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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 1ης/08.01.2019
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Σήμερα, ημέρα Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019 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. 21/04-01-2019 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. Ιωάννης Ευαγγέλου
2. Δημήτριος Καβαλιέρος
3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
4. Αντώνιος Παούρης
5. Ειρήνη Βελισσαροπούλου

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη
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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Θέμα 1ο : Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2019 Δήμου Κέας και Νομικών του
Προσώπων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013.
Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
των μελών την εισήγηση που υπογράφεται από την Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού και έχει ως εξής :
Έχοντας υπ΄ όψιν
1)Την υπ’ αριθμ. 34574/18 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός
διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των
προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - θέματα λειτουργίας του
Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»
2)Το υπ αρ. ΦΕΚ 3635 Β /2018 παρ. 5 στις 27/8/2018 στο οποίο γίνεται διόρθωση σφάλματος με
δημοσίευση των πινάκων στοχοθεσίας
3)Την υπ’ αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β 450/26-2-2013) ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασιών και
κριτηρίων για την παρακολούθηση του « Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την
εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013».
Στο άρθρο 10 της . 34574/18 ΚΥΑ προβλέπεται ότι : « η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παρούσας
εξακολουθεί να ισχύει η με αριθ. 7261/22.02.2013 (Β΄450) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Εσωτερικών.
4)Των παρ.1,2,3,7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.4111/13 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του
Ν.4093/2012 κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5)Το με αριθμ. πρωτ.: 44485/6-8-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για την
υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας
και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ»
6)Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 65270/19-11-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες
στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου
του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ.»
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/13, όπως έχει τροποποιηθεί και του άρθρου 149
του Ν. 4270/14, οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είναι ενταγμένα στο
καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να
καταρτίσουν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το περιλαμβάνει τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών
αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων δημοσίου δικαίου για το έτος 2019.
Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική
μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του, βάσει των
εκτιμήσεων που θέτει ο Δήμος για την χρονική πορεία πραγματοποίησης των ετήσιων στόχων ως προς το
ύψος των εσόδων και των δαπανών σε ταμειακή βάση, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και
σωρευτικά από την αρχή του έτους και ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του
μήνα.
Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν
ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Η διαφορά των στόχων
εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και
ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθεσίμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος
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οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος και του
στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτος, ο στόχος
του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν, τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων
του Δήμου μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα εάν έχει εγγραφεί αποθεματικό
τότε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε
ποσό ίσο με αυτό του αποθεματικού
Για την κατάρτιση του ανωτέρω πίνακα λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 34574/18 των
Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του
προηγούμενου έτους καθώς και η εποχικότητα των εσόδων-εξόδων σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο,
το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης
καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των
εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του χρηματικού
υπολοίπου.
Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το
Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και σε περίπτωση που διαπιστωθεί
απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10%, ενημερώνει, εντός ενός μηνός από τη λήξη του
τριμήνου, τον φορέα, την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας
οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης.
Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον
προϋπολογισμό του Δήμου και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ στις προθεσμίες που
ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού. Οι πίνακες στοχοθεσίας των
νομικών προσώπων του ΟΤΑ, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους ΟΤΑ προς
ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα.
Ως συνέπεια των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται
από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Κέας και παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση αυτού.
Παρατηρήσεις της μειοψηφίας :
Το μέλος της μειοψηφίας κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου έχοντας καταψηφίσει την απόφαση του προϋπολογισμού έτους 2019 ψηφίζει ΠΑΡΟΝ.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Το μέλος της μειοψηφίας κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου ψηφίζει ΠΑΡΟΝ για τον ανωτέρω λόγο)
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Εγκρίνει το «Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης», το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Κέας και την υποβολή αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική
ψήφισή του.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 1/2019
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Θέμα 2ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή εξόδων που απαιτούνται για τη μεταφορά
ανακυκλώσιμων υλικών.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα
εξής :
Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/06 ( Δ.Κ.Κ.) ορίζονται τα εξής:
«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται η
έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωμή με
τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων».
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ) του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση
δαπανών.
Με το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 αντικαταστάθηκε το άρθρο 103 του Ν. 3463/06, το οποίο αναφερόταν
στις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία αντικαταστάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.
Με εντολή του Δημάρχου θα εγκρίνεται η μετάβαση του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου στο Κορωπί
Αττικής.
Προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μεταφοράς υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης του Δήμου
στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής, παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έκδοση
εντάλματος προπληρωμής ύψους 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6412.0001 του προϋπολογισμού έτους
2019 στο όνομα του ίδιου υπαλλήλου.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της:
 Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και του
άρθρου 32 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.
 Την ανωτέρω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων μεταφοράς υλικών και
συσκευασιών ανακύκλωσης του Δήμου στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής, στο όνομα του
υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία
τριών μηνών.
2. Η διάθεση πίστωσης ύψους 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.6412.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους
2018 θα γίνει με απόφαση του διατάκτη.
Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/515/6/1959.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 2/2019
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Θέμα 3ο : Έγκριση του με αρ.πρωτ. 4775/21.12.2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ και ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο 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».
Στην Ιουλίδα την 21η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή 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 5/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
προκειμένου να προβεί στην μερική κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ” και με τους όρους της με Αριθμ. Διακήρυξης 3593/2018-ΑΔΑΜ:
18PROC003781233.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1 Αθηνά Μορφωνιού

ΤΕ Εφοριακών

2 Σωτηρία Μυκωνιάτη (ως αναπληρωματικό μέλος)

ΔΕ1 Διοικητικός

3 Ιωάννης Πορίχης

ΔΕ28 Χειριστής
Μηχανημάτων Έργου

1.Με το υπ’ αριθ. 4053/05-11-2018 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης
προσωρινού αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ, αναδείχτηκαν προσωρινοί ανάδοχοι οι κατωτέρω:
1. η εταιρεία ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ,,ΣΑΒΒΑΣ,ΗΛΙΑΣ για τη προμήθεια ενός “Mεταχειρισμένου ημιφορτηγού
ανατρεπόμενου” με συνολικό ποσό 26.027,60 (με ΦΠΑ),
2. η εταιρεία ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για τη
προμήθεια ενός “Καινούριου ελαστιχοφόρου φορτωτή”, με συνολικό ποσό 83.948,00 (με ΦΠΑ),
2. Με την υπ΄αριθ. 4081/06.11.2018 Ηλεκτρονική Πρόσκληση ο Δήμαρχος Κέας, προσκάλεσε τις
ανάδοχες εταιρείες να υποβάλουν, εντός είκοσι (20) ημερών τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που
περιγράφονται στην παράγραφο “2.2.8.2.Αποδεικτικά μέσα” της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου “2.2.3.Λόγοι αποκλεισμού” της
διακήρυξης.
3. Οι προσωρινοί ανάδοχοι υπέβαλλαν εμπρόθεσμα στο γραφείο πρωτοκόλλου τους φυσικούς
φακέλους.
4. Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Κατά
την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προέκυψε ότι:


η εταιρεία ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ηλεκτρονικά, αλλά και σ έντυπη μορφή, ήταν πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η
διακήρυξη.



τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σ έντυπη μορφή από την εταιρία
ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ,,ΣΑΒΒΑΣ,ΗΛΙΑΣ ΔΕΝ ήταν πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη.

5. Σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της Διακήρυξης εστάλη Πρόσκληση στην εταιρία
ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ,,ΣΑΒΒΑΣ,ΗΛΙΑΣ για να υποβάλει, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση
Πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά που δεν προσκομίστηκαν τα οποία λόγω της φύσης τους, προβλέπεται
ότι ο χρόνος έκδοσής τους δε θα μπορεί να είναι μικρότερος των 15 ημερών.:


Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν έχει κηρυχθεί σε διαδικασία κήρυξης
σε αναγκαστική διαχείριση.



Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης
πτώχευσης

6.Ύστερα από την με αριθ. 4462/03.12.2018 Πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής στην εταιρία
ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ ΣΑΒΒΑΣ,ΗΛΙΑΣ για την προσκόμιση των επιπλέον δικαιολογητικών, η εταιρία υπέβαλε
μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο, τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική, αλλά και σ έντυπη
μορφή.


Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν έχει κηρυχθεί σε διαδικασία κήρυξης
σε αναγκαστική διαχείριση.



Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης
πτώχευσης

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σ έντυπη
μορφή από την εταιρία ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ ΣΑΒΒΑΣ,ΗΛΙΑΣ είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η
διακήρυξη.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να:
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ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός “Μεταχειρισμένου ημιφορτηγού ανατρεπόμενου” στην εταιρεία
ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ ΣΑΒΒΑΣ,ΗΛΙΑΣ με συνολικό ποσό 26.027,60 (με ΦΠΑ) γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης.
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. 3593/03.10.2018 διακήρυξης
3) Τα πρακτικά αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών και οικονομικών
προσφορών
4) Τις υπ’ αριθ. 551, 552, 553/2018 αποφάσεις 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 1,1,1/2018.
6) την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 4775/21.12.2018 Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης
της επιτροπής διαγωνισμού και
β. Την μερική κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός
“Μεταχειρισμένου ημιφορτηγού ανατρεπόμενου” στην εταιρεία ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ ΣΑΒΒΑΣ,ΗΛΙΑΣ έναντι
αμοιβής 26.027,60 (με ΦΠΑ), γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και κατέθεσε εμπρόθεσμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
κατακύρωσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 3/2019
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Ο πρόεδρος της Ο. Ε. - Δήμαρχος Κέας

Ιωάννης Ευαγγέλου

Τα μέλη

Δημήτριος Καβαλιέρος

Ελευθερία Στ. Μορφωνιού

Αντώνιος Παούρης

Ειρήνη Βελισσαροπούλου

