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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 31ης/27-12-2017
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Κέας
στην Ιουλίδα, ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 5356/22.12.2017 πρόσκληση του Προέδρου, που
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
4 μέλη :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ιωάννης Ευαγγέλου
2. Δημήτριος Καβαλιέρος
3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
4. Αντώνιος Παούρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
2. Ελευθέριος Τζουβάρας
3. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη
(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 : Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσιεύσεων σε εφημερίδες.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής :
Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική
Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του
προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το
δημοτικό συμβούλιο.
Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού 318,72 € (συμπ.ΦΠΑ), για
την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά στη πληρωμή δημοσιεύσεων σε δύο (2)
εφημερίδες, της με αριθμ.πρωτ. 4510/3.11.2017 ανακοίνωσης υπ΄αριθμ. ΣΟΧ2/2017, για τη
σύναψη σύμβασης εργασίας ενός (1) ατόμου ορισμένου χρόνου – ανταποδοτικού χαρακτήρα
οκτάμηνης διάρκειας, σε βάρος του Κ.Α. 30.6462 του προϋ/σμού εξόδων οικ.έτους 2017.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2017 και συγκεκριμένα
στον ΚΑ 30.6462
3. Τις προσφορές των εφημερίδων
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 318,72 € (συμπ.ΦΠΑ), για την κάλυψη της
υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά στη πληρωμή δημοσιεύσεων σε δύο (2) εφημερίδες, της με
αριθμ.πρωτ. 4510/3.11.2017 ανακοίνωσης υπ΄αριθμ. ΣΟΧ2/2017, για τη σύναψη σύμβασης
εργασίας ενός (1) ατόμου ορισμένου χρόνου – ανταποδοτικού χαρακτήρα οκτάμηνης διάρκειας, σε
βάρος του Κ.Α. 30.6462 του προϋ/σμού εξόδων οικ.έτους 2017.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 426/2017
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου Πρασίνου.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο ΥΛ Ο Υ Π ΡΑ Σ Ι Ν Ο Υ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 2.480,00 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 35.6112.0004 ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2017
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Πρόκειται για συμβουλευτικές υπηρεσίες, υποβολή και διαχείριση προτάσεων-τεχνικού προγράμματος που θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την αναβάθμιση της αισθητικής των
χώρων πρασίνου του Δήμου Κέας.
Ειδικότερα:
1. θα μελετά και θα εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των
κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου (εργαλεία, λιπάσματα, φάρμακα, φυτά κτλ)
2. Θα διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών συντήρησης
των χώρων πρασίνου (φυτεύσεις, λίπανση, πότισμα, κλάδεμα κτλ)
3. Θα επιβλέπει τα συνεργεία (είτε προσωπικό του Δήμου, είτε εντεταλμένος εργολάβος που
θα υποδείξει ο Δήμος) για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.
Η παροχή της υπηρεσίας του Τεχνικού Συμβούλου Πρασίνου θα διαρκέσει ένα (1) έτος από την
ημ/νια υπογραφής της Σύμβασης και όχι πέραν την 31η Δεκεμβρίου 2018.
Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00
€), πλέον Φ.Π.Α. 24% (480,00 €), συνολικό ποσό 2.480,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6112.0004
προϋπολογισμού του Δήμου Κέας, έτους 2017 και τον αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου Κέας, έτους 2018.
Τρόπος ανάθεσης της υπηρεσίας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου.
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Ισχύουσες Διατάξεις :
1.Οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)
2.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007
3.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και
λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων»
4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)
6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016
7. Οι διατάξεις του Ν.4497/2017
Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2017, ύψους 800,00 € και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 35.6112.0004 και για το υπόλοιπο ποσό (1.680,00 €) θα βαρύνεται ο αντίστοιχος ΚΑ
οικονομικού έτους 2018.
Έγκριση Αποτελέσματος :
Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τον Δήμαρχο Κέας χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118 παρ.2 του Ν.4412/16).
Διάρκεια Σύμβασης :
Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν μέσα σε ένα (1) έτος από την ημ/νια υπογραφής της
Σύμβασης και όχι πέραν την 31η Δεκεμβρίου 2018.
Τόπος Παροχής :
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στους χώρους πρασίνου του Δήμου.
Παραλαβή Εργασίας :
Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 219
παρ.1 του Ν.4412/16.
Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα
εκδοθεί αφού προσκομίσει δελτίο παροχής υπηρεσιών με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου
και του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του
Ν.4412/16).
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Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και των ανωτέρω αναγκών του Δήμου
Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου πρασίνου
2. την διάθεση πίστωσης ύψους 800,00 € (συμπ.ΦΠΑ 24%) από τον ΚΑ 35.6112.0004 και για το
υπόλοιπο ποσό των 1.680,00 € (συμπ.ΦΠΑ 24%) θα βαρύνεται ο αντίστοιχος ΚΑ οικονομικού
έτους 2018.
3. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο
κείμενο της παρούσας εισήγησης
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και
συγκεκριμένα στον ΚΑ 35.6112.0004 και για το υπόλοιπο ποσό (1.680,00 €) θα βαρύνεται ο
αντίστοιχος ΚΑ οικονομικού έτους 2018.
3. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την έγκριση της παροχής υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου Πρασίνου και τις τεχνικές
προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.
Β) Την διάθεση και ψήφιση πίστωση ποσού 800,00 € (συμπ.ΦΠΑ 24%) από τον ΚΑ 35.6112.0004
και για το υπόλοιπο ποσό των 1.680,00 € (συμπ.ΦΠΑ 24%) θα βαρύνεται ο αντίστοιχος ΚΑ
οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 427/2017
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ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ξυλείας.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 361,22 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (15.6661.0004)
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ 11389/93
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο
προϋπολογισμός τους δεν ξεπερνάει τα όρια της απευθείας ανάθεσης (20.000,00 € μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με τo άρθρο 118 παρ.1 του Ν.4412/2016) η δαπάνη
γίνεται με βάσει την περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τα λοιπά, κατά την κρίση του Ν.Π.,
στοιχεία της προμήθειας, τα οποία περιέρχονται σε σχετική απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής που υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη των αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας καθώς και της Υπηρεσίας Πολιτισμού
Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής Κέας, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για
την προμήθεια ξυλείας
Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις ανάγκες του Δήμου Κέας,
εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ξυλείας
2. την διάθεση πίστωσης ύψους 361,22 συμπ/νου ΦΠΑ από τον ΚΑ 15.6661.0004 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017
3. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο
κείμενο της κατωτέρω εισήγησης.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Κόντρα πλακέ σημύδα 12χιλ. 250*125εκατ.

7 φύλλα

2

Ξυλεία Σουηδική Πεύκης απλάνιστη 5*15*4,8 μέτρα

2 φύλλα

3

Καδρόνια ελάτης 5*7,5*4,2μ. πλανισμένα

2 τεμ
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Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου.
Ισχύουσες Διατάξεις :
1.Οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)
2. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007
3. Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και
λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων»
4. Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)
6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016
7. Οι διατάξεις του άρθρου 107 παρ. 9 του Ν.4497/2017
Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.
15.6661.0004, ποσό 400,00 € (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της
υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).
Έγκριση Αποτελέσματος :
Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τον Δήμαρχο Κέας χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118 παρ.2 του Ν.4412/16).
Χρόνος παράδοσης :
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό εντός μίας (1) εβδομάδας από την ημερομηνία
ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207 του Ν.4412/16)
Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
πραγματοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. (άρθρο 209 του Ν.4412/16)
Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην έδρα του αναδόχου. Η μεταφορά των υλικών στον Δήμο
Κέας θα βαρύνει τον ανάδοχο.
Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί
αφού προσκομίσει δελτίο αποστολής-τιμολόγιο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του
αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του
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Δήμου και του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218
του Ν.4412/16).
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 15.6661.0004
3. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την προμήθεια ξυλείας για την κάλυψη των αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας καθώς
και της Υπηρεσίας Πολιτισμού Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής Κέας και τις τεχνικές
προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 361,22 συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 15.6661.0004
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 428/2017
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ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης
δημόσιας σύμβασης έργου κατακύρωσης για την “Αποκατάσταση Ασφαλτόστρωσης Δημοτικής
Οδοποιίας”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο 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. 198/2017 (ΑΔΑ: Ω7Λ3ΩΕΔ-Υ4Ρ) αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με
την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης και τη
διάθεση πίστωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση Ασφαλτόστρωσης
Δημοτικής Οδοποιίας» εκδόθηκε από το Δήμαρχο η με αριθμ. πρωτ. 2437/20-6-2017 διακήρυξη
του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 17PROC001561113).
Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό δύο (2) συμμετέχοντες, οι οποίοι έγιναν δεκτοί, αλλά
συμφερότερη ήταν η προσφορά του κου Ιωάννη Κιουλαφή για τους λόγους που αναφέρονται στο
υπ’ αριθμόν 2989/25.07.2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 200/2017 (ΑΔΑ:
ΨΕΙΜΩΕΔ-ΕΣ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, γνωμοδότησε με το υπ’
αριθμόν 2989/25.07.2017 πρακτικό αξιολόγησης προς την οικονομική επιτροπή για την ανάδειξη
του κου Ιωάννη Κιουλαφή, με ΑΦΜ 047601343, ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού διότι
η προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.
Με την υπ΄αριθμ. 235/2017 (ΑΔΑ: 6ΖΤ4ΩΕΔ-ΓΩΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, ο κος Ιωάννης Κιουλαφής, με
ΑΦΜ 047601343, κλήθηκε με την με αριθ.πρωτ. 3136/02-08-2017 πρόσκληση του Δημάρχου
Κέας να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της
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πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 23.2 - 23.10 της διακήρυξης δικαιολογητικά
κατακύρωσης εντός σφραγισμένου φακέλου.
Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία τον με αριθμ.πρωτ. 3326/14.05.2017
σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών, συνεπώς εμπροθέσμως. Η Επιτροπή διαγωνισμού με το
3426/25-08-2017 πρακτικό αφού προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών
κατακύρωσης και σε έλεγχο τους, διαπίστωσε την πληρότητά τους.
Με την υπ΄αριθμ. 288/2017 (ΑΔΑ: 6ΖΤ4ΩΕΔ-ΓΩΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και έγινε η κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο
«Αποκατάσταση Ασφαλτόστρωσης Δημοτικής Οδοποιίας » στον κ. Ιωάννη Κιουλαφή.
Ο κ. Ιωάννης Ντάφος δεύτερος μειοδότης κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ. 3800/20-09-2017 ένσταση
η οποία εξετάστηκε και διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή με το υπ’ αριθ. πρωτ. 3923/26-92017 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Με την υπ’ αριθμ. 311/2017 (ΑΔΑ: 656ΕΩΕΔ-3Κ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
απορρίφθηκε η με αριθ. πρωτ. 3800/20–09–2017 υποβληθείσας ένστασης του κ. Ιωάννη Ντάφου,
Ε.Δ.Ε.

και

κατακυρώθηκε

ο

συνοπτικός

διαγωνισμός

για

το

έργο

«Αποκατάσταση

Ασφαλτόστρωσης Δημοτικής Οδοποιίας » στον κ. Ιωάννη Κιουλαφή.
Με την υπ’ αριθμ. 401/2017 (ΑΔΑ: 7ΙΥΣΩΕΔ-ΥΧΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η
κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο “Αποκατάσταση Ασφαλτόστρωσης
Δημοτικής Οδοποιίας” στον κ. Ιωάννη Ντάφο και η ανάδειξή του ως προσωρινός ανάδοχος.
Στη συνέχεια, με την με αριθμ. πρωτ. 73008/15-11-17 (ΑΔΑ: 6ΚΘΙΟΡ1Ι-ΣΘΡ) απόφαση του
συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ακυρώθηκαν η υπ΄ αριθμ. 288/2017 (ΑΔΑ
73ΓΞΩΕΔ-Ν86) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και η υπ’ αριθμ. 311/2017 (ΑΔΑ
656ΕΩΕΔ-3Κ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Κατόπιν αυτής, ο κος Ιωάννης Ντάφος, με ΑΦΜ 107360214, κλήθηκε με την με αριθ. πρωτ.
5154/13-12-2017 πρόσκληση του Δημάρχου Κέας να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 23.2 23.10 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός σφραγισμένου φακέλου.
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Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία τον υπ' αριθμ. πρωτ. 5296/19.12.2017
σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών, συνεπώς εμπροθέσμως.
Η Επιτροπή διαγωνισμού με το με αριθ. πρωτ. 5360/22-12-2017 πρακτικό αφού προχώρησε σε
αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχο τους, διαπίστωσε την
πληρότητά τους, συγκεκριμένα :
1.Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του προσωρινού αναδόχου (1532/4-12-2017)
2.Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ του προσωρινού αναδόχου (585952/18-12-2017
& 859/12-9-2017)
3.Αντίγραφο ποινικού μητρώου (24717/31-10-2017)
4.Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Σύρου (1982/11-9- & 2616/23-11-2017)
5. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 4Α της διακήρυξης
και πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισμού στον ανωτέρω ανάδοχο.
Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της
επιτροπής διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την έγκριση του με αριθ. πρωτ. 5360/22-12-2017 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού.
2.

Την

κατακύρωση

του

συνοπτικού

διαγωνισμού

για

το

έργο

“Αποκατάσταση

Ασφαλτόστρωσης Δημοτικής Οδοποιίας” στον κ. Ιωάννη Ντάφο έναντι αμοιβής 54.600,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) (προσφερόμενη έκπτωση 9,00 %)
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 429/2017
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Ο πρόεδρος της Ο. Ε. - Δήμαρχος Κέας

Ιωάννης Ευαγγέλου

Τα μέλη

Δημήτριος Καβαλιέρος

Ελευθερία Στ. Μορφωνιού

Αντώνιος Παούρης

