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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 32ης/29-12-2017
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ιστορικού
Δημαρχείου στην Ιουλίδα, ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 5358/22.12.2017 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. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
3. Αντώνιος Παούρης
4. Νικόλαος Πολίτης (αναπληρωτής)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη
2. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
3. 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 : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (αφορά δαπάνες μεταφοράς υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης του Δήμου Κέας).
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής :
Με την υπ’ αριθμ. 306/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής, ποσού 2.000,00 €, στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Κορασίδη
Νικολάου, προκειμένου να πληρωθούν οι δαπάνες μεταφοράς υλικών και συσκευασιών
ανακύκλωσης του Δήμου Κέας στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής.
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 740/2017 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το οποίο
εισέπραξε ο υπόλογος την 2η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017.
Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος στις δαπάνες που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 882,70 € το ποσό δε των 1.117,30 € που δεν δαπανήθηκε,
επεστράφη στο ταμείο του Δήμου.
Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και την
απαλλαγή του υπολόγου.
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των
άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
2. Την υπ’ αριθμ. 306/2017 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος
προπληρωμής ύψους 2.000,00 € στο όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος
4. Το υπ΄αριθμ. ΓΡΥ 6/2017 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθμ. 740/2017 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής,
ύψους 2.000,00 €, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου, με συνολικό ύψος
δαπάνης 882,70 € και επιστροφή στο ταμείο του Δήμου του υπόλοιπου ποσού των 1.117,30 € με
το υπ΄ αριθμ. ΓΡΥ 6/2017 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε
ευθύνης για το ένταλμα αυτό.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 430/2017
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή και έκδοσης
τακτοποιητικών ενταλμάτων.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής :
Με την υπ΄ αριθμ. 12/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η σύσταση πάγιας
προκαταβολής για το οικ.έτος 2017 ποσού 2.000,00€ για την αντιμετώπιση της πληρωμής μικρών
δαπανών του Δήμου που αναγράφονται στην ανωτέρω απόφαση.
Με βάση τα παραπάνω εκδόθηκε το υπ΄ αριθμ. 190/2017 χρηματικό ένταλμα παγίας επιτρόπου
ποσού ευρώ 2.000,00 €, σε βάρος του ΚΑ 00.8251.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους
2017 στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου κ. Γεωργίας Μπουγάδη, η οποία σύμφωνα με τις
γραπτές εντολές του Δημάρχου και με τα νόμιμα δικαιολογητικά πλήρωσε τις παρακάτω δαπάνες :
α) Ευρώ 167,30 € για την πληρωμή της κ. Μάρθας Σωκρ.Παούρη - Υποθηκοφύλακα Κέας, Δαπάνη
εγγραφής φακέλου κατάσχεσης στα βιβλία κατασχέσεων του υποθηκοφυλακείου, που αφορά τον
οφειλέτη Πατηνιώτη Νικόλαο.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής όλα γενικά τα δικαιολογητικά
πληρωμής της ανωτέρω δαπάνης από την υπόλογο δημοτικό υπάλληλο για έγκριση των δαπανών,
προκειμένου να εκδοθούν ισόποσα τακτοποιητικά χρηματικά εντάλματα σε βάρος των
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου σχετικών πιστώσεων, που πληρώθηκαν από την
πίστωση της παγίας προκαταβολής και κάλεσε τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν
σχετικά.
Η οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/(ΔΚΚ) και των άρθρων 32 έως 35 του ΒΔ 175/15.6.1959
2) Την υπ΄ αριθμ. 12/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συστάθηκε η παγία
προκαταβολή
3) Τα υποβληθέντα από την υπόλογο κα Γεωργία Μπουγάδη δικαιολογητικά των δαπανών που
πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή, ύψους 167,30 €.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Εγκρίνει τη δαπάνη που έγινε από το υπ' αριθμ. 190/2017 χρηματικό ένταλμα της παγίας
προκαταβολής για την πληρωμή των μικρών δαπανών του Δήμου που αναγράφονται στην εισήγηση
του Προέδρου από την υπόλογο διαχειριστή αυτής δημοτική υπάλληλο κα Γεωργία Μπουγάδη
συνολικής δαπάνης 167,30€.
2) Εγκρίνει την έκδοση των σχετικών κατ΄ είδος τακτοποιητικών ισόποσων χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, των
οποίων η πληρωμή έγινε από την πίστωση της παγίας προκαταβολής, ως εξής :
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Κ.Α
00.6494

Ονοματεπώνυμο
Μάρθα Σωκρ. Παούρη
Υποθηκοφύλακας Κέας

Αιτία
Δαπάνη εγγραφής φακέλου
κατάσχεσης στα βιβλία
κατασχέσεων του
υποθηκοφυλακείου

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 431/2017

Ποσό
167,30 €
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ΘΕΜΑ 3ο : Επιστροφή παγίας προκαταβολής και απαλλαγής υπολόγου.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής :
Με την υπ΄ αριθμ. 12/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η σύσταση πάγιας
προκαταβολής για το οικ.έτος 2017 ποσού 2.000,00 € για την αντιμετώπιση της πληρωμής μικρών
δαπανών του Δήμου που αναγράφονται στην ανωτέρω απόφαση.
Με βάση τα παραπάνω εκδόθηκε το υπ΄ αριθμ. 190/2017 χρηματικό ένταλμα παγίας, ποσού ευρώ
2.000,00 €, σε βάρος του ΚΑ 00.8251.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2017 στο
όνομα της υπαλλήλου του Δήμου κα Γεωργίας Μπουγάδη, η οποία προέβη στην πληρωμή δαπανών
που εγκρίθηκαν με την υπ΄ αριθμ. 431/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής και πληρώθηκαν
από την παγία προκαταβολή με την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων. Οι δαπάνες αυτές
αναφέρονται αναλυτικά στην υπ΄αριθμ. 431/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής.
Όπως προκύπτει από το υπ΄αριθμ. 5/2017 γραμμάτιο είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας του
Δήμου, η ανωτέρω υπόλογος διαχειριστής της παγίας προκαταβολής κα Γεωργίας Μπουγάδη,
επέστρεψε το υπόλοιπο ποσό ευρώ 1.832,70 € που έλαβε με το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα
πληρωμής για τακτοποίηση της παγίας προκαταβολής.
Η οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/(ΔΚΚ) και των άρθρων 32 έως 35 του ΒΔ 175/15.6.1959
2) Την υπ΄ αριθμ. 12/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συστάθηκε η παγία
προκαταβολή
3) Το υπ΄ αριθμ. 5/2017 γραμμάτιο είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ότι η διαχείριση της παγίας προκαταβολής οικ.έτους 2017 ευρώ δύο χιλιάδων (2.000,00 €) έγινε
νόμιμα και η επιστροφή αυτής εμπρόθεσμα και απαλλάσσει την υπόλογο διαχειριστή κα Γεωργία
Μπουγάδη δημοτικής υπαλλήλου κάθε ευθύνης.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 432/2017
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ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση του υπ’ αριθμ. 5403/29.12.2017 πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών
κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την
υπηρεσία “Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Κέας”
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. 383/2017 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού
για την υπηρεσία “Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Κέας”, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η
προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 17PROC002308799)
Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό δύο (2) συμμετέχοντες:


SVA ΑΦΟΙ ΣΙΔΕΡΗ Ι.Κ.Ε



IRIS CLEAN ΜΑΡΓ.ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3/2017 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, γνωμοδότησε με το υπ’ αριθμόν 5126/2017 πρακτικό αποσφράγισης
οικονομικών

προσφορών

υπέρ

της

ανάδειξης

της

εταιρείας

IRIS

CLEAN

O.E.

ΜΑΡΓ.ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ως προσωρινού αναδόχου διότι η προσφορά που
υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές
και με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Με την υπ΄αριθ. 410/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό.
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, ο προσωρινός ανάδοχος κλήθηκε με την με αριθ.πρωτ
5235/14.12.2017 πρόσκληση, να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός δεκαπέντε (15)
ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από το άρθρο 14 της διακήρυξης
δικαιολογητικά κατακύρωσης.
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Η Επιτροπή διαγωνισμού με το υπ’ αριθμ. 5403/29.12.2017 πρακτικό αφού προχώρησε σε
αποσφράγιση του φυσικού φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχο τους, διαπίστωσε
την πληρότητά τους και πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισμού στον ανωτέρω προμηθευτή.
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Καταστατικό Ομόρρυθμης Εταιρείας
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου των μελών της εταιρείας
Βεβαίωση της Ασφαλιστικής Ενημερότητας της Εταιρείας
Βεβαίωση της Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΕΦΚΑ) των μελών της εταιρείας
Βεβαίωση της Φορολογικής Ενημερότητας της Εταιρείας
Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο της εταιρείας οι οριζόμενοι λόγοι
αποκλεισμού, στην παράγραφο 4 του άρθρου 12 της Διακήρυξης και ότι δεν έχει εκδοθεί σε
βάρος της απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016
7. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη Πτώχευσης
8. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων
9. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη διαδικασία θέσεως σε αναγκαστική εκκαθάριση
10. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο
καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης
11. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη διαδικασία θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση
12. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης Συνδιαλλαγήςεξυγίανσης
13. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης περί λύσεως
εταιρείας
14. Πιστοποιητικό Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας με τις Δραστηριότητες της Εταιρείας
15. Γενικό Πιστοποιητικό Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας περί μη μεταβολών
16. Ένορκη Βεβαίωση
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. 4852/2017 διακήρυξης
3) τα υπ’ αριθ. 5125,5126/11.12.2017 πρακτικά αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικώντεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών
4) το υπ’ αριθ. 5403/29.12.2017 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών
κατακύρωσης
5) ότι στους προϋπολογισμούς του Δήμου των ετών 2018 και 2019 θα προβλεφθούν οι
ανάλογες πιστώσεις για την εν λόγω δαπάνη στους ΚΑ 10.6274.0008 και KA 15.6274.0007. Η
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δε διάθεση των σχετικών πιστώσεων θα γίνει στην αρχή των ετών 2018 και 2019, τα οποία και
αφορά η παροχή υπηρεσίας, αμέσως μετά την έγκριση του προϋπολογισμού κάθε έτους.
2018

2019

KA 10.6274.0008

14.628,90 €

1.329,90 €

KA 15.6274.0007

26.291,10 €

2.390,10 €

ΣΥΝΟΛΟ: 44.640,00 €, εκ των οποίων ποσό 15.958,80 € θα αφορά τον ΚΑ 10.6274.0008 και
ποσό 28.681,20 € θα αφορά τον ΚΑ 15.6274.0007.
6) τα στοιχεία του φακέλου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α.

Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 5403/29.12.2017 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης

δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού
β.

Την

κατακύρωση

του

ΜΑΡΓ.ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

συνοπτικού
&

ΣΙΑ

και

διαγωνισμού

Ο.Ε.

έναντι

στην

αμοιβής

IRIS
26.248,32

CLEAN
ευρώ

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους
της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και με την πλέον οικονομικότερη προσφορά
βάσει τιμής.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 433/2017
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ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης του έργου “Ανακατασκευή γηπέδου
5Χ5 στην Ιουλίδα” και διάθεση πίστωσης.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής :
Θέτω υπόψη σας τη μελέτη “Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Ιουλίδα” και τους όρους της
διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 – Α147) για
την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου “Ανακατασκευή γηπέδου
5Χ5 στην Ιουλίδα” σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 117 “Συνοπτικός Διαγωνισμός” του Ν.
4412/2016, προϋπολογισμού μελέτης 70.000,00 € συμπ. ΦΠΑ, όπως αυτά εγκρίθηκαν με την από
22/11/2017 μελέτη όπως μας διαβιβάστηκε με το με αριθ. πρωτ. 117578/3147/22-11-2017 έγγραφο
του Τμήματος Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου –
Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ. 253/2017 απόφασή του έχει κάνει αποδοχή της
προαναφερόμενης μελέτης που αφορά στην υλοποίηση του έργου “Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5
στην Ιουλίδα”.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ. 217/2017 απόφασή του και το Περιφερειακό Συμβούλιο
Νοτίου Αιγαίου με την υπ΄ αριθμ. 154/2017 απόφασή του ενέκριναν την σύναψη προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΝΑ) και του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ, με σκοπό
την υλοποίηση του έργου Ανακατασκευής του Γηπέδου 5χ5, με συγχρηματοδότηση από την
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω της ΣΑΕΠ 567 (κωδικός έργου: 2017ΕΠ56700002), με το ποσό
των 35.000,00 Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ), και τον Δήμο Κέας μέσω του προϋπολογισμού του για το
έτος 2017 με το ποσό των 35.000,00 Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ).
Προτείνουμε την έγκριση της μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την με ανοικτή διαδικασία
(κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 – Α147) επιλογή αναδόχου για τη σύναψη
δημόσιας σύμβασης του έργου “Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Ιουλίδα” σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 117 “Συνοπτικός Διαγωνισμός” του Ν. 4412/2016, προϋπολογισμού
μελέτης 70.000,00 € συμπ. ΦΠΑ και με δυνατότητα αναθεώρησης.
Επίσης προτείνουμε την διάθεση πίστωσης ποσού 35.000,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 15.7336.0001
του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2017 και 35.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού
εξόδων οικ.έτους 2018.
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Η Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, θα είναι το Τμήμα
Εκτέλεσης Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Η δημοπρασία θα
διεξαχθεί στην Ερμούπολη της Σύρου στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων στις
16 - 01 - 2017 ημέρα Τρίτη

και ώρα 10.00 π.μ. και από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Κυκλάδων. Τα πλήρη έγγραφα της σύμβασης διατίθενται σε κάθε ενδιαφερόμενο από την
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην διεύθυνση http://www.pnai.gov.gr/Νέα
Ανακοινώσεις.
Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς σε κάθε περίπτωση, θα διατίθεται από τα γραφεία της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων σε πρωτότυπη μορφή.
Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη :
- το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του
άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής
δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),
- το ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 -2013»,
- το ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- το ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013
(Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον
απαιτείται)
- το άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» ,
- το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- το ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις”,
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- το ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις” όπως ισχύει ,
- το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία”,
- την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων »,
- το π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).
_
το ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου
με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 )
σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.
_
τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
- Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.)
και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων
της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης
διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα
συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :
 Τις υπηρεσιακές ανάγκες
 Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Εγκρίνει τη μελέτη και τους όρους της διακήρυξης για την με ανοικτή διαδικασία (κάτω των
ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 – Α147) επιλογή αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας
σύμβασης του έργου “Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Ιουλίδα” σύμφωνα με τη διαδικασία
του άρθρου 117 “Συνοπτικός Διαγωνισμός” του Ν. 4412/2016, προϋπολογισμού μελέτης 70.000,00
€ συμπ. ΦΠΑ, όπως μας διαβιβάστηκε με το με αριθ. πρωτ. 117578/3147/22-11-2017 έγγραφο της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων.
2) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 35.000,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 15.7336.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2017 και 35.000,00 € σε βάρος του αντίστοιχου Κ.Α. του
προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2018, με συγχρηματοδότηση από την Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου μέσω της ΣΑΕΠ 567 (κωδικός έργου: 2017ΕΠ56700002), με το ποσό των 35.000,00 Ευρώ
(συμπ. ΦΠΑ), και τον Δήμο Κέας μέσω του προϋπολογισμού του για το έτος 2017 με το ποσό
των 35.000,00 Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ).
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Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην Ερμούπολη της Σύρου στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Κυκλάδων στις 16 - 01 - 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και από την Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων Κυκλάδων. Τα πλήρη έγγραφα της σύμβασης διατίθενται σε κάθε ενδιαφερόμενο από την
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην διεύθυνση http://www.pnai.gov.gr/Νέα
Ανακοινώσεις.
Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς σε κάθε περίπτωση, θα διατίθεται από τα γραφεία της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων σε πρωτότυπη μορφή.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 434/2017
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ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης του έργου “Ανάπλαση πλατείας
Κάτω Μεριάς” και διάθεση πίστωσης.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής :
Θέτω υπόψη σας τη μελέτη “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑΣ” και τους όρους της
διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016) για την
επιλογή αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΩ
ΜΕΡΙΑΣ” σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27 “Ανοικτή Διαδικασία” του Ν. 4412/2016,

προϋπολογισμού μελέτης 174.144,69 € συμπ. ΦΠΑ, όπως αυτά εγκρίθηκαν με το υπ’ αριθ.
19526/621/12-04-2017 έγγραφο της ΔΤΕΚ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ. 119/2017 απόφασή του έχει κάνει αποδοχή της
προαναφερόμενης μελέτης που αφορά στην υλοποίηση του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΩ
ΜΕΡΙΑΣ”.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ. 216 και 243/2017 απόφασή του και το Περιφερειακό
Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου με την υπ΄ αριθμ. 155/2017 απόφασή του ενέκριναν την σύναψη
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΝΑ) και του ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ, με σκοπό την υλοποίηση του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑΣ”, με
συγχρηματοδότηση, από Ιδίους Πόρους της ΠΕ Κυκλάδων και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 071.9479στ12
(ποσό 50.000,00 €) και από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας, έτους 2017 συγκεκριμένα τον
Κ.Α. 30.7332.0001 (ποσό 63.527,00 €) και τον αντίστοιχο ΚΑ του 2018 (ποσό 60.617,69 €).
Προτείνουμε την έγκριση της μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την με ανοικτή διαδικασία
επιλογή αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΩ
ΜΕΡΙΑΣ” σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27 “Ανοικτή Διαδικασία” του Ν. 4412/2016,

προϋπολογισμού μελέτης 174.144,69 € συμπ. ΦΠΑ.
Επίσης προτείνουμε την διάθεση πίστωσης ποσού 63.527,00€, σε βάρος του Κ.Α. 30.7332.0001
του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2017 και 60.617,69€ σε βάρος του προϋπολογισμού
εξόδων οικ.έτους 2018, με συγχρηματοδότηση, από Ιδίους Πόρους της ΠΕ Κυκλάδων και θα
βαρύνει τον ΚΑΕ 071.9479στ12 (ποσό 50.000,00€) και από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας.
Η Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, θα είναι το Τμήμα
Εκτέλεσης Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Η δημοπρασία θα
διεξαχθεί στην Ερμούπολη της Σύρου στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων. Ως
ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31–
01–2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 07–02–2018 , ημέρα Τετάρτη και ώρα
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10:00 π.μ Η προκήρυξη σύμβασης και η παρούσα Διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. Η
Διακήρυξη

θα

αναρτηθεί

και

στην

ιστοσελίδα

της

ΠΝΑΙ

(http://www.pnai.gov.gr/Νέα

Ανακοινώσεις) σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα
δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και θα αναρτηθεί στο
πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη :
- το ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- το ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»
- το ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- το ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- το άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,
- το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις»,
- τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν.
3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),
- το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- το ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
- το π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
- το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
- τη με αρ. 117384/26-10-2017
Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
- τη με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- τη με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

-Το ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως
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τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου
με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005’’ καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”.
Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
- Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού
και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική
εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και
αν δεν αναφέρονται ρητά.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :



Τις υπηρεσιακές ανάγκες
Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει τη μελέτη και τους όρους της διακήρυξης για την με ανοικτή διαδικασία επιλογή
αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑΣ”
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27 “Ανοικτή Διαδικασία” του Ν. 4412/2016,
προϋπολογισμού μελέτης 174.144,69 € συμπ. ΦΠΑ.
2) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 63.527,00€, σε βάρος του Κ.Α. 30.7332.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2017 και 60.617,69 € σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων
οικ.έτους 2018, με συγχρηματοδότηση από Ιδίους Πόρους της ΠΕ Κυκλάδων και θα βαρύνει τον
ΚΑΕ 071.9479στ12 (ποσό 50.000,00€) και από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην Ερμούπολη της Σύρου στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Κυκλάδων. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
31–01–2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 07–02–2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
π.μ Η προκήρυξη σύμβασης και η παρούσα Διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ Η
Διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΠΝΑΙ (http://www.pnai.gov.gr/Νέα
Ανακοινώσεις) σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα
δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και θα αναρτηθεί στο
πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 435/2017
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ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης για την ανατροπή – αποδέσμευση των ανεκτέλεστων δεσμευμένων
πιστώσεων του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2017.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 436/2017
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Ο πρόεδρος της Ο. Ε. - Δήμαρχος Κέας

Ιωάννης Ευαγγέλου

Τα μέλη

Ελευθερία Στ. Μορφωνιού

Αντώνιος Παούρης

Νικόλαος Πολίτης
(αναπληρωτής)

