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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 1ης/15-01-2018
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ιστορικού
Δημαρχείου στην Ιουλίδα, ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 112/11.01.2018 πρόσκληση του Προέδρου,
που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
5 μέλη :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη
2. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
3. Αντώνιος Παούρης
4. Δημήτριος Καβαλιέρος
5. Ειρήνη Βελισσαροπούλου

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ιωάννης Ευαγγέλου
2. Ελευθέριος Τζουβάρας
(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση των
πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και την
διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην δαπάνη που θα πραγματο ποιηθεί εντός του 2018.
Η αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ. πρωτ. 62/09.01.2018 εισήγηση που υπογράφεται από την
Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ και έχει ως εξής :
Στις 28 Νοεμβρίου του 2017 εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/86708/0026 –εγκύκλιος του
Υπουργείου Οικονομικών με θέμα : «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων» (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗΛΝ9), όπου στις παραγράφους 1α Β’ ενότητας της ανωτέρω εγκυκλίου αναφέρεται ότι με την
έναρξη του οικονομικού έτους 2018, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως και κατ’
απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης των πολυετών υποχρεώσεων, κατά το μέρος που
αφορούν στη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2018 και στην Γ’ ενότητα αναφέρεται
ρητά ότι : «επισημαίνεται η υποχρέωση πιστής και αυστηρής τήρησης των περί αναλήψεως
υποχρεώσεων διατάξεων, προς αποφυγή της ακυρότητας των σχετικών πράξεων και ενόψει των
ευθυνών των αρμοδίων οργάνων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του
ν. 4270/2014 και των άρθρων 11 και 12 του ΠΔ. 80/2016».
Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του έτους 2018 δεν έχει ελεγχθεί και εγκριθεί ακόμα από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, κάνουμε χρήση του άρθρου 160 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας
Δήμων και Κοινοτήτων). Στο άρθρο 160 αναφέρεται:
«Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου
οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής
διάταξης, για την είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη διενέργεια και την πληρωμή μόνον:…»
α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158.
β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων χρηματοδότησης
από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή
δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Στο άρθρο 158 παρ.1 εδάφιο ιστ, αναφέρεται:
«Άρθρο 158
Δαπάνες
Οι δαπάνες είναι υποχρεωτικές και προαιρετικές.
Υποχρεωτικές δαπάνες είναι:
ιστ) Οι δαπάνες που απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προμηθειών, υπηρεσιών και
μελετών.»

Στο πλαίσιο της χρήσης του άρθρου 160 είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε στην διάθεση των
παρακάτω πιστώσεων:
Κωδικός
00.6111.0011
00.6142.0008
00.6431.0012

Περιγραφή
Αμοιβή δικηγόρου για τον καθορισμό οριστικής τιμής για
την απαλλοτρίωση της οδού σύνδεσης με τον ΧΥΤΑ
Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης
αιτημάτων πολιτών και άδειας χρήσης λογισμικού
Ηλεκτρονικό marketing τουρισμού (συνεχ 2017)

ΔΕΣΜΕΥΣΗ
2.305,56
3.716,00
10.000,00
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10.6261.0002
10.6265.0007
10.6266.0001
10.6643.0001
15.6261.0007
15.6262.0008
15.6274.0006
15.6279.0008
15.7336.0002
20.6262.0012
20.6262.0013
20.6263.0001

Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
κτιρίων (συνεχ 2017)
Συντήρηση Η/Υ και μηχανών γραφείου (συνεχ 2017)
Συντήρηση εφαρμογής προγράμματος μισθοδοσίας (συνεχ
2017)
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (συνεχ
2017)
Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών
κτιρίων (συνεχ 2017)
Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
γηπέδων
Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (συνεχ 2016)
Εργασία τοποθέτησης και αποξήλωσης φωτεινού
διακόσμου (συνεχ 2017)
Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου μπάσκετ Κορησσίας
Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ
(συνεχ 2017)
Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΧΛΖ
Κορησσίας - Βουρκαρίου (συνεχ 2017)
Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων (συνεχ 2017)

25.6279.0006

Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού ΧΛΖ Κορησσίας Βουρκαρίου 2017-18
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων (συνεχ 2017)
Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων (συνεχ 2017)
Συντήρηση και επισκευή αυτοματισμών αντλιοστασίων
ύδρευσης Ιουλίδας (συνεχ 2017)
Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και λειτουργία των
δικτύων αποχέτευσης (συνεχ 2017)
Συντήρηση και επισκευή αυτόματων πωλητών νερού
(συνεχ 2017)
Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου νερού (συνεχ 2017)

25.7131.0008

Μηχανισμός φιλτραρίσματος νερού νέου δικτύου Ιουλίδας

20.6279.0016
20.6641.0005
20.6671.0001
25.6262.0007
25.6262.0027
25.6264.0006

25.7131.0009
25.7413.0001
25.7413.0005
30.6112.0013
30.6112.0015

Σύστημα ελέγχου απωλειών & απόδοσης δικτύου ύδρευσης
(συνεχ 2017)
Μελέτη βελτίωσης και επέκτασης δικτύου ύδρευσης
Κορησσίας, Βουρκαρίου, Οτζιά
Μελέτη αγωγού αποχέτευσης όμβριων υδάτων
Ξηροκάμπου Κορησσίας ν. Κέας
Τεχνικός σύμβουλος υλοποίησης έργων της τεχνικής
υπηρεσίας του Δήμου (συνεχ 2017)
Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (συνεχ 2017)

600,00
3.530,00
2.405,00
5.548,00
500,00
500,00
500,00
668,00
40.920,00
13.795,00
1.000,00
799,45
6.200,00
11.559,31
3.459,60
4.960,00
4.596,90
4.500,00
3.628,00
100.000,00
13.500,00
3.441,94
3.534,00
15.800,00
218,00
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30.6112.0017
30.6233.0001
30.6262.0008
30.6264.0001
30.6279.0015
30.6641.0005
30.6644.0005
30.6672.0001
30.7326.0006
30.7412.0006
30.7412.0010
30.7412.0026
30.7412.0027
30.7412.0038
30.7412.0043
30.7413.0001
35.6112.0005
45.6279.0006
45.7413.0003
45.7413.0004
62.7413.0001
70.6261.0004
70.6263.0001
70.6279.0011
70.6641.0005
70.6644.0008
70.6671.0001

Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών
αναπτυξιακού χαρακτήρα για την υποβοήθηση στην
εκπόνηση του ΣΒΑΚ του Δήμου Κέας
Μίσθωση μηχανημάτων έργου
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων
(πλην κτιρίου)
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
(συνεχ 2017)
Δειγματοληψίες θαλασσίου νερού για Γαλάζιες Σημαίες
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων (συνεχ 2017)
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
(συνεχ 2017)
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (συνεχ 2017)
Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Κορησσίας
Μελέτη οδοποιίας Ακρωτηρίου Οτζιά
Μελέτη οδοποιίας βελτίωσης υφιστάμενης οδού
Κορησσίας - Ξύλων
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Βελτίωση
υφιστάμενης οδού Κορησσίας - Ξύλων
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Βελτίωση
υφιστάμενης οδού Ακρωτηρίου Οτζιά
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου
Διαμόρφωση οδού πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο
Καρθαίας
Οριστική μελέτη οδού πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο
της Καρθαίας
Μελέτη (ΣΧΟΟΑΠ) Κέας
Παροχή υπηρεσίας για την Καταπολέμηση κουνουπιών
(συνεχ 2017)
Καθαρισμός νεκροταφείων (συνεχ 2017)
Πολεοδομική μελέτη νέου νεκροταφείου
Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για την κατασκευή
νέου νεκροταφείου νήσου Κέας
Μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ στην θέση Αγ. Ιωάννης
Χάλαρα
Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
κτιρίου σφαγείου (συνεχ 2017)
Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών οχημάτων
(συνεχ 2017)
Καθαρισμός και επίβλεψη νέων σφαγείων (συνεχ 2017)
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων έτους (συνεχ 2017)
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
(συνεχ 2017)
Ανταλλακτικά πυροσβεστικών οχημάτων (συνεχ 2017)

18.600,00
15.000,00
60,00
281,36
1.004,40
8.130,47
9.486,03
745,74
10.000,00
1.736,00
4.340,00
1.860,00
744,00
2.398,50
6.822,06
19.002,12
5.077,80
7.520,00
3.000,00
1.240,00
1.736,00
500,00
647,55
7.500,00
5.899,08
792,30
1.984,00
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ΣΥΝΟΛΟ

398.292,17

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, την εισήγηση της
Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων
κατά το μέρος που αφορούν στην δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2018, όπως αναλυτικά
αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα :
Κωδικός
00.6111.0011
00.6142.0008
00.6431.0012
10.6261.0002
10.6265.0007
10.6266.0001
10.6643.0001
15.6261.0007
15.6262.0008
15.6274.0006
15.6279.0008
15.7336.0002
20.6262.0012
20.6262.0013
20.6263.0001
20.6279.0016
20.6641.0005
20.6671.0001

Περιγραφή
Αμοιβή δικηγόρου για τον καθορισμό οριστικής τιμής για
την απαλλοτρίωση της οδού σύνδεσης με τον ΧΥΤΑ
δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης
αιτημάτων πολιτών και άδειας χρήσης λογισμικού
Ηλεκτρονικό marketing τουρισμού (συνεχ 2017)
Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
κτιρίων (συνεχ 2017)
Συντήρηση Η/Υ και μηχανών γραφείου (συνεχ 2017)
Συντήρηση εφαρμογής προγράμματος μισθοδοσίας
(συνεχ 2017)
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
(συνεχ 2017)
Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών
κτιρίων (συνεχ 2017)
Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
γηπέδων
Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (συνεχ 2016)
Εργασία τοποθέτησης και αποξήλωσης φωτεινού
διακόσμου (συνεχ 2017)
Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου μπάσκετ Κορησσίας
Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ
(συνεχ 2017)
Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΧΛΖ
Κορησσίας - Βουρκαρίου (συνεχ 2017)
Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων
(συνεχ 2017)
Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού ΧΛΖ Κορησσίας Βουρκαρίου 2017-18
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων (συνεχ 2017)
Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων (συνεχ 2017)

ΔΕΣΜΕΥΣΗ
2.305,56
3.716,00
10.000,00
600,00
3.530,00
2.405,00
5.548,00
500,00
500,00
500,00
668,00
40.920,00
13.795,00
1.000,00
799,45
6.200,00
11.559,31
3.459,60
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25.6279.0006

Συντήρηση και επισκευή αυτοματισμών αντλιοστασίων
ύδρευσης Ιουλίδας (συνεχ 2017)
Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και λειτουργία των
δικτύων αποχέτευσης (συνεχ 2017)
Συντήρηση και επισκευή αυτόματων πωλητών νερού
(συνεχ 2017)
Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου νερού (συνεχ 2017)

25.7131.0008

Μηχανισμός φιλτραρίσματος νερού νέου δικτύου Ιουλίδας

25.6262.0007
25.6262.0027
25.6264.0006

25.7131.0009
25.7413.0001
25.7413.0005
30.6112.0013
30.6112.0015
30.6112.0017
30.6233.0001
30.6262.0008
30.6264.0001
30.6279.0015
30.6641.0005
30.6644.0005
30.6672.0001
30.7326.0006
30.7412.0006
30.7412.0010
30.7412.0026
30.7412.0027
30.7412.0038
30.7412.0043
30.7413.0001

Σύστημα ελέγχου απωλειών & απόδοσης δικτύου
ύδρευσης (συνεχ 2017)
Μελέτη βελτίωσης και επέκτασης δικτύου ύδρευσης
Κορησσίας, Βουρκαρίου, Οτζιά
Μελέτη αγωγού αποχέτευσης όμβριων υδάτων
Ξηροκάμπου Κορησσίας ν. Κέας
Τεχνικός σύμβουλος υλοποίησης έργων της τεχνικής
υπηρεσίας του Δήμου (συνεχ 2017)
Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (συνεχ 2017)
Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών
αναπτυξιακού χαρακτήρα για την υποβοήθηση στην
εκπόνηση του ΣΒΑΚ του Δήμου Κέας
Μίσθωση μηχανημάτων έργου
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων
(πλην κτιρίου)
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
(συνεχ 2017)
Δειγματοληψίες θαλασσίου νερού για Γαλάζιες Σημαίες
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων (συνεχ 2017)
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
(συνεχ 2017)
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (συνεχ 2017)
Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Κορησσίας
Μελέτη οδοποιίας Ακρωτηρίου Οτζιά
Μελέτη οδοποιίας βελτίωσης υφιστάμενης οδού
Κορησσίας - Ξύλων
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Βελτίωση
υφιστάμενης οδού Κορησσίας - Ξύλων
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου
Βελτίωση υφιστάμενης οδού Ακρωτηρίου Οτζιά
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου
Διαμόρφωση οδού πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο
Καρθαίας
Οριστική μελέτη οδού πρόσβασης στον αρχαιολογικό
χώρο της Καρθαίας
Μελέτη (ΣΧΟΟΑΠ) Κέας

4.960,00
4.596,90
4.500,00
3.628,00
100.000,00
13.500,00
3.441,94
3.534,00
15.800,00
218,00
18.600,00
15.000,00
60,00
281,36
1.004,40
8.130,47
9.486,03
745,74
10.000,00
1.736,00
4.340,00
1.860,00
744,00
2.398,50
6.822,06
19.002,12
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35.6112.0005
45.6279.0006
45.7413.0003
45.7413.0004
62.7413.0001
70.6261.0004
70.6263.0001
70.6279.0011
70.6641.0005
70.6644.0008
70.6671.0001

Παροχή υπηρεσίας για την Καταπολέμηση κουνουπιών
(συνεχ 2017)
Καθαρισμός νεκροταφείων (συνεχ 2017)
Πολεοδομική μελέτη νέου νεκροταφείου
Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για την κατασκευή
νέου νεκροταφείου νήσου Κέας
Μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ στην θέση Αγ. Ιωάννης
Χάλαρα
Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
κτιρίου σφαγείου (συνεχ 2017)
Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών οχημάτων
(συνεχ 2017)
Καθαρισμός και επίβλεψη νέων σφαγείων (συνεχ 2017)
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων έτους (συνεχ 2017)
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
(συνεχ 2017)
Ανταλλακτικά πυροσβεστικών οχημάτων (συνεχ 2017)
ΣΥΝΟΛΟ

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 1/2018

5.077,80
7.520,00
3.000,00
1.240,00
1.736,00
500,00
647,55
7.500,00
5.899,08
792,30
1.984,00
398.292,17
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ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών που αφορούν ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον
προϋπολογισμό οικ.έτους 2018.
Η αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη των μελών την με αριθμ. πρωτ. 62/09.01.2018 εισήγηση που υπογράφεται από την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ και έχει ως εξής :
Στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Π.Δ 80/2016 αναφέρεται ότι με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους
και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, δεσμεύονται στον προϋπολογισμό του
οικείου φορέα άμεσα και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα οι δαπάνες που αφορούν στο ανεκτέλεστο
μέρος συμβατικών υποχρεώσεων.
Στις 26 Νοεμβρίου του 2017 εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/86708/0026 –εγκύκλιος του
Υπουργείου Οικονομικών με θέμα : «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων» (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗΛΝ9), όπου στην Β’ ενότητα στην παρ. 1α αναφέρεται ρητά ότι : «Με την έναρξη του
οικονομικού έτους 2018, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως και κατ΄ απόλυτη
προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης των πολυετών υποχρεώσεων, κατά το μέρος που αφορούν
στη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2018».
Βάσει των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του έτους 2018 δεν έχει
ελεγχθεί και εγκριθεί ακόμα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, κάνουμε χρήση του
άρθρου 160 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).
Στο άρθρο 160 αναφέρεται:
«Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου
οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής
διάταξης, για την είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη διενέργεια και την πληρωμή μόνον:…»
α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158.
β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων χρηματοδότησης
από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή
δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Λαμβάνοντας υπόψη όσα εκτέθηκαν ανωτέρω, εισηγούμαι την διάθεση της πίστωσης για τις
δαπάνες που αφορούν ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων (αρθ 4 ΠΔ 80/16) που
εμπεριέχονται στις υποχρεωτικές δαπάνες (αρθ 158 περ ιστ Ν.3463/06).
Απόφαση
Κωδικός
Περιγραφή
Ανάδοχος
Ποσό
έγκρισης
παράτασης
Εξυγίανση και καθαρισμός
273/2017
25.6275.0004
Συμεών Κοζαδίνος
6.000,00€
πηγών
Απόφαση Δ.Σ
Καθαρισμός υγρών θαλάμων
Νικόλαος
274/2017
25.6279.0007
6.200,00€
αντλιοστασίων αποχέτευσης
Αναγνώστου
Απόφαση Δ.Σ.
Προμήθεια δεξαμενών
276/2017
25.7135.0005
AQUASTAR ABEE 24.180,00€
ύδρευσης
Απόφαση Δ.Σ.
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25.6661.0001
25.6662.0003

ΑΝΝΑ
Προμήθεια οικοδομικών
ΚΟΡΑΣΙΔΗ
υλικών
Ε.Ε.
ΑΝΝΑ
Προμήθεια οικοδομικών
ΚΟΡΑΣΙΔΗ
υλικών
Ε.Ε.

ΜΑΡΙΑ
& ΣΙΑ 3.750,22€
ΜΑΡΙΑ
& ΣΙΑ 3.848,79€

277/2017
Απόφαση Δ.Σ.
277/2017
Απόφαση Δ.Σ.

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, την εισήγηση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση των δαπανών που αφορούν ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων και την
διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2018, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα :
Κωδικός
25.6275.0004
25.6279.0007
25.7135.0005

Περιγραφή
Εξυγίανση και
καθαρισμός πηγών
Καθαρισμός υγρών
θαλάμων
αντλιοστασίων
αποχέτευσης
Προμήθεια δεξαμενών
ύδρευσης

25.6661.0001

Προμήθεια
οικοδομικών υλικών

25.6662.0003

Προμήθεια
οικοδομικών υλικών

Ανάδοχος

Ποσό

Συμεών Κοζαδίνος

6.000,00€

Νικόλαος
Αναγνώστου

6.200,00€

AQUASTAR
24.180,00€
ABEE
ΑΝΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΟΡΑΣΙΔΗ & ΣΙΑ 3.750,22€
Ε.Ε.
ΑΝΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΟΡΑΣΙΔΗ & ΣΙΑ 3.848,79€
Ε.Ε.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 2/2018

Απόφαση
έγκρισης
παράτασης
273/2017
Απόφαση Δ.Σ
274/2017
Απόφαση Δ.Σ.
276/2017
Απόφαση Δ.Σ.
277/2017
Απόφαση Δ.Σ.
277/2017
Απόφαση Δ.Σ.
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ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση των υποχρεωτικών δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ.έτους 2018.
Η αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη των μελών την με αριθμ. πρωτ. 62/09.01.2018 εισήγηση που υπογράφεται από την
Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ και έχει ως εξής :
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014, όπως αυτές ισχύουν, «Ανάληψη
υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του Δημοσίου
και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων (νομική δέσμευση). Προκειμένου να
αναληφθεί εγκύρως οποιαδήποτε δέσμευση ή να εκτελεστεί οποιαδήποτε δαπάνη, εκδίδεται απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης η οποία περιέχει βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου περί ύπαρξης και
δέσμευσης της αναγκαίας πίστωσης (δημοσιονομική δέσμευση)».
Στις 5/8/2016 εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Π.Δ 80/2016(ΦΕΚ Α’/145) προς αντικατάσταση του
Π.Δ 113/10 με τίτλο «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». Βάσει της παρ. 3 του άρθρου 4
του Π.Δ 80/2016 ορίζονται τα εξής:
«Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας
υποχρέωσης, δεσμεύονται στον προϋπολογισμό του οικείου φορέα άμεσα και κατ’ απόλυτη
προτεραιότητα, με ευθύνη των Προϊστάμενων Οικονομικών Υπηρεσιών, πιστώσεις που:
…β) αφορούν στο ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων ή/και απλήρωτες υποχρεώσεις
και ληξιπρόθεσμες οφειλές. Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομείναντος
υπολοίπου μετά τις δεσμεύσεις πιστώσεων κατά τα ανωτέρω.»
Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του έτους 2018 δεν έχει ελεγχθεί και εγκριθεί ακόμα από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, κάνουμε χρήση του άρθρου 160 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας
Δήμων και Κοινοτήτων). Στο άρθρο 160 αναφέρεται:
«Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου
οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής
διάταξης, για την είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη διενέργεια και την πληρωμή μόνον:…»
α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158.
β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων χρηματοδότησης
από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή
δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Στο πλαίσιο της χρήσης του άρθρου 160 είμαστε σε θέση να δεσμεύσουμε και να προχωρήσουμε
στην άμεση εξόφληση των παρακάτω δαπανών:
Κωδικός

Περιγραφή

Αριθμός
παραστατικού

00.8111

Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού

351
317
318
319

Επωνυμία
ΤΣΟΥΛΟΥ Φ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΣΟΥΛΟΥ Φ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΣΟΥΛΟΥ Φ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΣΟΥΛΟΥ Φ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ποσό δέσμευσης
1.553,25
97,55
97,55
97,55
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00.8112

Αμοιβές αιρετών
αρχόντων και τρίτων

348
346
347
350
349

ΤΣΟΥΛΟΥ Φ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΘ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ Ν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΨΗΜΙΤΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ Γ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

97,55
1.943,45
540,00
2.565,00
1.282,50
300,00
300,00
4.987,50

00.8113

Αμοιβές και έξοδα
τρίτων Παροχές τρίτων

269703866
165734
174392

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Ε.
ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Ε.

222,00
262,68
25,41
510,09

00.8114

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ
ΟΑΕΔ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΑΡΧΗ ΥΠΕΡ
ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΜΔΥΔΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Φόροι - Τέλη

18.126,24
117,95
141,58
93,00
125,40
151,60
4.619,61
13,82
4,61
23.393,81

00.8117

10.8111

Λοιπά έξοδα

Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού

97593957
97996988
97997845

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΩΝ
Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

320

ΜΩΡΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

73,36

321
322

ΜΩΡΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΜΩΡΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

73,36
73,36

246

3.634,54

0,50
0,50
0,50
3.636,04
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Δαπάνες προμήθειας
αναλωσίμων

Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού

342

ΜΩΡΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

73,36
293,44

1427

ΔΕΜΕΝΕΓΑ Π. ΜΑΡΙΑ

196,76

1428

ΔΕΜΕΝΕΓΑ Π. ΜΑΡΙΑ

29,96
226,72

329
330

231

ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚ.ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚ.ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

373,94
373,94

6.912,96
7.660,84

25.8111

Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού

323
324
325
344

ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Α.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Α.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Α.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Α.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ

174,72
174,72
174,72
174,72
698,88

30.8111

60.8111

Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού

Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού

326

ΠΟΡΙΧΗΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ

200,03

327
328
345

ΠΟΡΙΧΗΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΡΙΧΗΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΡΙΧΗΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ

200,03
200,03
200,03
800,12

353

ΚΟΥΡΤΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

1.296,87

352

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΜΙΧΑΕΛΑ

1.365,66
2.662,53

ΣΥΝΟΛΟ

46.813,42

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, την εισήγηση της
Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) και την διάθεση των
αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους
2018, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα :
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Κωδικός

Περιγραφή

Αριθμός
παραστατικού

00.8111

Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού

351
317
318
319
341

00.8112

Αμοιβές αιρετών
αρχόντων και τρίτων

348
346
347
350
349

Επωνυμία
ΤΣΟΥΛΟΥ Φ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΣΟΥΛΟΥ Φ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΣΟΥΛΟΥ Φ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΣΟΥΛΟΥ Φ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΣΟΥΛΟΥ Φ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΘ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ Ν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΨΗΜΙΤΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ Γ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ποσό δέσμευσης
1.553,25
97,55
97,55
97,55
97,55
1.943,45
540,00
2.565,00
1.282,50
300,00
300,00
4.987,50

00.8113

Αμοιβές και έξοδα
τρίτων Παροχές τρίτων

269703866
165734
174392

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Ε.
ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Ε.

222,00
262,68
25,41
510,09

00.8114

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ
ΟΑΕΔ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΑΡΧΗ ΥΠΕΡ
ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΜΔΥΔΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Φόροι - Τέλη

18.126,24
117,95
141,58
93,00
125,40
151,60
4.619,61
13,82
4,61
23.393,81

00.8117

Λοιπά έξοδα

246

97593957
97996988

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΩΝ
Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

3.634,54

0,50
0,50

1η

10.8111

10.8116

20.8111

Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 15ης Ιανουαρίου 2018

Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού

Δαπάνες προμήθειας
αναλωσίμων

Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού

97997845

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

0,50
3.636,04

320

ΜΩΡΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

73,36

321
322
342

ΜΩΡΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΜΩΡΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΜΩΡΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

73,36
73,36
73,36
293,44

1427

ΔΕΜΕΝΕΓΑ Π. ΜΑΡΙΑ

196,76

1428

ΔΕΜΕΝΕΓΑ Π. ΜΑΡΙΑ

29,96
226,72

329
330

231

ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚ.ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚ.ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

373,94
373,94

6.912,96
7.660,84

25.8111

Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού

ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Α.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Α.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Α.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Α.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ

323
324
325
344

174,72
174,72
174,72
174,72
698,88

30.8111

60.8111

Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού

Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού

326

ΠΟΡΙΧΗΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ

200,03

327
328
345

ΠΟΡΙΧΗΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΡΙΧΗΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΡΙΧΗΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ

200,03
200,03
200,03
800,12

353

ΚΟΥΡΤΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

1.296,87

352

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΜΙΧΑΕΛΑ

1.365,66
2.662,53

ΣΥΝΟΛΟ

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 3/2018

46.813,42
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ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση των υποχρεωτικών δαπανών πάγιου και σταθερού
χαρακτήρα και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό
οικ.έτους 2018.
Η αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη των μελών την με αριθμ. πρωτ. 62/09.01.2018 εισήγηση που υπογράφεται από την
Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ και έχει ως εξής :
Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 66 του Ν. 4270/14 και του άρθρου 9 παρ. 1
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 28 Νοεμβρίου του 2017 η υπ’
αριθμόν πρωτ. 2/86708/0026 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα : «Ανατροπές και
αναλήψεις υποχρεώσεων» (ΑΔΑ:7ΘΞΚΗ-ΛΝ9), όπου στο κεφάλαιο Β παρ 1γ αναφέρεται ότι με
την έναρξη του οικονομικού έτους 2018, 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.
Βάσει των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του έτους 2018 δεν έχει
ελεγχθεί και εγκριθεί ακόμα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, κάνουμε χρήση του
άρθρου 160 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).
Στο άρθρο 160 αναφέρεται:
«Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου
οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής
διάταξης, για την είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη διενέργεια και την πληρωμή μόνον:…»
α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158.
β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων χρηματοδότησης
από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή
δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Λαμβάνοντας υπόψη όσα εκτέθηκαν ανωτέρω, εισηγούμαι την διάθεση της πίστωσης για τις
δαπάνες πάγιου και σταθερού χαρακτήρα (αρθ 9 ΠΔ 80/16) που εμπεριέχονται στις υποχρεωτικές
δαπάνες (αρθ 158 Ν.3463/06).
ΑΡΧΙΚΗ
Κωδικός
Περιγραφή
ΔΕΣΜΕΥΣΗ 2018
00.6031.0001
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων
15.000,00
00.6053.0001
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων
3.800,00
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00.6056.0003
00.6121.0001
00.6121.0002
00.6123.0001
00.6123.0002
00.6151
00.6311
00.6495.0001
00.6726.0001
00.8221.0001
00.8222.0001
00.8223.0001
00.8224.0001
00.8224.0002
00.8231.0001
00.8241.0001
00.8242.0001
00.8242.0002
10.6011
10.6021
10.6051
10.6052
10.6056.0003
10.6211.0001

15.6211.0001
15.6232.0001
20.6011
20.6041

Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ
Αντιμισθία Δημάρχου
Αντιμισθία Αντιδημάρχου και Προέδρου Δημοτικού
Συμβουλίου
Έξοδα κίνησης προέδρου Δημοτικής κοινότητας
Ιουλίδας
Έξοδα κίνησης προέδρου Τοπικής κοινότητας
Κορησσίας
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών
και φόρων
Φόροι τόκων
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
Δικαίωμα Ο.Τ.Α. από Τ.Α.Π.
Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών
Απόδοση φόρων και χαρτοσήμου Δημάρχων,
Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπών συλλογικών
οργάνων
Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, Ελ.
επαγγελματιών κτλ
Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου
Απόδοση ΦΠΑ
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία
Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφλησης δανείων
του ΤΠ&Δ
Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων
Κρατήσεις δημοσιεύσεων αναδόχων
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΑΧ)
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου
Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,
Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής
διαδικασίας
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,
Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής
διαδικασίας
Μίσθωμα κτιρίου ιατρείου Κάτω Μεριάς
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΟΧ)

2.472,00
30.800,00
22.000,00
3.600,00
3.600,00
2.000,00
4.500,00
2.500,00
4.200,00
31.100,00
8.500,00
64.000,00
24.100,00
40.000,00
165.000,00
5.000,00
1.400,00
2.500,00
186.250,00
19.300,00
26.140,00
4.900,00
5.000,00
15.000,00

6.000,00
1.900,00
53.100,00
23.950,00
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20.6051
20.6054
20.6056.0003
20.6151
20.6211.0001
20.6253.0001
25.6011
25.6041
25.6051
25.6054
25.6056.0003
25.6151
25.6211.0001
30.6011
30.6021
30.6051
30.6052
30.6056.0003
30.6231.0001
30.6252
30.6253
30.6322
30.6323
60.6041.0001
60.6054.0001
70.6151
70.6211.0001
70.6251.0001
70.6253.0001
70.6253.0002

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών
και φόρων
Οφειλές από ηλεκτρικό ρεύμα για φωτισμό &
παραγωγική διαδικασία
Ασφάλιστρα απορριμματοφόρων
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΟΧ)
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών
και φόρων
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,
Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής
διαδικασίας
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΑΧ)
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου
Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ
Μίσθωμα χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων
Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών
και φόρων
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,
Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής
διαδικασίας
Ασφάλιστρα σφαγείων
Ασφάλιστρα πυροσβεστικών οχημάτων
Ασφάλιστρα λεωφορείου

7.800,00
6.950,00
2.500,00
1.365,00
19.088,51
2.600,00
16.700,00
8.800,00
2.800,00
3.100,00
990,00
2.895,00
75.000,00
53.400,00
17.400,00
8.200,00
5.250,00
1.000,00
7.500,00
1.700,00
3.300,00
1.100,00
850,00
17.100,00
4.480,00
835,00
6.500,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
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70.6321
70.6322

Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
ΣΥΝΟΛΟ

300,00
605,00
1.061.220,51

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, την εισήγηση της
Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση των δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα και την διάθεση των αντίστοιχων
πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2018, όπως
αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα :
Κωδικός

Περιγραφή

00.6031.0001
00.6053.0001
00.6056.0003
00.6121.0001

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων
Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ
Αντιμισθία Δημάρχου
Αντιμισθία Αντιδημάρχου και Προέδρου Δημοτικού
Συμβουλίου
Έξοδα κίνησης προέδρου Δημοτικής κοινότητας
Ιουλίδας
Έξοδα κίνησης προέδρου Τοπικής κοινότητας
Κορησσίας
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών
και φόρων
Φόροι τόκων
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
Δικαίωμα Ο.Τ.Α. από Τ.Α.Π.
Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών
Απόδοση φόρων και χαρτοσήμου Δημάρχων,
Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπών συλλογικών
οργάνων
Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, Ελ.
επαγγελματιών κτλ
Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου
Απόδοση ΦΠΑ
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία
Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφλησης δανείων
του ΤΠ&Δ
Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων
Κρατήσεις δημοσιεύσεων αναδόχων
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)

00.6121.0002
00.6123.0001
00.6123.0002
00.6151
00.6311
00.6495.0001
00.6726.0001
00.8221.0001
00.8222.0001
00.8223.0001
00.8224.0001
00.8224.0002
00.8231.0001
00.8241.0001
00.8242.0001
00.8242.0002
10.6011

ΑΡΧΙΚΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ 2018
15.000,00
3.800,00
2.472,00
30.800,00
22.000,00
3.600,00
3.600,00
2.000,00
4.500,00
2.500,00
4.200,00
31.100,00
8.500,00
64.000,00
24.100,00
40.000,00
165.000,00
5.000,00
1.400,00
2.500,00
186.250,00
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10.6021
10.6051
10.6052
10.6056.0003
10.6211.0001

15.6211.0001
15.6232.0001
20.6011
20.6041
20.6051
20.6054
20.6056.0003
20.6151
20.6211.0001
20.6253.0001
25.6011
25.6041
25.6051
25.6054
25.6056.0003
25.6151
25.6211.0001
30.6011
30.6021
30.6051

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΑΧ)
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου
Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,
Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής
διαδικασίας
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,
Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής
διαδικασίας
Μίσθωμα κτιρίου ιατρείου Κάτω Μεριάς
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΟΧ)
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών
και φόρων
Οφειλές από ηλεκτρικό ρεύμα για φωτισμό &
παραγωγική διαδικασία
Ασφάλιστρα απορριμματοφόρων
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΟΧ)
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών
και φόρων
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,
Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής
διαδικασίας
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΑΧ)
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου

19.300,00
26.140,00
4.900,00
5.000,00
15.000,00

6.000,00
1.900,00
53.100,00
23.950,00
7.800,00
6.950,00
2.500,00
1.365,00
19.088,51
2.600,00
16.700,00
8.800,00
2.800,00
3.100,00
990,00
2.895,00
75.000,00
53.400,00
17.400,00
8.200,00
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30.6052
30.6056.0003
30.6231.0001
30.6252
30.6253
30.6322
30.6323
60.6041.0001
60.6054.0001
70.6151
70.6211.0001
70.6251.0001
70.6253.0001
70.6253.0002
70.6321
70.6322

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου
Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ
Μίσθωμα χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων
Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών
και φόρων
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,
Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής
διαδικασίας
Ασφάλιστρα σφαγείων
Ασφάλιστρα πυροσβεστικών οχημάτων
Ασφάλιστρα λεωφορείου
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
ΣΥΝΟΛΟ

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 4/2018

5.250,00
1.000,00
7.500,00
1.700,00
3.300,00
1.100,00
850,00
17.100,00
4.480,00
835,00
6.500,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
300,00
605,00
1.061.220,51
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ΘΕΜΑ 5ο : Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, αξιολόγησης
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2018.
Η αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η
Οικονομική Επιτροπή 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.
Παράλληλα κατά πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πράξ. Κλ. Προλ. Ελ. VII Τμ.
138/2014, 191, 75/2013 κ.α.) η Οικονομική Επιτροπή σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να
υποκαθιστά ένα ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, όπως είναι η Επιτροπή Διαγωνισμού, ασκώντας η
ίδια τις αρμοδιότητες της τελευταίας, διότι, κατ΄ αυτό τον τρόπο, το ίδιο όργανο, ήτοι η Οικονομική
Επιτροπή, θα ασκούσε ταυτόχρονα τόσο γνωμοδοτική όσο και αποφασιστική αρμοδιότητα στο
πλαίσιο της ίδιας διαγωνιστικής διαδικασίας
Μετά την έκδοση και έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες
συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ), απαιτείται η συγκρότηση επιτροπών (γνωμοδοτικών οργάνων) για το έτος 2018 βάσει
των οριζομένων στο άρθρο 221 αυτού.
Σύμφωνα

με την παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων» ορίζεται ότι:
Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν
προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους
στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή
σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής
συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια
βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση
δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα
όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν
έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο».
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Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με την απόφαση της παραγράφου 3
εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των
οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω»
Παράλληλα με
λειτουργία των
εφαρμογής του
διατάξεις του ως

την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Για τη συγκρότηση και τη
συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο
ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές
άνω νόμου»

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι
«Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες
αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A'
226)»
Συνεπώς, πλέον δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η διαδικασία ανάδειξης των μελών μετά
από κλήρωση.
Καθώς με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 δεν καθορίζεται ο αριθμός των μελών της επιτροπής
ούτε οι ιδιότητες αυτών, θα τύχει εφαρμογής ο Ν. 2690/99 (παρ. 2, άρθρο 13), οπότε η
επιτροπή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμελής.

Για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων
προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2018 κρίνεται σκόπιμη η
τριμελής σύνθεση αυτής, ήτοι αποτελούμενη από υπαλλήλους.
Για την επιλογή των μελών του εν λόγω οργάνου, με στόχο τη διατύπωση εμπεριστατωμένης,
τεχνικά άρτιας και αμερόληπτης κρίσης καθώς και τη εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος,
λήφθηκε υπ’ όψιν το γεγονός ότι διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που πιστοποιούν
απαραίτητες γνώσεις, καθώς και τη σχετική εμπειρία για να διεκπεραιώσουν το έργο που θα
τους ανατεθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού οργάνου.

Η Υπηρεσία Οικονομικού-Διοικητικού ανακοίνωσε την πραγματοποίηση κλήρωσης με το με
αριθμ.πρωτ. 90/10.01.2018 έγγραφό της, το οποίο τοιχοκολλήθηκε στο Δημαρχείο Κέας και
διενήργησε την με αριθμ.πρωτ. 118/11.01.2018, κλήρωση για την ανάδειξη των μελών (τακτικών
και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν την “Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμών
Προμηθειών, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2018
βάσει του Ν. 4412/2016”. Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο με
αριθ.πρωτ. 118/11.01.2018 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, όπως και η με αριθ.πρωτ. 92/10.01.2018 “Λίστα Υπάλληλων” .
Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν σύμφωνα με το με αριθ.πρωτ. 118/11.01.2018
πρακτικό είναι :
Α/Α
1
2
3

Όνομα
Αθηνά
Νικόλαος
Ιωάννης

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Επώνυμο
Μορφωνιού
Κορασίδης
Πορίχης

Ιδιότητα
ΤΕ Εφοριακών
ΔΕ20 Οδηγός
ΔΕ28 Χειριστής Μηχανημάτων
Έργου
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Όνομα
Τριαντάφυλλος
Σωτηρία
Λεονάρδος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Επώνυμο
Ιδιότητα
Αλεξίου
ΔΕ Εφοριακών
Μυκωνιάτη
ΔΕ1 Διοικητικός
Μορφωνιός
ΥΕ16 Εργάτης Καθαριότητας

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμεθα τη συγκρότηση τριμελούς “Επιτροπή διενέργειας
Διαγωνισμών Προμηθειών, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για το
οικ.έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/2016”, αποτελούμενη από τους:
 Αθηνά Μορφωνιού, ΤΕ Εφοριακών, αναπληρούμενη από τον Τριαντάφυλλο Αλεξίου ΔΕ
Εφοριακών
 Νικόλαο Κορασίδη, ΔΕ29 Οδηγό, αναπληρούμενο από την Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1
Διοικητικό
 Ιωάννη Πορίχη, ΔΕ28 Χειριστή Μηχανημάτων Έργου, αναπληρούμενο από τoν Λεονάρδο
Μορφωνιό ΥΕ16 Εργάτη Καθαριότητας
Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:








Διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών,
Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών,
Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή
σύμπραξης καινοτομίας θα διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
Εισήγηση για τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση καθώς και
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα αυτές του άρθρου 221
Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 και ειδικότερα αυτές της παρ. 2 του άρθρου 13
Την με αριθμ.πρωτ. 90/10.01.2018 τοιχοκολληθείσα σχετική ανακοίνωση κλήρωσης
Την με αριθμ. πρωτ. 92/10.01.2018 λίστα των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
Το με αριθ.πρωτ. 118/11.01.2018 Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται από τους τρεις
υπαλλήλους της Υπηρεσίας Οικονομικού Διοικητικού, που διενήργησαν την κλήρωση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί τριμελή “Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, αξιολόγησης προσφορών
και γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/2016”, αποτελούμενη από
τους :
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 Αθηνά Μορφωνιού, ΤΕ Εφοριακών, αναπληρούμενη από τον Τριαντάφυλλο Αλεξίου ΔΕ
Εφοριακών
 Νικόλαο Κορασίδη, ΔΕ29 Οδηγό, αναπληρούμενο από την Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1
Διοικητικό
 Ιωάννη Πορίχη, ΔΕ28 Χειριστή Μηχανημάτων Έργου, αναπληρούμενο από τoν Λεονάρδο
Μορφωνιό ΥΕ16 Εργάτη Καθαριότητας
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ.Αθηνά Μορφωνιού, ΤΕ Λογιστικού-Οικονομικού
Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:








Διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών,
Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών,
Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή
σύμπραξης καινοτομίας θα διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
Εισήγηση για τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,

Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια. Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του
οργάνου.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 5/2018
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ΘΕΜΑ 6ο : Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2018.
Η αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η
Οικονομική Επιτροπή 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.
Παράλληλα κατά πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πράξ. Κλ. Προλ. Ελ. VII Τμ.
138/2014, 191, 75/2013 κ.α.) η Οικονομική Επιτροπή σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να
υποκαθιστά ένα ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, όπως είναι η Επιτροπή Διαγωνισμού, ασκώντας η
ίδια τις αρμοδιότητες της τελευταίας, διότι, κατ΄ αυτό τον τρόπο, το ίδιο όργανο, ήτοι η Οικονομική
Επιτροπή, θα ασκούσε ταυτόχρονα τόσο γνωμοδοτική όσο και αποφασιστική αρμοδιότητα στο
πλαίσιο της ίδιας διαγωνιστικής διαδικασίας
Μετά την έκδοση και έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες
συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ), απαιτείται η εκ νέου συγκρότηση επιτροπών (γνωμοδοτικών οργάνων) για το
υπόλοιπο του έτους 2016 βάσει των οριζομένων στο άρθρο 221 αυτού.
Σύμφωνα

με την παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων» ορίζεται ότι:
Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν
προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους
στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή
σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής
συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια
βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση
δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα
όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν
έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο.»
Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με την απόφαση της παραγράφου 3
εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των
οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.»
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Παράλληλα με
λειτουργία των
εφαρμογής του
διατάξεις του ως

την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Για τη συγκρότηση και τη
συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο
ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές
άνω νόμου.»

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι
«Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες
αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A'
226)»
Συνεπώς, πλέον δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η διαδικασία ανάδειξης των μελών μετά
από κλήρωση.
Καθώς με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 δεν καθορίζεται ο αριθμός των μελών της επιτροπής
ούτε οι ιδιότητες αυτών, θα τύχει εφαρμογής ο Ν. 2690/99 (παρ. 2, άρθρο 13), οπότε η
επιτροπή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμελής.

Για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων
προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018
κρίνεται σκόπιμη η τριμελής σύνθεση αυτής, ήτοι αποτελούμενη από υπαλλήλους.
Για την επιλογή των μελών του εν λόγω οργάνου, με στόχο τη διατύπωση εμπεριστατωμένης,
τεχνικά άρτιας και αμερόληπτης κρίσης καθώς και τη εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος,
λήφθηκε υπ’ όψιν το γεγονός ότι διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που πιστοποιούν
απαραίτητες γνώσεις, καθώς και τη σχετική εμπειρία για να διεκπεραιώσουν το έργο που θα
τους ανατεθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού οργάνου.

Η Υπηρεσία Οικονομικού-Διοικητικού ανακοίνωσε την πραγματοποίηση κλήρωσης με το με
αριθμ.πρωτ. 93/10.01.2018 έγγραφό της, το οποίο τοιχοκολλήθηκε στο Δημαρχείο Κέας και διενήργησε την με αριθμ.πρωτ. 119/11.01.2018, κλήρωση για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και
αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν την “Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών,
αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2018 βάσει του Ν.
4412/2016”. Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο με αριθ.πρωτ.
119/11.01.2018 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας, όπως και η με αριθ.πρωτ. 95/10.01.2018 “Λίστα Υπάλληλων” .
Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν σύμφωνα με το με αριθ.πρωτ. 119/11.01.2018
πρακτικό είναι :
Α/Α
1
2
3

Όνομα
Νικόλαος
Τριαντάφυλλος
Φανή Άννα

Α/Α
1
2
3

Όνομα
Μαρία
Σοφία
Δήμητρα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Επώνυμο
Κορασίδης
Αλεξίου
Μπαλατσού

Ιδιότητα
ΔΕ20 Οδηγός
ΔΕ Εφοριακών
ΔΕ1 Διοικητικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Επώνυμο
Ιδιότητα
Φιλιππούση
ΔΕ1 Διοικητικός
Νεχαλιώτου
ΠΕ1 Διοικητικός Οικονομολόγος
Δεμένεγα
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
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Κατόπιν, των ανωτέρω εισηγούμεθα τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/16, αποτελούμενη από τους:
 Νικόλαο Κορασίδη, ΔΕ29 Οδηγό, αναπληρούμενο από την Μαρία Φιλιππούση, ΔΕ1
Διοικητικό
 Τριαντάφυλλο Αλεξίου, ΔΕ Εφοριακών, αναπληρούμενο από την Σοφία Νεχαλιώτου, ΠΕ1
Διοικητικό Οικονομολόγο
 Φανή Άννα Μπαλατσού, ΔΕ1 Διοικητικό, αναπληρούμενη από την Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ
Πολιτικό Μηχανικό
Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:








Διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών
Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών,
Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή
σύμπραξης καινοτομίας θα διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
Εισήγηση για τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση καθώς και
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα αυτές του άρθρου 221
Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 και ειδικότερα αυτές της παρ. 2 του άρθρου 13
Την με αριθμ.πρωτ. 93/10.01.2018 τοιχοκολληθείσα σχετική ανακοίνωση κλήρωσης
Την με αριθμ. πρωτ. 95/10.01.2018 λίστα των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
Το με αριθ.πρωτ. 119/11.01.2018 Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται από τους τρεις
υπαλλήλους της Υπηρεσίας Οικονομικού Διοικητικού, που διενήργησαν την κλήρωση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων
προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος
2018 βάσει του Ν. 4412/16, αποτελούμενη από τους:
 Νικόλαο Κορασίδη, ΔΕ29 Οδηγό, αναπληρούμενο από την Μαρία Φιλιππούση, ΔΕ1
Διοικητικό
 Τριαντάφυλλο Αλεξίου, ΔΕ Εφοριακών, αναπληρούμενο από την Σοφία Νεχαλιώτου, ΠΕ1
Διοικητικό Οικονομολόγο
 Φανή Άννα Μπαλατσού, ΔΕ1 Διοικητικό, αναπληρούμενη από την Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ
Πολιτικό Μηχανικό
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Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ.Νικόλαος Κορασίδης, ΔΕ29 Οδηγός
Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:








Διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών
Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών,
Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή
σύμπραξης καινοτομίας θα διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
Εισήγηση για τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,

Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια. Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του
οργάνου.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 6/2018
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ΘΕΜΑ 7ο : Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για το οικ.έτος 2018.
Η αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:
Βάσει της παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου,
ορίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός
από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του
δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.
Μετά την έκδοση και έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες
συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ), απαιτείται η εκ νέου συγκρότηση επιτροπών (γνωμοδοτικών οργάνων) για το
υπόλοιπο του έτους 2016 βάσει των οριζομένων στο άρθρο 221 αυτού.
Σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων» και ειδικότερα την παρ. 11 περίπτωση α, ορίζεται ότι:
Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή
αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού
οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης
(αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.).











Με την παράγραφο 1 περίπτωση (η) του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «γνωμοδοτούν για
τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής»
Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με απόφαση της αναθέτουσας
αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες
ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη
οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων
σύμβασης ή συμβάσεων …….»
Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με την απόφαση της παραγράφου
3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία
των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα
ανωτέρω.»
Παράλληλα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Για τη συγκρότηση και
τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται
οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου.»
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου,
ορίζεται ότι «Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος
άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του
άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A' 226)»
Συνεπώς, πλέον δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η διαδικασία ανάδειξης των
μελών μετά από κλήρωση.
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Για τη συγκρότηση της επιτροπής εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών, για τις
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018 κρίνεται σκόπιμη η
μεικτή τριμελής ή πενταμελής σύνθεση αυτής, ήτοι αποτελούμενη από υπαλλήλους.
Για την επιλογή των μελών του εν λόγω οργάνου, με στόχο τη διατύπωση εμπεριστατωμένης,
τεχνικά άρτιας και αμερόληπτης κρίσης καθώς και τη εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος,
λήφθηκε υπ’ όψιν το γεγονός ότι διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που πιστοποιούν
απαραίτητες γνώσεις, καθώς και τη σχετική εμπειρία για να διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους
ανατεθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού οργάνου.
Η Υπηρεσία Οικονομικού-Διοικητικού ανακοίνωσε την πραγματοποίηση κλήρωσης με το με
αριθμ.πρωτ. 96/10.01.2018 έγγραφό της, το οποίο τοιχοκολλήθηκε στο Δημαρχείο Κέας και διενήργησε την με αριθμ.πρωτ. 117/11.01.2018, κλήρωση τριμελούς επιτροπής εξέτασης - αξιολόγησης
ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για
το έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/2016. Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται
στο με αριθ.πρωτ. 117/11.01.2018 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, όπως και η με αριθ.πρωτ. 98/10.01.2018 “Λίστα Υπάλληλων” .
Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν σύμφωνα με το με αριθ.πρωτ. 117/11.01.2018
πρακτικό είναι :
Α/Α
1
2
3

Όνομα
Ιωάννα
Δήμητρα
Μαριάννα

Α/Α
1
2
3

Όνομα
Γεωργία
Βασιλική
Λεωνίδας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Επώνυμο
Αθανασοπούλου
Δεμένεγα
Μωραΐτη

Ιδιότητα
ΤΕ Εφοριακών
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
ΔΕ1 Διοικητικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Επώνυμο
Ιδιότητα
Μπουγάδη
ΤΕ17 Διοικητικός-Λογιστής
Πετρή
ΔΕ Χειριστής Η/Υ
Περδικάρης
ΔΕ30 Τεχνικής Υδραυλικός

τριμελούς επιτροπής εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών
για το έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/2016, αποτελούμενη από τους:
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα τη συγκρότηση

Ιωάννα

Αθανασοπούλου, ΤΕ Εφοριακών, αναπληρούμενη από την Γεωργία Μπουγάδη, ΤΕ17
Διοικητικό - Λογιστή
Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, αναπληρούμενη από την Βασιλική Πετρή, ΔΕ
Χειριστή Η/Υ
Μαριάννα Μωραΐτη, ΔΕ1 Διοικητικό, αναπληρούμενη από τον Λεωνίδα Περδικάρη, ΔΕ30
Τεχνίτη Υδραυλικό
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Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Εξέταση, αξιολόγηση και γνωμοδότηση για τις προβλεπόμενες στον Ν. 4412/2016 ενστάσεις
και προσφυγές, που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής και
διαβίβαση αυτής προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, προκειμένου να λάβει τη σχετική απόφαση.
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση καθώς και






Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα αυτές του άρθρου 221
Την με αριθμ.πρωτ. 96/10.01.2018 τοιχοκολληθείσα σχετική ανακοίνωση κλήρωσης
Την με αριθμ. πρωτ. 98/10.01.2018 λίστα των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
Το με αριθ.πρωτ. 117/11.01.2018 Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται από τους τρεις
υπαλλήλους της Υπηρεσίας Οικονομικού Διοικητικού, που διενήργησαν την κλήρωση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί τριμελή επιτροπή εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018 βάσει του Ν.
4412/2016, αποτελούμενη από τους:
Ιωάννα

Αθανασοπούλου, ΤΕ Εφοριακών, αναπληρούμενη από την Γεωργία Μπουγάδη, ΤΕ17
Διοικητικό - Λογιστή
Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, αναπληρούμενη από την Βασιλική Πετρή, ΔΕ
Χειριστή Η/Υ
Μαριάννα Μωραΐτη, ΔΕ1 Διοικητικό, αναπληρούμενη από τον Λεωνίδα Περδικάρη, ΔΕ30
Τεχνίτη Υδραυλικό
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ. Ιωάννα Αθανασοπούλου, ΤΕ Εφοριακών
Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:


Εξέταση, αξιολόγηση και γνωμοδότηση για τις προβλεπόμενες στον Ν. 4412/2016 ενστάσεις
και προσφυγές, που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής και
διαβίβαση αυτής προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, προκειμένου να λάβει τη σχετική
απόφαση.



Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια. Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του
οργάνου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 7/2018
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ΘΕΜΑ 8ο : Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας
σύμβασης έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΙΟΥΛΙΔΑ, Ν. ΚΕΑΣ ”
και γνωμοδότησης επί αυτού.
Η αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η
Οικονομική Επιτροπή 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.
Παράλληλα κατά πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πράξ. Κλ. Προλ. Ελ. VII Τμ.
138/2014, 191, 75/2013 κ.α.) η Οικονομική Επιτροπή σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να
υποκαθιστά ένα ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, όπως είναι η Επιτροπή Διαγωνισμού, ασκώντας η
ίδια τις αρμοδιότητες της τελευταίας, διότι, κατ΄ αυτό τον τρόπο, το ίδιο όργανο, ήτοι η Οικονομική
Επιτροπή, θα ασκούσε ταυτόχρονα τόσο γνωμοδοτική όσο και αποφασιστική αρμοδιότητα στο
πλαίσιο της ίδιας διαγωνιστικής διαδικασίας.
Σύμφωνα

με την παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων» ορίζεται ότι:
Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν
προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή
σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
Με

την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής
συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση
για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν
αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα
συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν
ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο.»
Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με την απόφαση της παραγράφου 3
εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων
(επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.»
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Παράλληλα

με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Για τη συγκρότηση και τη
λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως
άνω νόμου.»
Με

την παρ.8 (α) ορίζεται ότι: «Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του
ΦΠΑ, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας
αρχής που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της περίπτωσης η΄ της παρούσας παραγράφου και που
ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση.»
Για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας
σύμβασης του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΙΟΥΛΙΔΑ, Ν.
ΚΕΑΣ” και γνωμοδότησης επί αυτού, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με το με αριθμ.
πρωτ. Τ.Υ.οικ. 1893/57/09-01-2018 έγγραφό της μας ζητά την έγκριση των μελών της επιτροπής
διαγωνισμού όπως αυτά προέκυψαν από το με αριθμ.πρωτ. οικ. 1573/26/08-01-2018 συνημμένο
πρακτικό κληρώσεως.
Κατά σειρά κληρώθηκαν οι εξής :
Τακτικά Μέλη :
1) Μάστορης Ιωάννης, Τοπ/φος – Μηχ/κος ΤΕ
2) Ζαράνη Μαργαρίτα, Μηχ/κος Δομικών Έργων ΤΕ
3) Γεωργουσόπουλος Γεώργιος, Πολ/κος – Μηχ/κος ΠΕ
Αναπληρωματικά μέλη :
1) Παπαμανώλης Γεώργιος, Μηχ/γος Μηχ/κος ΠΕ
2) Ρούσσος Σεβαστιανός, Ηλεκ/γος – Μηχ/κος ΤΕ
3) Βλαχογιάννης Γεώργιος, Ηλεκ/γος – Μηχ/κος ΠΕ
Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 Διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων,
 Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
 Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
 Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών,
 Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή
σύμπραξης καινοτομίας θα διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
 Εισήγηση για τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
 Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση καθώς και


Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010
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Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα αυτές του άρθρου 221
Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 και ειδικότερα αυτές της παρ. 2 του άρθρου 13
Το με αριθμ. πρωτ. Τ.Υ.οικ. 1893/57/09-01-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Κυκλάδων με το οποίο μας διαβιβάστηκε το με αριθμ.πρωτ. οικ. 1573/26/08-01-2018
πρακτικό κληρώσεως
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας
σύμβασης έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΙΟΥΛΙΔΑ, Ν. ΚΕΑΣ ”
και γνωμοδότησης επί αυτού βάσει του Ν. 4412/16, αποτελούμενη από τους:
Κατά σειρά κληρώθηκαν οι εξής :
Τακτικά Μέλη :
1) Μάστορης Ιωάννης, Τοπ/φος – Μηχ/κος ΤΕ
2) Ζαράνη Μαργαρίτα, Μηχ/κος Δομικών Έργων ΤΕ
3) Γεωργουσόπουλος Γεώργιος, Πολ/κος – Μηχ/κος ΠΕ
Αναπληρωματικά μέλη :
1) Παπαμανώλης Γεώργιος, Μηχ/γος Μηχ/κος ΠΕ
2) Ρούσσος Σεβαστιανός, Ηλεκ/γος – Μηχ/κος ΤΕ
3) Βλαχογιάννης Γεώργιος, Ηλεκ/γος – Μηχ/κος ΠΕ
Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 Διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών
 Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων
 Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
 Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών
 Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή
σύμπραξης καινοτομίας θα διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους
 Εισήγηση για τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας
 Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 8/2018
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ΘΕΜΑ 9ο : Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας
σύμβασης έργου “Ανάπλαση πλατείας Κάτω Μεριάς” και γνωμοδότησης επί αυτού.
Η αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η
Οικονομική Επιτροπή 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.
Παράλληλα κατά πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πράξ. Κλ. Προλ. Ελ. VII Τμ.
138/2014, 191, 75/2013 κ.α.) η Οικονομική Επιτροπή σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να
υποκαθιστά ένα ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, όπως είναι η Επιτροπή Διαγωνισμού, ασκώντας η
ίδια τις αρμοδιότητες της τελευταίας, διότι, κατ΄ αυτό τον τρόπο, το ίδιο όργανο, ήτοι η Οικονομική
Επιτροπή, θα ασκούσε ταυτόχρονα τόσο γνωμοδοτική όσο και αποφασιστική αρμοδιότητα στο
πλαίσιο της ίδιας διαγωνιστικής διαδικασίας.
Σύμφωνα

με την παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων» ορίζεται ότι:
Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν
προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή
σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
Με

την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής
συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση
για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν
αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα
συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν
ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο.»
Με

την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με την απόφαση της παραγράφου 3
εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων
(επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.»
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Παράλληλα

με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Για τη συγκρότηση και τη
λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως
άνω νόμου.»
Με

την παρ.8 (α) ορίζεται ότι: «Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του
ΦΠΑ, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας
αρχής που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της περίπτωσης η΄ της παρούσας παραγράφου και που
ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση.»
Για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας
σύμβασης του έργου “Ανάπλαση πλατείας Κάτω Μεριάς” και γνωμοδότησης επί αυτού, η
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με το με αριθμ. πρωτ. Τ.Υ.οικ/1885/56/09-01-2018 έγγραφό
της μας ζητά την έγκριση των μελών της επιτροπής διαγωνισμού όπως αυτά προέκυψαν από το με
αριθμ. πρωτ. οικ. 1574/27/08-01-2018 συνημμένο πρακτικό κληρώσεως.
Κατά σειρά κληρώθηκαν οι εξής :
Τακτικά Μέλη :
1) Ρούσσος Σεβαστιανός, Ηλεκ/γος – Μηχ/κος ΤΕ
2) Τσούρτης Σταύρος, ΠΕ Περιβάλλοντος
3) Μίχου Μαρία, Αρχ/των – Μηχ/κος ΠΕ
Αναπληρωματικά μέλη :
1) Γεωργουσόπουλος Γεώργιος, Πολ/κος – Μηχ/κος ΠΕ
2) Μάστορης Ιωάννης, Τοπ/φος – Μηχ/κος ΤΕ
3) Πλούμπη Αλεξάνδρα, Αρχ/των – Μηχ/κος ΠΕ
Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 Διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων,
 Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
 Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
 Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών,
 Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή
σύμπραξης καινοτομίας θα διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
 Εισήγηση για τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
 Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση καθώς και


Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010
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Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα αυτές του άρθρου 221
Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 και ειδικότερα αυτές της παρ. 2 του άρθρου 13
Το με αριθμ. πρωτ. Τ.Υ.οικ/1885/56/09-01-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Κυκλάδων με το οποίο μας διαβιβάστηκε το με αριθμ. πρωτ. οικ. 1574/27/08-01-2018
πρακτικό κληρώσεως
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας
σύμβασης έργου “Ανάπλαση πλατείας Κάτω Μεριάς” και γνωμοδότησης επί αυτού βάσει του
Ν. 4412/16, αποτελούμενη από τους:
Κατά σειρά όπως κληρώθηκαν οι εξής :
Τακτικά Μέλη :
1) Ρούσσος Σεβαστιανός, Ηλεκ/γος – Μηχ/κος ΤΕ
2) Τσούρτης Σταύρος, ΠΕ Περιβάλλοντος
3) Μίχου Μαρία, Αρχ/των – Μηχ/κος ΠΕ
Αναπληρωματικά μέλη :
1) Γεωργουσόπουλος Γεώργιος, Πολ/κος – Μηχ/κος ΠΕ
2) Μάστορης Ιωάννης, Τοπ/φος – Μηχ/κος ΤΕ
3) Πλούμπη Αλεξάνδρα, Αρχ/των – Μηχ/κος ΠΕ
Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 Διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών
 Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων
 Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
 Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών
 Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή
σύμπραξης καινοτομίας θα διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους
 Εισήγηση για τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας
 Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 9/2018
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ΘΕΜΑ 10ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης μεταφοράς υλικών και συσκευασιών
ανακύκλωσης του Δήμου Κέας και διάθεση πίστωσης.
Η αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 10ο 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 τη διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού 143,62 € (συμπ.ΦΠΑ),
προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες των εισιτηρίων του πλοίου, για τη μεταφορά υλικών και
συσκευασιών ανακύκλωσης, τη Δευτέρα 15/01/2018 με επιστροφή, στο χώρο εναπόθεσής τους στο
Κορωπί Αττικής, με το υπ΄αριθμ. ΚΗΗ4672 απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου. Η εν λόγω
δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6412.0001 του προϋπολογισμού οικ.έτους 2018. Η μετάβαση του
υπαλλήλου του Δήμου κ.Κορασίδη Νικολάου θα εγκριθεί με εντολή του Δημάρχου.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της :
Την εντολή μετακίνησης του Δημάρχου
Την ανάγκη μεταφοράς υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διαθέτει πίστωση 143,62 € (συμπ.ΦΠΑ), προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες των εισιτηρίων
του πλοίου, για τη μεταφορά υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης, τη Δευτέρα 15/01/2018 με
επιστροφή, στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής, με το υπ΄αριθμ. ΚΗΗ4672
απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6412.0001 του
προϋπολογισμού οικ.έτους 2018. Η μετάβαση του υπαλλήλου του Δήμου κ.Κορασίδη Νικολάου θα
εγκριθεί με εντολή του Δημάρχου.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 10/2018
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ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση του υπ’ αριθμ. 22/04.01.2018 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΝΗΣΟΥ
ΚΕΑΣ.
Η αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 11ο 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. 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 τέσσερις (4) συμμετέχοντες:
Ονοματεπώνυμο
1

2
3
4

CLOUDPRINT
DIGITAL
DISPLAYS
PRODUCTS

IKE
AND

Ημερομηνία
υποβολής
προσφοράς
29/11/2017

Ώρα
υποβολής
προσφοράς
13:40:26

αριθμός
συστήματος
82618

ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ ΛΑΔΑΣ Ι
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

29/11/2017

ΚΑΡΛΟΠΟΥΛΟΣ,,ΙΩΑ
ΝΝΗΣ,ΣΤΕΦΑΝΟΣ

29/11/2017

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,,Η
ΛΙΑΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ

29/11/2017

15:09:47
82786
15:05:03
81942
11:19:02
81784

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 2/2017 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, γνωμοδότησε με το υπ’ αριθμόν 5038/07-12-2017 πρακτικό αξιολόγησης
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προς την οικονομική επιτροπή για την ανάδειξη του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,ΗΛΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ως
προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού διότι η προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, σύμφωνη
με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και και προσφέρει τη χαμηλότερη
τιμή, ήτοι γενικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ 16.845,40 € (20.888,30 € - συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Με την υπ΄αριθ. 409/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό.
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, ο προσωρινός ανάδοχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ κλήθηκε με ηλεκτρονική πρόσκληση (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) να υποβάλει, εντός είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης από
την παράγραφο “14.Αποδεικτικά μέσα” της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου “12.Λόγοι αποκλεισμού” της διακήρυξης.
Η Επιτροπή διαγωνισμού με το υπ’ αριθ. 22/04.01.18 πρακτικό αφού προχώρησε σε αποσφράγιση
του ηλεκτρονικού και φυσικού φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχο τους,
διαπίστωσε την πληρότητά τους και πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισμού στον ανωτέρω
προμηθευτή:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
Αρ.πρωτ:22/04-01-2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
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 σήμερα την 4η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 2/2017 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο
προσωρινός μειοδότης στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ με 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

1η

Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 15ης Ιανουαρίου 2018

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Σωτηρία Μυκωνιάτη, ΔΕ1 Διοικητικός
2) Λεωνίδας Περδικάρης, ΔΕ 30 Τεχνιτών Ύδρευσης
3) Αθηνά Μορφωνιού, ΤΕ εφοριακών,
1. Με το υπ’ αριθμ. 5038/07-12-2017 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών
προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα
Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΗΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ως προσωρινού
αναδόχου, γιατί η προσφορά του ήταν πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις
τεχνικές προδιαγραφές και με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, δηλ. ποσό
20.888,30 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Με την υπ΄αριθμ. 409/2017 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ.
2. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΗΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ,
μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση με τον οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων
των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο “14.Αποδεικτικά μέσα” της ανωτέρω
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου “12.Λόγοι αποκλεισμού” της διακήρυξης.
Σύμφωνα με την διακήρυξη, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα
(«προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο
πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν.
3. Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ κοινοποιήθηκε στον
προσωρινό ανάδοχο την 12/12/2017. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά την
24/12/2017 και 27/12/2017 τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν
εμπρόθεσμη.
4. Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα:
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση όπου βεβαιώνεται ότι η ποινική
του κατάσταση είναι ΜΗΔΕΝ
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας & πιστοποιητικό υπολειπόμενης οφειλής
βάσει του Ν.4152/2013 με ισχύ έως 15/01/2018
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με ισχύ έως 18/06/2018
Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας με ισχύ έως 18/02/2018
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 4 του
άρθρου “12. Λόγοι αποκλεισμού” της διακήρυξης, (φέρει ψηφιακή υπογραφή).

1η

Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 15ης Ιανουαρίου 2018

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο
74 του ν. 4412/2016(φέρει ψηφιακή υπογραφή).

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτωχεύσεως
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης πτώχευσης
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση
Πιστοποιητικό
Πρωτοδικείου
περί
μη
κατάθεσης
δικογράφου
εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή
Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου

Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας
5. Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον υπ’
αριθμ. 5417/29.12.2017 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στο
παραπάνω άρθρο της διακήρυξης, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την
έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση όπου βεβαιώνεται ότι η ποινική
του κατάσταση είναι ΜΗΔΕΝ
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας & πιστοποιητικό υπολειπόμενης οφειλής
βάσει του Ν.4152/2013 με ισχύ έως 15/01/2018
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με ισχύ έως 18/06/2018
Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας με ισχύ έως 18/02/2018
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 4 του
άρθρου “12. Λόγοι αποκλεισμού” της διακήρυξης
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο
74 του ν. 4412/2016

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτωχεύσεως
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης πτώχευσης
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση
Πιστοποιητικό
Πρωτοδικείου
περί
μη
κατάθεσης
δικογράφου
εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή
Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου

Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας
6. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σ
έντυπη μορφή είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη.
7. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να κατακυρωθεί η
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΗΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σωτηρία Μυκωνιάτη
ΔΕ1 Διοικητικός

Λεωνίδας Περδικάρης
ΔΕ 30 Τεχνιτών Ύδρευσης

Αθηνά Μορφωνιού
ΤΕ εφοριακών

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 υπ΄αριθ. 2288/2017 διακήρυξης
3) Τα πρακτικά αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών και
οικονομικών προσφορών
4) Την υπ’ αριθ. 596 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
5) 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.
6) Τα στοιχεία του φακέλου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 22/04-01-2018 Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών
κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού και
β. Την κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΗΛΙΑ του
ΙΩΑΝΝΗ έναντι αμοιβής 20.888,30 € - συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, γιατί η προσφορά του είναι
πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές με την πλέον
συμφερότερη προσφορά δηλ. την χαμηλότερη τιμή και κατέθεσε εμπρόθεσμα όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 11/2018
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Η αντιπρόεδρος της Ο. Ε.

Τα μέλη

Ειρήνη Βελισσαροπούλου

Ελευθερία Στ. Μορφωνιού

Αντώνιος Παούρης

Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη

Δημήτριος Καβαλιέρος

