά με  την  μέθοδο  της  μεταξοτυπίας
και σε μαύρο χρώμα. ΝΑΙ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Το  στέλεχος  (κορμός)  του  Πίνακα  θα  κατασκευασθεί  από
φύλλο σιδήρου σε σχήμα Ζ (στρατζαριστή) και  πάχους 2-3
χιλ.  πλάτους  1,10μ  και  ύψους  2,20μ.  Το  άνω  μέρος  θα
δημιουργεί  στέγαστρο  βάθους  40-50εκ.  Θα  βαφεί  σε  φαιά
(γκρι) απόχρωση, όμοιο με το χρώμα και ποιότητα βαφής που
χρησιμοποιείται  για  ναυτική  χρήση.  (όπως  του
καταστρωμάτος  του  πλοίου  Μarmari  Express  για
παράδειγμα). 

ΝΑΙ
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26801&tradingPartnerId=42334&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=H6g18vyretPe9vSSwuGTeA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=212837&tradingPartnerId=212719&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=fLpsP49O81RYxh4Zb_xQlw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25384&tradingPartnerId=37045&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=sruTeDLMfjmOTR6HdI6EUA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=59470&tradingPartnerId=77024&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=YeLca1r0q0h6tM16L7cO4A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=212837&tradingPartnerId=212719&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=fLpsP49O81RYxh4Zb_xQlw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=212837&tradingPartnerId=212719&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=fLpsP49O81RYxh4Zb_xQlw..


29η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 12ης Δεκεμβρίου 2017

Επί του κεντρικού κορμού του Πίνακα –που θα έχει κλίση 6-
12 μοίρες προκειμένου να είναι ευκολότερη η ανάγνωση– θα
στερεωθεί ο χάρτης-νησί [με νικελένια περικόχλια τυφλά και
ημισφαιρικού  σχήματος  (καρόβιδες)]  από  τα  σημεία  των
οικισμών  που  θα διαπερνούν  την  λαμαρίνα  δημιουργώντας
μια  απόσταση  μεταξύ  τους  της  τάξης  των  6-10χιλ.  Θα
στερεώθούν  στο  πίσω  μέρος  (πλάτη)  της  λαμαρίνας  με
«παξιμάδια». 

ΝΑΙ
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Οι συμπληρωματικές  πληροφορίες  των  Μονοπατιών,  μήκος
διαδρομής,  χρονική  διάρκεια  και  υψομετρική  διαφορά  θα
εκτυπωθούν  με  την  μέθοδο  της  μεταξοτυπίας  επί  της
σιδερένιας επιφανείας δεξιά και αριστερά του νησιού-χάρτη. ΝΑΙ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Κάτωθεν του νησιού και επί της σιδερένιας επιφάνειας και σε
ύψος  1  μέτρου  από  το  έδαφος  θα  εκτυπωθεί  ο  φορέας
υλοποίησης  και  χρηματοδότησης  του  έργου  (σήματα-
λογότυπα)  και  λοιπά  στοιχεία  με  ισόπαχη  ευκρινή
γραμματοσειρά σήμανσης όπως του εθνικού οδικού δικτύου
(CF Dromon). 

ΝΑΙ
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Εν  συνεχεία  δύο  πλαϊνά  φύλλα  τριγωνικού  (σφηνοειδούς)
σχήματος  από  την  ίδια  σιδερένια  επιφάνεια  με  πτερύγια
σύνδεσης (αυτιά) τα οποία θα βιδωθούν –με απόσταση από τα
κορμό  8-10χιλ.  Τα  δύο  φύλλα  θα  βαφούν  σε  απόχρωση
πορτοκαλοκόκκινα για να εντοπίζονται εύκολα από μακρινή
απόσταση  και  να  κάνουν  αισθητή  την  παρουσία  τους  στο
χώρο  χωρίς  να  «φωνάζουν»  αλλά  να  προβάλλονται  οι
Διαδρομές  του  νησιού  με  συγγενικό  τρόπο  με  αυτό  του
εξοπλισμού των πεζοπόρων. 

ΝΑΙ
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Στη βάση του Ζ θα υπάρχει  ενισχυτική «γωνία»,  στο πίσω
μέρος του σιδερένιου ταμπλό στενότερου  πλάτους  κατά  20
εκατοστά  και  ύψους  60  εκ.  Και  αυτό  θα  στερεωθεί  με
παξιμαδόβιδες και σε απόσταση μεταξύ τους 8-10χιλ. σε φαιά
απόχρωση. Και αυτό το τμήμα της κατασκευής. 

ΝΑΙ
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Το όλο σύνολο θα εδράζεται  με οπλισμένη σκυροδετημένη
βάση διαστάσεων και λειασμένης επιφανείας 1,60Χ0,80εκ. με
προκαθορισμένες  γαλβανιζέ  αναμονές  Φ13 σε  ύψος  12  εκ.
που θα πρέπει να ετοιμασθούν στα 5 σημεία που επιθυμεί ο
Δήμος. 

ΝΑΙ
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Η συναρμολόγηση των πινακίδων θα επιτευχθεί αποκλειστικά
από τον προμηθευτή. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Για τις νυχτερινές ώρες να υπάρχει πρόβλεψη για φωτισμό με
LED συγχρονισμένο με τον δημοτικό φωτισμό προκειμένου
να αναβοσβήνει με το υπόλοιπο δίκτυο. Πρέπει να υπάρχει
πρόσβαση  και  η  μικρή  ηλεκτρολογική  εγκατάσταση  του
μετασχηματιστή θα γίνει στο πίσω μέρος της βάσης και τα
στοιχεία LED θα τοποθετηθούν στην κάτω πλευρά από την
κεκλιμένη στέψη του stand. 

ΝΑΙ
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Οι πίνακες πληροφόρησης θα είναι δίγλωσσοι (ελληνικά και
αγγλικά). ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Στους πίνακες θα αναγράφεται η χρηματοδότηση του έργου
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που
θα δοθεί στον ανάδοχο από το Δήμο Κέας. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  προσκομίσει  στην
επιτροπή  παραλαβής  φωτογραφική  αποτύπωση  (και  σε
ηλεκτρονική μορφή) όλων των σημείων των διαδρομών στα
οποία  θα  τοποθετηθούν  οι  πίνακες  πληροφόρησης.  Οι
φωτογραφίες θα πρέπει να αποτυπώνουν την κατάσταση κάθε
σημείου  της  διαδρομής πριν  και  μετά την πραγματοποίηση
των εργασιών. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Ηλεκτρονικό βιβλίο 

Θα  γίνει  συγγραφή  ηλεκτρονικού  βιβλίου  στα  ελληνικά,
μεγέθους  Α4,  20.000  περίπου  λέξεων.  Το  βιβλίο  αυτό  θα
μεταφραστεί  σε  δύο  γλώσσες,  στα  Αγγλικά  και  στα
Γερμανικά.  Θα  αναφέρει  στο  εξώφυλλο  τα  στοιχεία  του
φορέα  χρηματοδότησης  και  υλοποίησης,  τα  στοιχεία  του
Δήμου  Κέας  και  τον  τίτλο.  Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  η ΝΑΙ
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γλωσσική  επιμέλεια  και  η  εικονογράφηση  του  βιβλίου.  Το
βιβλίο  θα  πρέπει  να  παραδοθεί  στον  Δήμο  Κέας  και  σε
επεξεργάσιμη  μορφή.  Τέλος  θα  πρέπει  να  είναι  εύκολα
προσβάσιμο και κατάλληλο για χρήση από συσκευές κινητών
και tablet. Η ανάπτυξη του περιεχομένου θα γίνει πρωτογενώς
από τον ανάδοχο και υπό την καθοδήγηση του Δήμου Κέας. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Στο   ηλεκτρονικό βιβλίο θα αναγράφεται  η χρηματοδότηση
του  έργου  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  σύμφωνα  με  το
υπόδειγμα που θα δοθεί στον ανάδοχο από το Δήμο Κέας. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

 Παρουσίαση δικτύου μονοπατιών σε ηλεκτρονική εφαρμογή 

Η  ηλεκτρονική  εφαρμογή  θα  είναι  εξειδικευμένη  στον
πεζοπορικό  τουρισμό,  θα  παρουσιάζει  το  δίκτυο  των
μονοπατιών της Κέας και όλες τις σχετικές πληροφορίες, θα
πρέπει να είναι συμβατή με το περιβάλλον android, IOS και
WINDOWS MOBILE, και θα πρέπει να είναι κατάλληλη για
χρήση από κινητά και tablet.  Θα περιλαμβάνει αναλυτικούς
χάρτες,  περιγραφές  και  φωτογραφίες  της  περιοχής  και  θα
ξεναγεί  τον  περιηγητή  με  βάση  ειδικά  συγκροτημένες
διαδρομές,  πάνω  στις  οποίες  θα  κάνει  ενεργητική
καθοδήγηση.  Οι  διαδρομές  μπορεί  επιπλέον  να  είναι
περίπατοι  στην  πόλη  ή  την  εξοχή,  πεζοπορίες,  ορειβατικές
πορείες, ποδηλατικές διαδρομές στο ορεινό ή το αστικό οδικό
δίκτυο,  αλλά  και  διαδρομές  με  αυτοκίνητο  κάθε  είδους,
ειδικές διαδρομές πολιτισμικού ή γεωλογικού ενδιαφέροντος
και κάθε άλλη προσέγγιση που αναπτύσσεται στο χώρο. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Ο χρήστης θα ενημερώνεται για τις διαδρομές που υπάρχουν
στην  περιοχή  του,  θα  μπορεί  να  μελετήσει  τα  γεωμετρικά
χαρακτηριστικά, την περιγραφή και τις φωτογραφίες τους, θα
μπορεί  να "δει"  τη  διαδρομή  ζητώντας  εικονική περιήγηση
πάνω στο χάρτη και τέλος, θα μπορεί να την ξεκινήσει από
οποιοδήποτε σημείο και σε οποιαδήποτε φορά: η εφαρμογή
θα δείχνει κάθε στιγμή τι βρίσκεται μπροστά του (κατηγορία
και  κλίση  του  μονοπατιού,  πόσο  θα  στρίψει,  βλάστηση,
φωτογραφίες από τα σημαντικά ή κρίσιμα σημεία κλπ), πόσα
μέτρα  απέχει  από  την  αφετηρία  και  τον  προορισμό  της
διαδρομής  και  πολλές  άλλες  πληροφορίες,  ενώ  αν
απομακρυνθεί από τη διαδρομή, θα ενημερώνεται κατάλληλα
και  θα  του  υποδεικνύεται  πως  να  επιστρέψει  από  το
συντομότερο δρόμο. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Η  εφαρμογή  θα  πρέπει  να  λειτουργεί  off-line,  δεν  θα
χρειάζεται δηλαδή Ίντερνετ, καθότι όλες οι πληροφορίες θα
έχουν ληφθεί κατά την πρώτη εγκατάσταση. Θα χρησιμοποιεί
σύγχρονους  και  ενημερωμένους  χάρτες  που  θα  είναι
ευανάγνωστη.  Τόσο  οι  χάρτες,  όσο  και  οι  διαδρομές  θα
μπορούν να επικαιροποιηθούν άμεσα από το χρήστη, με το
απλό πάτημα ενός κουμπιού. Η εφαρμογή θα αναβαθμίζεται
συνεχώς  (βάσει  των υποδείξεων του  Δήμου  Κέας)  δωρεάν,
προσφέροντας  στους  χρήστες  την  τελευταία  λέξη  της
τεχνολογίας. 

ΝΑΙ
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Η λειτουργία  θα είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη
(από  τη  στιγμή  που  θα  μπαίνει  ο  περιπατητής  σε  μία
διαδρομή, η εφαρμογή θα τον κατευθύνει ενεργητικά χωρίς να
περιμένει επιβεβαίωση ή άλλη ενέργεια από το χρήστη) και ο
χειρισμός των επιμέρους στοιχείων θα είναι ιδιαίτερα απλός
και αυτό-εξηγούμενος. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Η  παρουσίαση  του  δικτύου  μονοπατιών  σε  ηλεκτρονική
εφαρμογή θα είναι δίγλωσση (ελληνικά και αγγλικά) ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Στην  παρουσίαση  του  δικτύου  μονοπατιών  σε  ηλεκτρονική
εφαρμογή θα αναγράφεται η χρηματοδότηση του έργου από
την Ευρωπαϊκή  Ένωση,  σύμφωνα  με το υπόδειγμα  που  θα
δοθεί στον ανάδοχο από το Δήμο Κέας 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Πολύπτυχο έντυπο 

Το  χρηστικό  πολύπτυχο  έντυπο  θα  αποτελείται  από  ένα
16σέλιδο  διαστάσεων  Πλάτος  11  X  Υψος  16  εκ.  4χρωμης
εκτύπωσης σε χαρτί γραφής (σατινέ) 80-100 gsm. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
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Το έντυπο θα πρέπει  να περιέχει  όλες  τις  πληροφορίες  και
περιγραφές  του  δικτύου  των  μονοπατιών  αλλά  και
φωτογραφίες  και  άλλες  πληροφορίες  τουριστικού
ενδιαφέροντος  της  Κέας,  σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  των
υπηρεσιών  του  Δήμου  Κέας.  Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  η
γλωσσική επιμέλεια  και η εικονογράφηση του εντύπου.  Θα
αναφέρει  τα  στοιχεία  του  φορέα  χρηματοδότησης  και
υλοποίησης και τα στοιχεία του Δήμου Κέας. Το έντυπο θα
πρέπει  να παραδοθεί στον Δήμο Κέας και  σε επεξεργάσιμη
ηλεκτρονική μορφή. 

ΝΑΙ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Το  εξώφυλλο  θα  είναι  αναδιπλούμενο  και  θα  δημιουργεί
ανάπτυγμα  επιφανείας  με  τον  χάρτη  διαστάσεων  Π22xΥ48
εκ.  Στην  εσωτερική  επιφάνεια  του  εξωφύλλου  (χάρτης
νησιού) θα συνοδεύεται με τις χρηστικές πληροφορίες και θα
περιλαμβάνει  τα  στοιχεία  του Χάρτη (βλέπε παρακάτω)  σε
χαρτί 200-200gsm με 4χρωμη εκτύπωση και βερνίκι νερού. Ο
χάρτης θα πρέπει να περιέχει τα μονοπάτια και την αρίθμηση
τους σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα γεωχωρικά δεδομένα
του Δήμου. Θα περιλαμβάνει επίσης αλφαβητικό ευρετήριο,
ταξιδιωτικές πληροφορίες για τον επισκέπτη του νησιού και
πρακτικές  πληροφορίες  για  τους  πεζοπόρους.  Θα  υπάρχει
γραμμή  κλίμακας  και  θα  είναι  ενταγμένος  σε  διαστάσεις
22χ22  εκ..  Θα  διαθέτει  ενσωματωμένο  υπόμνημα  με  τα
στοιχεία  του  φορέα  χρηματοδότησης  και  υλοποίησης,  τα
στοιχεία του Δήμου Κέας, τον τίτλο, τον τρόπο απεικόνισης
του οδικού δικτύου,  οικισμών, μονοπατιών,  πηγών,  κρηνών
κλπ. πληροφοριών και γενικά τους συμβολισμούς σχηματικά
και  με  την  αντίστοιχη  απόχρωση  καθώς  μεταξύ
συγκεκριμένων θέσεων, χρόνου πορείας, μήκους διαδρομής,
υψομετρική διαφορά, βαθμός δυσκολίας, κ.λπ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Το  πολύπτυχο  έντυπο  θα  είναι  δίγλωσσο  (ελληνικά  και
αγγλικά) ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Στο πολύπτυχο έντυπο θα αναγράφεται η χρηματοδότηση του
έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα
που θα δοθεί στον ανάδοχο από το Δήμο Κέας. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Η προσφορά με Αριθμό συστήματος 82618 είναι σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.

Η προσφορά με Αριθμό συστήματος 82786 είναι σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.

Η προσφορά με Αριθμό συστήματος81942 είναι σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.

Η προσφορά με Αριθμό συστήματος81784 είναι σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.

11.Αφού η Επιτροπή αξιολόγησε και τις τεχνικές προσφορές προχώρησε στην αποσφράγιση των
οικονομικών προσφορών. 
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Στη συνέχεια η ως άνω Επιτροπή συνέταξε το με αριθ. 5038 πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών

προσφορών ως κατωτέρω :

Αρ.πρωτ.:5038/07-12-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού 

για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ

της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην Ιουλίδα Κέας  την 1η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στον  Δήμο Κέας η  επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμού του  άρθρου  221 παρ.1  του
Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’ αριθμόν  2/2017 απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ” (Αριθμ. Διακήρυξης 2288/2017), η οποία έλαβε
τον υπ΄ αριθ.  48497  αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 17PROC002209550.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) Σωτηρία Μυκωνιάτη, ΔΕ1 Διοικητικός
2) Λεωνίδα Περδικάρη, ΔΕ 30 Τεχνιτών Ύδρευσης
3) Αθηνά Μορφωνιού, ΤΕ Eφοριακών,

Μετά αφού η Επιτροπή αξιολόγησε τα  δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία και  έκανε δεκτά,
προχώρησε σε αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών σύμφωνα με την οποία :

Η προσφορά με Αριθμό συστήματος  82618 είναι σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.

Η προσφορά με Αριθμό συστήματος  82786 είναι σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.

Η προσφορά με Αριθμό συστήματος 81942 είναι σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.

Η προσφορά με Αριθμό συστήματος 81784 είναι σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.

Αφού η Επιτροπή αξιολόγησε και τις τεχνικές προσφορές έμελε να προχωρήσει στην αποσφράγιση
των οικονομικών προσφορών.

Οι προσφερθείσες τιμές έχουν ως εξής:
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CLOUDPRINT IKE DIGITAL AND DISPLAYS PRODUCTS 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗ-

ΣΗΣ

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΜΟΝΑ-

ΔΟΣ (χω-

ρίς ΦΠΑ)

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-

ΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 (χωρίς ΦΠΑ)

Πίνακας πληροφόρησης (stand) Τεμάχιο 5 1.500,00 2% 1.470,00 7.350,00

Ηλεκτρονικό βιβλίο Τεμάχιο 1 1.000,00 5% 950,00 950,00

Παρουσίαση δικτύου μονοπα-

τιών σε ηλεκτρονική εφαρμογή 

(app)

Τεμάχιο 1 5.075,00 2% 4.973,50 4.973,50

Πολύπτυχο έντυπο (χάρτης & 

booklet)
Τεμάχιο 6.200 1,19 8% 1,0948 6.787,76

Γενικό σύνολο

 χωρίς ΦΠΑ
20.061,26

ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ ΛΑΔΑΣ Ι ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗ-

ΣΗΣ

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΜΟΝΑ-

ΔΟΣ (χω-

ρίς ΦΠΑ)

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-

ΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 (χωρίς ΦΠΑ)

Πίνακας πληροφόρησης (stand) Τεμάχιο 5 1.500,00 0% 1.500,00 7.500,00

Ηλεκτρονικό βιβλίο Τεμάχιο 1 1.000,00 0% 1.000,00 1.000.00

Παρουσίαση δικτύου μονοπα-

τιών σε ηλεκτρονική εφαρμογή 

(app)

Τεμάχιο 1 5.075,00 21,182% 4.000,00 4.000,00

Πολύπτυχο έντυπο (χάρτης & 

booklet)
Τεμάχιο 6.200 1,19 32,773% 0,80 4.960,00

Γενικό σύνολο

 χωρίς ΦΠΑ
17.460,00

ΚΑΡΛΟΠΟΥΛΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗ-

ΣΗΣ

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΜΟΝΑ-

ΔΟΣ (χω-

ρίς ΦΠΑ)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚ-

ΠΤΩΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-

ΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 (χωρίς ΦΠΑ)

Πίνακας πληροφόρησης (stand) Τεμάχιο 5 1.500,00 5,75% 1.413,75 7.068,75

Ηλεκτρονικό βιβλίο Τεμάχιο 1 1.000,00 5,75% 942,50 942,50

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=212837&tradingPartnerId=212719&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=fLpsP49O81RYxh4Zb_xQlw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25384&tradingPartnerId=37045&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=sruTeDLMfjmOTR6HdI6EUA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=59470&tradingPartnerId=77024&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=YeLca1r0q0h6tM16L7cO4A..
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Παρουσίαση δικτύου μονοπα-

τιών σε ηλεκτρονική εφαρμογή 

(app)

Τεμάχιο 1 5.075,00 5,75% 4.783,19 4.783,19

Πολύπτυχο έντυπο (χάρτης & 

booklet)
Τεμάχιο 6.200 1,19 5,75% 1,12 6.944,00

Γενικό σύνολο

 χωρίς ΦΠΑ
19.738,44

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,,ΗΛΙΑΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗ-

ΣΗΣ

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΜΟΝΑ-

ΔΟΣ (χω-

ρίς ΦΠΑ)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚ-

ΠΤΩΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-

ΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 (χωρίς ΦΠΑ)

Πίνακας πληροφόρησης (stand) Τεμάχιο 5 1.500,00 20% 1.200,00 6.000,00

Ηλεκτρονικό βιβλίο Τεμάχιο 1 1.000,00 15% 850,00 850,00

Παρουσίαση δικτύου μονοπα-

τιών σε ηλεκτρονική εφαρμογή 

(app)

Τεμάχιο 1 5.075,00 21,182% 4.000,00 4.000,00

Πολύπτυχο έντυπο (χάρτης & 

booklet)
Τεμάχιο 6.200 1,19 18,740% 0,967 5.995,40

Γενικό σύνολο

 χωρίς ΦΠΑ
16.845,40

Βάσει των όρων της διακήρυξης, κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,  όπως ορίζεται κατωτέρω: 

-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ-
Στην  οικονομική  προσφορά  δίνεται  το  προσφερόμενο  ποσοστό  έκπτωσης  στην  τιμή  των
προσφερόμενων  ειδών,  βάσει  των  τιμών  αναφοράς.  Εφόσον  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα
οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους
σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες
θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που
προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την τιμή
αναφοράς.
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί
έμμεσα στις  ειδικές  ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος,  ο προσφέρων  θα επισυνάψει στην
ηλεκτρονική  οικονομική  προσφορά  του,  σε  μορφή  pdf,  ψηφιακά  υπογεγραμμένο  και
συμπληρωμένο  με  το  αναγραφόμενο  ποσοστό  έκπτωσης  το  υπόδειγμα  της  οικονομικής
προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙI που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.

Με βάση τους παραπάνω υπολογισμούς  συμφερότερη προσφορά δηλ.  από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής είναι της υποψήφιας εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,,ΗΛΙΑΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 

Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά και να αναδείξει

τον προσωρινό μειοδότη.

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26801&tradingPartnerId=42334&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=H6g18vyretPe9vSSwuGTeA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26801&tradingPartnerId=42334&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=H6g18vyretPe9vSSwuGTeA..


29η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 12ης Δεκεμβρίου 2017

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) τους όρους της υπ΄αριθμ. 2288/2017 Διακήρυξης
3) την υπ’ αριθμ. 596 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
4) το υπ’ αριθμ. 4998 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών
της επιτροπής διαγωνισμού
5)  το  υπ’  αριθμ.  5038 πρακτικό  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  οικονομικών  προσφορών  και
ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού
6) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου
7) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού,
τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 3.
8) 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 από την παρ.18
του άρθρου 107 του Ν.4497/2017),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Την  έγκριση  του  υπ’  αριθ. 4998 πρακτικού  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, της επιτροπής διαγωνισμού,

2.Την έγκριση του υπ’ αριθ. 5038 πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών
και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού.

3.Την  ανάδειξη  του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,,ΗΛΙΑΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ ως  προσωρινού  αναδόχου  της
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΥΛΙΚΟΥ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΚΑΙ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, ήτοι
γενικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ 16.845,40 € (20.888,30 € - συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 25 της διακήρυξης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 409/2017

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26801&tradingPartnerId=42334&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=662430645&oapc=9&oas=H6g18vyretPe9vSSwuGTeA..
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ΘΕΜΑ 15ο :  Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υπο-
βαλλόμενων προσφορών για την ανάδειξη  προσωρινού ανάδοχου του συνοπτικού διαγωνισμού
για τον “Καθαρισμό  Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Κέας”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε 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. 383/2017 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι

τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για

την υπηρεσία “Καθαρισμός  Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Κέας”, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η

διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ  17PROC002308799)

Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό δύο (2) συμμετέχοντες:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αρ.πρωτ./ημερομηνία
1 SVA  ΑΦΟΙ ΣΙΔΕΡΗ Ι.Κ.Ε 5050/8.12.2017
2 IRIS  CLEAN  ΜΑΡΓ.ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  &

ΣΙΑ Ο.Ε.
5101/8.12.2017

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3/2017 Απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής, γνωμοδότησε με τα υπ’ αριθμ. 5125 & 5126/2017 πρακτικά αξιολόγησης

προς  την  οικονομική  επιτροπή  για  την  ανάδειξη  της  εταιρείας  IRIS  CLEAN

ΜΑΡΓ.ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.  ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού διότι η

προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές

προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.  

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική Επιτροπή καλείται

να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
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1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2) τους όρους της υπ΄αριθ. 4852/27.11.2017 Διακήρυξης

3)  ότι  στους προϋπολογισμούς του Δήμου των ετών 2018 και 2019 θα προβλεφθούν οι ανάλογες

πιστώσεις για την εν λόγω δαπάνη στους ΚΑ 10.6274.0008 και KA 15.6274.0007. Η δε διάθεση

των σχετικών πιστώσεων θα γίνει  στην αρχή των ετών 2018 και  2019, τα οποία και  αφορά η

παροχή υπηρεσίας, αμέσως  μετά την έγκριση του προϋπολογισμού κάθε έτους.

4) το υπ’ αριθ.5125/2017 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-

τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού 

5) το υπ’ αριθ.5126/2017 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών

της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού

6) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση των κατωτέρω :

(α) του υπ’ αριθμ. 5125/2017 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών

συμμετοχής-τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού  & 

(β)  του  υπ’  αριθμ.  5126/2017  πρακτικού  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  οικονομικών

προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού

(γ)  την ανάδειξη της εταιρείας  IRIS CLEAN ΜΑΡΓ.ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.   ως

προσωρινού  αναδόχου του  διαγωνισμού  “Καθαρισμός  Δημοτικών  Κτιρίων  του  Δήμου  Κέας”,

έναντι του ποσού των 26.248,32 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) (προσφερόμενη έκπτωση

41,20%).

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του N.4412/2016.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 410/2017
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ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ΟΤΑ έτους 2018.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

΄Εχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 4 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄ 25-1-13) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ

167 Α/23-7-2013).

2.  Τις  διατάξεις  του  ν.4093/12  "Έγκριση  Μεσοπρόθεσμου  Πλαισίου  Δημοσιονομικής  Στρατηγικής  2013-2016-

Επείγοντα  Μέτρα  Εφαρμογής  του  ν.4064/2012  και  του  Μεσοπρόθεσμου  Πλαισίου  Δημοσιονομικής  Στρατηγικής

2013-2016".

3. Την υπ' αριθμ. 25592/28-7-2017 κοινή υπουργική απόφαση υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών "Παροχή

οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων για το οικ.έτος 2018. 

4.  Την  ΚΥΑ  υπ’  αριθμ.7261  (ΦΕΚ  450  Β΄26.2.2013)  «Καθορισμός  διαδικασιών  και  κριτηρίων  για  την

παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) όπως τροποποιήθηκε με τη ΚΥΑ 30040/24-7-2013

και με τη ΚΥΑ 41273/15-10-2013 και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του

άρθρου 4 του ν.4111/2013.

5. Την  Εγκύκλιο  5  του  Υπουργείου  Εσωτερικών

Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β’ 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των

Υπουργών  Εσωτερικών  και  Οικονομικών  «Καθορισμός  διαδικασιών  και  κριτηρίων  για  την  παρακολούθηση  του

‘Ολοκληρωμένου  Πλαισίου  Δράσης’  (ΟΠΔ)  και  την  εφαρμογή  του  Προγράμματος  Εξυγίανσης  από  το

Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» έτους 2013. 

  Σύμφωνα με το άρθρο  4 του Ν 4111/2013 συστήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονομικής

Αυτοτέλειας  των  ΟΤΑ (εφεξής  «Παρατηρητήριο»)  με  σκοπό  τη  συνεχή  παρακολούθηση  σε  μηνιαία  βάση  της

εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  των  ΟΤΑ και  των νομικών  τους  προσώπων  που  εντάσσονται  στο  Μητρώο των

Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

    Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, καθώς και απολογισμών και η

ενίσχυση  της  οικονομικής  αυτοτέλειας  των  ΟΤΑ σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  των  Υπουργείων  Εσωτερικών  και

Οικονομικών και με τα οριζόμενα στην ισχύουσα δημοσιονομική νομοθεσία.

    Το Παρατηρητήριο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της εν γένει πορείας

των οικονομικών και της επιχειρησιακής δράσης των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως αποτυπώνονται

στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ). 

 

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ συνοψίζει: 

(α) τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικων προσωπων αυτων που ειναι ενταγμενα στο καταρτιζομενο, 

απο την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρωο Φορεων Γενικης Κυβερνησης (ΜΦΓΚ) (υποτομεας S.1313 ΟΤΑ, του Τομεα της Γενικης 

Κυβερνησης).

http://www.karagilanis.gr/images/nodes/100/17295_a0701_sel08_tb_ah_00_2012_01b_f_gr_1_.xls
http://www.karagilanis.gr/images/site/1010/10156_egk05_09042013.pdf
http://www.karagilanis.gr/images/site/1010/10156_egk05_09042013.pdf
http://www.karagilanis.gr/images/site/1010/10156_egk05_09042013.pdf
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    Στα πλαίσιο των οδηγιών που δίνονται  με την ΚΥΑ 7261(ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013) του Υπ. Εσωτερικών και

Οικονομικών  όπως  τροποποιήθηκε  με  τη  ΚΥΑ  30040/24-7-2013  και  με  τη  ΚΥΑ  41273/15-10-2013,  όπου

καθορίζονται  τα  κριτήρια  και  η  διαδικασία  για  την  παρακολούθηση  του  ΟΠΔ,  ο  Δήμος  μας   υποχρεούται  να

αποτυπώσει αναλυτικά τον παρακάτω πίνακα:   

-  Πινακας στοχοθεσιας οικονομικων αποτελεσματων των ΟΤΑ και των νομικων τους προσωπων δημοσιου δικαιου :

Στον πινακα αυτο αποτυπωνονται σε ενοποιημενη και συνοπτικη μορφη τα στοιχεια του ετησιου προϋπολογισμού του

ΟΤΑ, τα οποια συνιστούν τις εκτιμησεις του ως προς τα εσοδα και τα εξοδα του αντιστοιχου οικονομικού ετους. Οι

εκτιμησεις αυτες αποτελούν τους ετησιους στοχους εσοδων και δαπανων που θετει ο ΟΤΑ δια της καταρτισης του

προϋπολογισμού  του,  ο  βαθμος  επιτευξης  των  οποιων  ελεγχεται  κατα  τη  διαρκεια  του  ετους  με  βαση  τα

αποτελεσματα που προκύπτουν απο την εκτελεση του και με γνωμονα το επιπεδο συμβολης του στην επιτευξη των

δημοσιονομικων στοχων που τιθενται για το σύνολο των ΟΤΑ της χωρας, σύμφωνα με το ν. 4093/12. 

Δηλαδη  ο  ΟΤΑ  θετει  στοχους  καθοριζοντας  μηνιαιο  προγραμμα  εκτελεσης  του  προϋπολογισμού  του  και

αποτυπωνοντας δια αυτού τη χρονικη πορεια εκπληρωσης των ετησιων εκτιμησεων του εσοδων και δαπανων, σε

επιπεδο μηνα και τριμηνου καθως και σωρευτικα απο την αρχη του ετους (Ιαν.-Μαρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και

Ιαν.-Δεκ.).

Η εξελιξη των απληρωτων υποχρεωσεων του ΟΤΑ σε σχεση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού ετους

λαμβανεται επισης υποψη κατα την αξιολογηση του προγραμματος εκτελεσης του προϋπολογισμού του και επιτευξης

των στοχων, με γνωμονα το βαθμο συμβολης του στους αντιστοιχους δημοσιονομικούς στοχους που εχουν τεθει για

την Τοπικη Αυτοδιοικηση, σύμφωνα με το ν. 4093/12.

       Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω,   οι  υπηρεσίες  του  Δήμου  μας  προχώρησαν  στην  κατάρτιση  του

«Ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης» για το έτος 2018 και  σας το υποβάλλουμε  προς έγκριση. 
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Παρατηρήσεις της μειοψηφίας :

Τα μέλη της μειοψηφίας κ. Ειρ.Βελισσαροπούλου και κ.Ελευθέριος Τζουβάρας καταψηφίζουν ως συνέχεια της 

απόφασης του προϋπολογισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ. Ειρ.Βελισσαροπούλου και κ.Ελευθέριος Τζουβάρας

ψηφίζουν ΚΑΤΑ για τον ανωτέρω λόγο)

Εγκρίνει  το  «Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης»  και τον συνημμένο πίνακα  ο οποίος αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της

παρούσας απόφασης, όπως οι υπηρεσίες του Δήμου κατάρτησαν και την υποβολή αυτού  στο Δημοτικό Συμβούλιο για 

τη σχετική ψήφισή του.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 411/2017
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ΘΕΜΑ 17ο  : Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 91/2016 απόφασης της οικονομικής επιτροπής με
θέμα “Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οικισμού Ιουλίδας Κέας”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανα-
φέρει  τα εξής :

Με την υπ΄αριθμ. 91/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εισηγήθηκε στο Δ.Σ. την έγκριση
τροποποίησης  των  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  για  την  Ιουλίδα,  οι  οποίες  συγκεντρωτικά
διαμορφώθηκαν και ισχύουν έως σήμερα, ως κάτωθι :

Το Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ιουλίδας  αποφάσισε  και  μας  διαβίβασε  την  υπ’
αριθμ. 3/2016 απόφασή του, που αφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Ιουλίδας και στην οποία
ενσωματώνονται όλες οι προγενέστερες αποφάσεις της για το θέμα αυτό. 

Η Οικονομική Επιτροπή την 16η Μαρτίου 2016 (31/2016) απεφάσισε την αναβολή απόφασης
για να γίνει περισσότερη διαβούλευση επί του θέματος. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής
εκκάλεσε το Σωματείο των Επαγγελματιών Κέας να εκφράσει τις απόψεις του, τις οποίες η Ένωση
μεταβίβασε στον Δήμο, μετά από συνέλευση των μελών του και οι οποίες ελήφθησαν υπ όψη στην
παρούσα εισήγηση.

Α. Δεν επιτρέπεται η στάθμευση στο δρόμο από το Ροκομένο έως την Πιάτσα με εξαίρεση τις 2 (δύο)
θέσεις Ιατρείου πλησίον του Περιφερειακού Ιατρείου. Θα παραχωρηθεί 1 (μία) θέση για προσωρινή
ΣΤΑΣΗ  πολιτών, όπου ο κάτοχος του οχήματος θα υποχρεούνται να παραμείνει στο όχημα του με
αναμμένα τα αλάρμ με το χρονικό όριο των 10 λεπτών, για να εξυπηρετηθεί. 
Εξακολουθεί να ισχύει η θέση του ασθενοφόρου μπροστά στο Ιατρείο. Θα παραχωρηθεί 1 (μία)  θέση
για  έκτακτα  περιστατικά και  1  (μία)  θέση  για  ΑΜΕΑ και  ηλικιωμένους  μεταξύ  της  θέσης  του
ασθενοφόρου και της στάσης του λεωφορείου. 
Στην Πιάτσα της Ιουλίδας δεν επιτρέπεται η στάση και στάθμευση οχημάτων. Εξαιρούνται 3 (τρεις)
θέσεις για τα ταξί και 1 (μία) για προσωρινή στάθμευση των λεωφορείων συγκοινωνίας ή μεταφορά
μαθητών.  Η στάθμευση θα επιτρέπεται μόνον για την αναχώρηση των λεωφορείων και για μισή ώρα
πριν το προγραμματισμένο δρομολόγιο.
Στην πιάτσα θα παραχωρηθεί 1 (μία) θέση επαγγελματικού αυτοκινήτου από τις 08.00 έως τις 17.00
(με ευθύνη των επαγγελματικών συλλόγων) η οποία θα διατίθεται μόνο σε επαγγελματίες, οι οποίοι
εργάζονται  τη συγκεκριμένη ημέρα στην Ιουλίδα και χρειάζεται να μεταφέρουν εργαλεία ή υλικά για
την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Ιουλίδας. Μετά το πέρας της 17.00 η στάθμευση  σε αυτή τη θέση
δεν επιτρέπεται.
Θα παραχωρηθεί στην Πιάτσα 1 (μία) θέση για ΑΜΕΑ.
Θα παραχωρηθούν επίσης 3 (τρεις) θέσεις μοτοποδηλάτων.
Επιτρέπεται επίσης η προσωρινή στάση του αυτοκινήτου των ΕΛΤΑ για μισή ώρα καθημερινά για την
εξυπηρέτηση των κατοίκων της Ιουλίδας.

Κλείσιμο μπάρας στην είσοδο του οικισμού:
Από τη Μεγάλη Πέμπτη έως και τη Δευτέρα του Πάσχα ισχύει το κλείσιμο της μπάρας από τις 19.00
έως και τις 05.00.  Από την Τρίτη  του Πάσχα και έως το 3ήμερο του Αγίου Πνεύματος θα κλείνει
κάθε Παρασκευή Σάββατο και Κυριακή τις ίδιες ώρες. 
Μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ως τη πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου θα κλείνει
σε καθημερινή βάση από τις 19.00 έως τις 05.00 έκτος της Κυριακής που θα κλείνει από τις  12.00
το μεσημέρι έως τα ξημερώματα της Δευτέρας στις 05.00. 
Για το επόμενο διάστημα έως το τέλος του Σεπτεμβρίου θα κλείνει μόνο από Παρασκευή - Σάββατο
από τις 19.00-5.00 και Κυριακή 12.00-05.00.Επίσης κατά την παραμονή των εθνικών εορτών 28ης
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Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου, καθώς επίσης και των Θεοφανίων και του Αγίου Χαραλάμπους και
την  Πρωτομαγιά  η  μπάρα  θα  κλείνει  από  τις  19.00  έως  και  το  πέρας  των  εορταστικών
εκδηλώσεων της επόμενης ημέρας. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν και  τα μηχανοκίνητα δίκυκλα.

Δεν επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση σε όλη τη διαδρομή από την Πιάτσα έως και το Δημαρχείο
όπως επίσης και στην Πλατεία Δημαρχείου όλων των οχημάτων. 
 
Εξαιρούνται 1 (μία) θέση για μηχανάκια στο χώρο μπροστά από το πρώην Ταχυδρομείο και 2 (δύο)
θέσεις στην Πλατεία Δημαρχείου οι οποίες θα χωροθετηθούν επί του εδάφους.
Παραχωρείται μία θέση για στάση για φορτοεκφόρτωση επαγγελματικών αυτοκινήτων έμπροσθεν του
παλαιού  Ταχυδρομείου  και  άλλη  μία  στην  Πλατεία  Δημαρχείου  επίσης  για  φορτοεκφόρτωση
επαγγελματικών αυτοκινήτων.
Παραχωρείται επίσης 1 (μία) θέση για προσωρινή στάση 10 λεπτών στην Πλατεία Δημαρχείου.
Επιτρέπεται επίσης η προσωρινή στάση του αυτοκινήτου των ΕΛΤΑ για μισή ώρα καθημερινά για την
εξυπηρέτηση των κατοίκων της Ιουλίδας.

Ο  χώρος  στο  κυρίως  υπόστεγο  της  Πιάτσας  παραχωρείται  για  την  χρήση  από  παραγωγούς  για
πώληση αγροτικών προϊόντων  καθημερινά (08:00 – 14:00), με την ευθύνη συντονισμού από τους
Συνεταιρισμούς αλλά και  την Κυριακή 08:00-14:00μμ,  σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπή
Αγροτικής Ανάπτυξης (10/2015, 16/2015), για την δημιουργία Αγοράς Παραγωγών.  

Οι θέσεις αυτές θα χωροθετηθούν και θα σημαδευτούν επί εδάφους,  επίσης θα υπάρχουν και οι
ανάλογες πινακίδες που θα καθορίζουν τους χώρους αυτούς.

Δεν  επιτρέπεται  η  στάθμευση  στις  πλατείες  του  Αγίου  Ανδρέα και  Μάμα.  Ισχύει  μόνο  η  θέση
στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα Πανωχωρίου.

Β. Ισχύει η οριοθέτηση στη θέση Συνεταιρισμός Ιουλίδας θέση “Αφετηρίας” των Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς (λεωφορεία) και των ταξί,  έτσι ώστε να εξασφαλιστεί  η ασφαλέστερη μετακίνηση και
μεταφορά μαθητών και πολιτών. 

Γ.  Παραμένουν  οι  δύο  θέσεις  στάθμευσης  στην  Ιουλίδα  στη  Θέση  “Τσίπη”,  τις  οποίες  θα  τις
χρησιμοποιούν τα Σχολικά λεωφορεία μόνο κατά την  σχολική περίοδο, Σεπτέμβριο – Ιούνιο από
Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 7:30 έως 21:00. 

Δ.  Επαναπροσδιορισμός των θέσεων των υπαλλήλων στο χώρο στάθμευσης της Ιουλίδας στη θέση
Ροκομένο ως εξής: 
Οι  θέσεις  στάθμευσης  θα περιοριστούν σε:
α)  2 θέσεις για τα Υπηρεσιακά Αυτοκίνητα του Δήμου.
β)  1 θέση για το Υπηρεσιακό αυτοκίνητο της Περιφερειακής Ενότητας.  

Ειδικές ρυθμίσεις : 

*Στην αριστερή πλευρά ανερχόμενοι από Ροκομένο για Άγ.Λουκά μπροστά στο οικόπεδο του Δήμου
θα  οριοθετηθεί   χώρος  για  την  στάθμευση  ενός  τουριστικού   λεωφορείου  ή  λεωφορείου  της
συγκοινωνίας.
*Δεν επιτρέπεται καθ' όλη την διάρκεια του έτους εναπόθεση αδρανών και γενικότερα οικοδομικών
υλικών εκτός και εάν είναι συσκευασμένα και απομακρυνθούν μέσα στο πέρας της ίδιας ημέρας από
αυτήν.
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*Υποχρέωση των ιδιοκτητών των οικιών και εργολάβων είναι ο καθαρισμός της πλατείας μετά την
απομάκρυνση των συσκευασμένων υλικών. Κατά τις ημέρες που προαναφέραμε για το κλείσιμο  της
μπάρας θα απαγορεύεται εντελώς η εναπόθεση υλικών.

1. Εισηγούμαι την παραχώρηση μίας (1) θέσης στην Πιάτσα Ιουλίδας, για τη στάθμευση
ενός οχήματος της Διεύθυνσης του καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
και για τις ώρες λειτουργίας του καταστήματος,  Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:45-16:00.

2. Εισηγούμαι την διάθεση μίας (1) θέσης για το νέο ασθενοφόρο του Π.Π.Ι. Κέας στις
θέσεις  στάθμευσης  του  Ροκομένου  (πλησίον  των  θέσεων  για  τα  υπηρεσιακά
αυτοκίνητα)

Παρατηρήσεις της μειοψηφίας
Η κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου αναφέρει ότι η θέση αυτή θα έπρεπε γενικότερα να δοθεί

προς χρήση της Εθνικής Τράπεζας και να αφορά την στάθμευση πελατών του καταστήματος.

Ο κ. Ελ.Τζουβάρας δηλώνει ΠΑΡΩΝ

Καλείται η οικονομική επιτροπή να αποφασίσει επί της τροποποίησης ως ανωτέρω

Η οικονομική επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις
του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999, όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 48, παρ. 9 του Ν. 4313/2014, σε συνδυασμό με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999, τα άρθρα
72 παρ.1ια και 73 παρ. 1Βv του Ν. 3852/2010 και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Γνωμοδοτεί και εισηγείται προς το Δ.Σ. ως προς τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 91/2016 απόφασης
οικονομικής επιτροπής περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Ιουλίδα τα κάτωθι:

1. την μη παραχώρηση μίας (1) θέσης στην Πιάτσα Ιουλίδας, για τη στάθμευση ενός οχήματος
της  Διεύθυνσης  του  καταστήματος  της  Εθνικής  Τράπεζας  της  Ελλάδος  και  για  τις  ώρες
λειτουργίας του καταστήματος,  Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:45-16:00 (Οι δημοτικοί σύμβουλοι
Ι.Ευαγγέλου,  Δ.Καβαλιέρος  &  Α.Παούρης  ψηφίζουν  ΥΠΕΡ,  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι
Ελ.Μορφωνιού, Μ.Ξυδοπούλου & Ε.Βελισσαροπούλου,  ψηφίζουν ΚΑΤΑ, ο δημοτικός σύμβουλος
Ελ.Τζουβάρας δηλώνει ΠΑΡΩΝ)

2. τη διάθεση μίας (1) θέσης για το νέο ασθενοφόρο του Π.Π.Ι. Κέας στις θέσεις στάθμευσης
του Ροκομένου (πλησίον των θέσεων για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα) (ομόφωνα)

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 412/2017
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Ο πρόεδρος της Ο. Ε. - Δήμαρχος Κέας       Τα μέλη

                Ιωάννης Ευαγγέλου  Δημήτριος Καβαλιέρος

Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη

 Ελευθερία Στ. Μορφωνιού

 Αντώνιος Παούρης  

 Ειρήνη Βελισσαροπούλου

 Ελευθέριος Τζουβάρας


