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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
          ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
            

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 5ης/20.03.2018
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 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. 844/16.03.2018 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                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ

   1. Ιωάννης Ευαγγέλου             1.  Αντώνιος Παούρης
   2. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 2. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
   3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού      
   4. Δημήτριος Καβαλιέρος          (αν και προσκλήθηκε νόμιμα)
   5. Ελευθέριος Τζουβάρας       
         
  

    
           

             
 
    

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση των
πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο : Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ-
ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ” και προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής:

 Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου   106   του Ν.  4412/2016:

“Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,  ματαιώνει τη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών
ή  αιτήσεων  ή  αποκλεισμού  όλων  των προσφερόντων  ή  συμμετεχόντων,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  παρόντος

βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης.“

1. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου   221   του Ν.  4412/2016:

“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,

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης
του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου και

η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής-”

 Σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2α Ν.4412/2016   :

“Η  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση μπορεί  να  χρησιμοποιείται  για  δημόσιες
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:

α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής είτε
καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί

ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά
από αίτημα της·”

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126490
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Βάσει της υπ΄αριθμ. 41/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”, εκδόθηκε από τον Δήμαρχο η με αριθ.πρωτ. 613-
26.02.2018-ΑΔΑΜ: 18PROC002722414 Διακήρυξη του διαγωνισμού.

Στο διαγωνισμό που έλαβε χώρα στις 14 Μαρτίου 2018 και στα γραφεία του Δήμου Κέας (Τεχνική
Υπηρεσία) δεν έλαβε μέρος κανένας προμηθευτής  (δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος στα
γραφεία  του  Δήμου  Κέας  και  ουδέποτε  κατατέθηκε  Φάκελος  Προσφοράς  στο  Γραφείο
Πρωτοκόλλου για τον Διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) και η επιτροπή
διεξαγωγής διαγωνισμού συνέταξε και υπέβαλε το υπ΄ αριθμ. 822/14.3.2018 πρακτικό διεξαγωγής
συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ” που  απέβη
άγονος.

Συγκεκριμένα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ

    Κέα, 822/14.3.2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ” 

Στην Ιουλίδα σήμερα την 14η Μαρτίου 2018,  ημέρα Τετάρτη και  ώρα 10:30 π.μ.  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  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των
προσφορών  που  κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο  διενέργειας  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την
προμήθεια  Οικοδομικών  Υλικών  (Αριθμ.  Διακήρυξης  613-26.02.2018-ΑΔΑΜ:
18PROC002722414)

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1 Αθηνά  Μορφωνιού ΤΕ Εφοριακών

2 Νικόλαος  Κορασίδης ΔΕ20 Οδηγός 

3 Ιωάννης  Πορίχης ΔΕ28  Χειριστής  Μηχανημάτων

Έργου

1. Η  Επιτροπή  κήρυξε  την  έναρξη  παραλαβής  των  προσφορών,  στις  10:00 προκειμένου  να
διενεργήσει συνοπτικό διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ την ώρα 10:30.

2. Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

1. την υπ’ αριθ. 613/26.02.2018 Διακήρυξη του Δημάρχου 



5η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 20ης Μαρτίου 2018

2. το ότι μετά την  ώρα λήξης του διαγωνισμού (10:30) δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος
στα γραφεία του Δήμου Κέας και ουδέποτε κατατέθηκε Φάκελος Προσφοράς στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου για τον Διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. τις υπ’ αριθ. 179, 180, 181, 182, 183 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης,
5.  τη  βεβαίωση  του  Προϊσταμένου  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας,  επί  της  ανωτέρω  απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της
παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και  τη δέσμευση στο οικείο  Μητρώο Δεσμεύσεων της
αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1 και 2

η επιτροπή του διαγωνισμού γνωμοδότησε ως εξής:

α)Ματαίωση  του  διαγωνισμού  λόγω  άγονου,

β)Προσφυγή σε διαπραγμάτευση (άρθρο 106 παρ.1 και άρθρο 221 παρ.1 του Ν.4412/2016) 

Για  διαπίστωση  των  άνω,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό,  το  οποίο  αφού  αναγνώσθηκε  και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αθηνά Μορφωνιού,                         Νικόλαος Κορασίδης,                  Ιωάννης Πορίχης, 
   ΤΕ Εφοριακών                                     ΔΕ29 Οδηγός                          ΔΕ28 Χειριστής
                                                                                  Μηχανημάτων Έργου

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
 Το  υπ΄αριθμ.  822/14.03.2018 πρακτικό  διεξαγωγής  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
   1. Ιωάννης Ευαγγέλου            

            2. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 
      3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού

4. Δημήτριος Καβαλιέρος
   5. Ελευθέριος Τζουβάρας  

1. Τη ματαίωση του διαγωνισμού, λόγω άγονου,

2.  Την προσφυγή σε διαπραγμάτευση   (άρθρο 106 παρ.1 και άρθρο 221 παρ.1 του Ν.4412/2016),

3.  Τη  λήψη  Απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου για  την  προσφυγή  στη  διαδικασία  της
διαπραγμάτευσης (άρθρο 106 παρ.5 του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010)
“Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να
αποφασίσει,  παράλληλα  με  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας  σύναψης,  και  την  επανάληψη
οποιασδήποτε  φάσης  της  διαδικασίας  σύναψης,  με  τροποποίηση  ή  μη  των  όρων  της  ή  την
προσφυγή  στη  διαδικασία  των  άρθρων  29  ή  32,  εφόσον,  στην  τελευταία  αυτή  περίπτωση,
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.”

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051506
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126564
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126564
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126564
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-για την υποβολή προσφορών στον διαγωνισμό, όπως περιγράφεται παρακάτω :

Περιγραφή Είδους
Μονάδα

Μέτρησης Ποσότητα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΖΟΜΕΝΗ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ 

(χωρίς ΦΠΑ)

1.Τσιμέντο
Σάκος 50

Kgr 500
7,50

2.Ασβέστης 
Σάκος 20

Kgr 316
2,30

3.Τσιμεντόλιθος
15x17x31 Τεμάχια 1500

2,30

4.Άμμος(χύμα) m3 160

22,00

5.Χαλίκι (χύμα) m3 160

6.Σίδηρος S500 Kgr 3000
1,20

7.Δομικό  πλέγμα
(15x25) Τεμάχια 200

14,00

8.Φελιζόλ
θερμοπρόσοψης
πάχους 3 mm m2 40

6,50

9.Κόλλα
θερμοπρόσοψης
(25kg) Τεμάχια 20

11,00

10.Σοβάς
θερμοπρόσοψης
(25kg) Τεμάχια 6 49,80
11.Τούβλο  διπλό
Νο 12 (9x12x19) Τεμάχια 800 0,20
12.Τούβλο μονό Νο
6 (6x9x19) Τεμάχια 200 0,15
13.Ετοιμο
σκυρόδεμα  C16/20 m3 190 90,00

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 75/2018
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ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών Υπηρεσιών και γνωμο-
δότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου του συνοπτικού διαγωνισμού  για την
ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών στη χερσαία λιμενική ζώνη Κορησσίας - Γιαλισκαρί-
ου - Βουρκαρίου, για το έτος 2018-2019.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 2ο 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. 42/2018 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν

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

για  την  ανάθεση  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  στη  χερσαία  λιμενική  ζώνη  Κορησσίας  -

Γιαλισκαρίου - Βουρκαρίου, για το έτος 2018-2019, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη του

διαγωνισμού με αριθ.612-26.02.2018- ΑΔΑΜ: 18PROC002722916.

Στο διαγωνισμό έλαβε μέρος ένας (1) οικονομικός φορέας:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αρ.πρωτ./ημερομηνία
1 ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΦΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ “KEA MARINE

SERVICES”
830/15.03.2018

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6/2018 Απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής, γνωμοδότησε με το:

υπ’ αριθμ. 833/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ως κατωτέρω:

“Στην Ιουλίδα Κέας σήμερα την 15η Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. 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  6/2018 απόφαση  της
Οικονομικής  Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των
προσφορών  που  κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο  διενέργειας  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την
ανάθεση  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  στη  χερσαία  λιμενική  ζώνη  Κορησσίας  -
Γιαλισκαρίου  -  Βουρκαρίου,  για  το  έτος  2018-2019 (Αριθμ.  Διακήρυξης  612-26.02.2018-
ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ 18PROC002722916).
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Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1 Νικόλαος  Κορασίδης ΔΕ20 Οδηγός 

2 Τριαντάφυλλος  Αλεξίου ΔΕ Εφοριακών

3 Φανή Άννα  Μπαλατσού ΔΕ1 Διοικητικός

1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 10:30  την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεταν οι
ενδιαφερόμενοι, καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να
γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.

Η  Επιτροπή  αποφάσισε  η  αποσφράγιση  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  των
τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση.

2.  Στη  συνέχεια, η  Επιτροπή  εξέτασε  τα  εξωτερικά  στοιχεία  των  προσφορών  (σφραγισμένος
φάκελος κ.λ.π).  Όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν σε σφραγισμένο φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις
που απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 2.4.2. Δηλ.:

“2.4.2  Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5,

είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, Ιουλίδα Κέας 84002 

είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Ιουλίδα Κέας 84002 

είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Ιουλίδα Κέας 84002 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής  αποστολής  ή  κατάθεσης στο  πρωτόκολλο,  οι  φάκελοι  προσφοράς  γίνονται
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό,
το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας.
Η  αναθέτουσα  αρχή  δεν  φέρει  ευθύνη  για  τυχόν  ελλείψεις  του  περιεχομένου  των  προσφορών  που
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα
έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο  (κυρίως  φάκελος),  στον  οποίο  πρέπει  να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού

Προσφορά 

του ………  

για : « ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΝΗ 

ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ - ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019» 

με αναθέτουσα αρχή τον ΔHΜΟ ΚΕΑΣ 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 15/03/2018
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Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η οποία
αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή
ένωσης),  δηλαδή  επωνυμία  (ή  ονοματεπώνυμο  φυσικού  προσώπου),  απαραίτητα  στοιχεία  επικοινωνίας
(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α)  ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος,  με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά»,

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να
καταστεί τούτο αντιληπτό,  επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.”

Συγκεκριμένα, προσφορές υπέβαλαν οι εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο ΑΡ.ΠΡΩΤ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΦΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

“KEA MARINE SERVICES”
830/15.03.2018

Σημ.: Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού
και την ανάθεση της σύμβασης. (άρθρο 117 παρ.3 Ν.4412/2016) & (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 19 2η έκδοση) 

3. Ακολούθως,  η  Επιτροπή  αποσφράγισε  τον  κυρίως  φάκελο  προσφοράς  (στον  οποίο  υπήρχε
αίτηση του  ενδιαφερόμενου  υποβολής  προσφοράς  για  τον  Διαγωνισμό) και  το  φάκελο  των
δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο.

Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Δικαιολογητικά 

1 ΠΟΥΛΑΚΗΣ  ΦΡ.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  “KEA
MARINE SERVICES”

ΤΕΥΔ *

Αντίγραφο Ποινικού** μητρώου
Αποδεικτικό Φορολογικής**

Ενημερότητας
Βεβαίωση Ασφαλιστικής**

Ενημερότητας

Αποδεικτικό** Δραστηριότητας της
Ατομικής Επιχείρησης

ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΦΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
“KEA MARINE SERVICES”

*Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι  o υποψήφιος είχε υποβάλλει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά  συμμετοχής,  δηλ.  το  Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης  δήλωσης  (ΤΕΥΔ),  όπως
προβλέπεται  στην  παρ.4  του  άρθρου 79 του  ν.4412/2016  και  σύμφωνα με τις  οδηγίες  της

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B5-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B4%CE%B7-%CF%83%CF%85-58829-01-2018-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1-19-2%CE%B7-%CE%AD%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-117-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/
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Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).
**Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης,
κρίνονται  κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών του άρθρου 80, και κατά την σύναψη της σύμβασης (άρθρο 104, Ν.4412/16).

4. Η  Επιτροπή  προχώρησε  στην  αξιολόγηση  των  τεχνικών  προσφορών,   με  τους  όρους  που
απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 2.4.3. και στο Παράρτημα Ι. Συγκεκριμένα:

“2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος   Ι της
Διακήρυξης,  περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και  προδιαγραφές  πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα
των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα
στο ως άνω Παράρτημα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

 Ο ανάδοχος θα πρέπει :

1. Να είναι άνω των 18 ετών,

2. να έχουν οι ίδιοι ή το προσωπικό τους εμπειρία σε υπηρεσίες λιμένων (ελλιμενισμού, προσόρμισης,
πρυμνοδέτησης  κλπ)  ή  η  εταιρεία  στην  οποία  συμμετέχουν  οι  ίδιοι  να  είναι  σχετική  με  υπηρεσίες
ελλιμενισμού.

Αποδεικτικά  μέσα: Υποβολή  καταλόγου  των  εργασιών  που  έχουν  εκτελεστεί  κατά  την  προηγούμενη
πενταετία (κατά μέγιστο όρο), συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης. Τα πιστοποιητικά αυτά
αναφέρουν  τον  χρόνο,  τον  τόπο  εκτέλεσης,  τις  εργασίες  που  πραγματοποιήθηκαν  και  τον  αποδέκτη.
α)  αν  ο  αποδέκτης  είναι  Αναθέτουσα  Αρχή  (ΟΤΑ,  ΔΗΜΟΣΙΟ  κτλ),  οι  παροχές  υπηρεσιών
αποδεικνύονται  με  πιστοποιητικά  που  έχουν  εκδοθεί  ή  θεωρηθεί  από  την  αρμόδια  αρχή.
β)αν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας,  οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται με βεβαίωση του αποδέκτη
ή απλή δήλωση του  υποψήφιου.

3. να έχει στην ιδιοκτησία του ή στην εταιρεία στην οποία συμμετέχει  λέμβο της οποίας να δηλώσει τα
στοιχεία  στην Αναθέτουσα Αρχή και  να διαθέτει  άδεια  χειριστή ταχυπλόου ή ιστιοφόρου (ενδέχεται  να
ανακύψουν απρόβλεπτες καταστάσεις όπως η περιπλοκή ρεμέτζων με σχοινιά σκαφών, οπότε και απαιτείται
η άμεση επέμβαση του Αναδόχου και δη χειριστή ταχυπλόου σκάφους για την απεμπλοκή των)

Αποδεικτικά μέσα:

α) οποιδήποτε πρόσφορο έγγραφο αποδεικνύει:

τα στοιχεία της λέμβου, 

τον ιδιοκτήτη της λέμβου,

β) αντίγραφο της  άδειας χειριστή ταχυπλόου ή ιστιοφόρου

4.  να είναι απόφοιτοι, τουλάχιστον  γυμνασίου, οι ίδιοι και το προσωπικό τους.

Αποδεικτικά μέσα: Πιστοποιητικό Σπουδών Υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

  ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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5.να έχει στη διάθεσή του τεχνικό εξοπλισμό (  υλικά καθαριότητας και εργαλεία) για την εκτέλεση της
σύμβασης

Αποδεικτικά μέσα:  Υποβολή καταλόγου με περιγραφή του εξοπλισμού που διαθέτει (η αυθεντικότητα
των οποίων πρέπει να μπορεί να βεβαιώνεται κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής)

6.να μπορούν να χρησιμοποιήσουν προσωπικό ιδίως κατά την περίοδο αιχμής.

Αποδεικτικά μέσα:  Υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή  ονομαστική κατάσταση με το
προσωπικό που θα απασχολήσει.”

Με βάση τα παραπάνω, ο υποψήφιος κατέθεσε τα εξής δικαιολογητικά:

Για την απόδειξη ότι:  Αποδεικτικό Κατατεθέν Μέσο:

έχουν οι  ίδιοι  ή  το  προσωπικό  τους
εμπειρία σε  υπηρεσίες  λιμένων
(ελλιμενισμού, προσόρμισης, πρυμνοδέτησης
κλπ) ή η εταιρεία στην οποία συμμετέχουν οι
ίδιοι  να  είναι  σχετική  με  υπηρεσίες
ελλιμενισμού.

Πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών του Δήμου
Κέας  από  τις  Συμβάσεις  παροχής  υπηρεσιών
στη  ΧΛΖ  Κορησσίας-Γιαλισκαρίου-
Βουρκαρίου και για τις περιόδους:

 08/04/15-7/4/16
 21/4/16-20/4/17
 21/4/17-19/10/17

έχει  στην  ιδιοκτησία  του  ή  στην  εταιρεία
στην οποία συμμετέχει  λέμβο της οποίας να
δηλώσει τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή
και να διαθέτει άδεια χειριστή ταχυπλόου ή
ιστιοφόρου  (ενδέχεται  να  ανακύψουν
απρόβλεπτες καταστάσεις όπως η περιπλοκή
ρεμέτζων  με  σχοινιά  σκαφών,  οπότε  και
απαιτείται η άμεση επέμβαση του Αναδόχου
και δη χειριστή ταχυπλόου σκάφους για την
απεμπλοκή των)

2. Αντίγραφο Άδειας χειριστού 
ταχυκίνητου σκάφους,

3. Αντίγραφο διπλώματος Σχολής 
Ιστιοπλοϊας Ανοικτής θαλάσσης,

4. Τα στοιχεία του σκάφους που φέρεται 
ως ιδιοκτήτης (αντίγραφο άδειας 
εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού 
σκάφους)

είναι απόφοιτοι, τουλάχιστον  γυμνασίου, οι
ίδιοι και το προσωπικό τους.

Αντίγραφο Τίτλου Απολύσεως Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης  Τεχνικού-Επαγγελματικού
Λυκείου Ηλιούπολης

έχει στη διάθεσή του τεχνικό εξοπλισμό
(  υλικά καθαριότητας και εργαλεία) για την
εκτέλεση της σύμβασης

Λίστα με τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό:
-απόχη  μεταλλική  για  τον  καθαρισμό
θαλάσσιου χώρου από πλέοντα αντικείμενα
-αντισκουριακά  για  την  καλή  λειτουργία  των
πίλαρς

μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν  προσωπικό
ιδίως κατά την περίοδο αιχμής

Ονομαστική κατάσταση με το προσωπικό που
θα απασχολήσει:

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΝΟΣ
 ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΞΙΣΟΓΛΟΥ

Η προσφορά της ατομικής εταιρείας ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΦΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ “KEA MARINE SERVICES”
είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.
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Αφού η Επιτροπή αξιολόγησε και τις τεχνικές προσφορές θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των
οικονομικών προσφορών.

Για  διαπίστωση  των  άνω,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό,  το  οποίο  αφού  αναγνώσθηκε  και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Νικόλαος Κορασίδης

ΔΕ20 Οδηγός 

 

Θέση Υπογραφής

Τριαντάφυλλος Αλεξίου
ΔΕ Εφοριακών

 
Θέση Υπογραφής

Φανή Άννα Μπαλατσού

ΔΕ1 Διοικητικός Θέση Υπογραφής

  

Ύστερα από τα ανωτέρω προχώρησε σε αξιολόγηση της Οικονομικής προσφοράς με το: 

υπ’ αρ.834/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ως κατωτέρω:

Στην  Ιουλίδα Κέας την  15η Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.  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  6/2018 απόφαση  της
Οικονομικής  Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των
προσφορών  που  κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο  διενέργειας  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την
ανάθεση  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  στη  χερσαία  λιμενική  ζώνη  Κορησσίας  -
Γιαλισκαρίου  -  Βουρκαρίου,  για  το  έτος  2018-2019 (Αριθμ.  Διακήρυξης  612-26.02.2018-
ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ 18PROC002722916)

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1 Νικόλαος  Κορασίδης ΔΕ20 Οδηγός 

2 Τριαντάφυλλος  Αλεξίου ΔΕ Εφοριακών

3 Φανή Άννα  Μπαλατσού ΔΕ1 Διοικητικός
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Μετά  αφού  η  Επιτροπή  αξιολόγησε  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  δηλ.  το  Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), τα οποία και έκανε δεκτά, προχώρησε σε αξιολόγηση των
τεχνικών προσφορών σύμφωνα με την οποία :

Η προσφορά  του ΠΟΥΛΑΚΗ ΦΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ “KEA MARINE SERVICES”  είναι σύμφωνη  με
τους  όρους  της  διακήρυξης  και  γίνεται  αποδεκτή  αφού  κατέθεσε  όλα  τα    έγγραφα  και
δικαιολογητικά βάσει  των  οποίων  θα  αξιολογήτο  η  καταλληλότητα  των  προσφερόμενων
υπηρεσιών. Συγκεκριμένα:

Για την απόδειξη ότι:  Αποδεικτικό Κατατεθέν Μέσο:

έχουν οι ίδιοι  ή το προσωπικό τους εμπειρία σε
υπηρεσίες  λιμένων  (ελλιμενισμού,  προσόρμισης,
πρυμνοδέτησης  κλπ)  ή  η  εταιρεία  στην  οποία
συμμετέχουν οι ίδιοι να είναι σχετική με υπηρεσίες
ελλιμενισμού.

Πρωτόκολλα  παραλαβής  εργασιών  του  Δήμου
Κέας από τις Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών στη
ΧΛΖ Κορησσίας-Γιαλισκαρίου-Βουρκαρίου και
για τις περιόδους:

 08/04/15-7/4/16
 21/4/16-20/4/17
 21/4/17-19/10/17

έχει στην ιδιοκτησία του ή στην εταιρεία στην οποία
συμμετέχει λέμβο της οποίας να δηλώσει τα στοιχεία
στην  Αναθέτουσα  Αρχή  και  να  διαθέτει  άδεια
χειριστή  ταχυπλόου  ή  ιστιοφόρου  (ενδέχεται  να
ανακύψουν  απρόβλεπτες  καταστάσεις  όπως  η
περιπλοκή ρεμέτζων με σχοινιά σκαφών, οπότε και
απαιτείται η άμεση επέμβαση του Αναδόχου και δη
χειριστή  ταχυπλόου  σκάφους  για  την  απεμπλοκή
των)

1. Αντίγραφο Άδειας χειριστού ταχυκίνητου
σκάφους,

2. Αντίγραφο  διπλώματος  Σχολής
Ιστιοπλοΐας Ανοικτής θαλάσσης,

3. Τα στοιχεία του σκάφους που φέρεται ως
ιδιοκτήτης (αντίγραφο άδειας εκτέλεσης
πλόων ερασιτεχνικού σκάφους)

είναι  απόφοιτοι,  τουλάχιστον   γυμνασίου,  οι  ίδιοι
και το προσωπικό τους.

Αντίγραφο  Τίτλου Απολύσεως Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Τεχνικού-Επαγγελματικού Λυκείου
Ηλιούπολης

έχει στη διάθεσή του τεχνικό εξοπλισμό
(υλικά καθαριότητας και εργαλεία) για την εκτέλεση
της σύμβασης

Λίστα με τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό:
-απόχη μεταλλική για τον καθαρισμό θαλάσσιου
χώρου από πλέοντα αντικείμενα
-αντισκουριακά  για  την  καλή  λειτουργία  των
πίλαρς

μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν  προσωπικό ιδίως
κατά την περίοδο αιχμής

Ονομαστική  κατάσταση με  το  προσωπικό  που
θα απασχολήσει:

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΝΟΣ
 ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΞΙΣΟΓΛΟΥ

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

Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, των προσφερόντων που έγιναν δεκτοί
κατά τα παραπάνω. Οι προσφερόμενες τιμές με Φ.Π.Α των διαμορφώνονται ως εξής:



5η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 20ης Μαρτίου 2018

Α/Α Ονοματεπώνυμο Προϋπολογισμός
Σύμβασης

Οικονομική προσφορά σε
ευρώ (με ΦΠΑ)

1 ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΦΡ.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
“KEA MARINE SERVICES”

32.240,00€ 31.271,56€

Συγκεκριμένα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

1 Την  προστασία  πωλητών  νερού
με  αντισκουριακά   και  κάλυψή
τους  την χαμηλή περίοδο 

1900€ 1.843.00€

2 την τροφοδοσία των πλωτών με
νερό στη λιμενική ζώνη Κορησ-
σίας- Γιαλισκαρίου-Βουρκαρίου

2500€ 2.425,00€

3 την παροχή νερού-ρεύματος στα
σκάφη  στη  λιμενική  ζώνη  Κο-
ρησσίας- Γιαλισκαρίου-Βουρκα-
ρίου

5000€ 4.850,00€

4 τη  διευκόλυνση  των  σκαφών
κατά την πρόσδεσή τους στη λι-
μενική  ζώνη  Κορησσίας-Γιαλι-
σκαρίου-Βουρκαρίου

4000€ 3.880,00€

5 τη  συμπλήρωση  από  τον  υπεύ-
θυνο κάθε σκάφους του δελτίου
άφιξης και αναχώρησης σύμφω-
να με τα πρότυπα του Ναυτιλί-
ας) για όλα τα σκάφη

2600€ 2.522,00€

6 την  επόπτευση  της  στάθμευσης
των οχημάτων 1500€ 1.455,00€

7 τον χειρισμό των μπαρών στο λι-
μένα Κορησσίας 2000€ 1.940,00€

8 Τις εισπράξεις και τις αποδείξεις
λιμενικής ζώνης. 2500€ 2.425,00€

9 Επίβλεψη  τουαλετών  και  των
ντους. 1250€ 1.212,00€

10 Επίβλεψη φωτισμού 
1250€ 1.212,00€

11 Καθαρισμός  θαλάσσιου  χώρου
από πλέοντα αντικείμενα 1500€ 1.455,00€

ΑΞΙΑ 25.219,00
ΦΠΑ 24% 6.052,56
ΣΥΝΟΛΟ 31.271,56€

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
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1. την υπ’ αριθ. 612-26.02.2018-ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ 18PROC002722916 Διακήρυξη του Δημάρχου, 
2. την υποβληθείσα προσφορά,
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
4. την με αριθ. ΑΑΥΣΜΒ 169/2018 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 1,

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

Την  ανάδειξη  της  ατομικής  εταιρείας ΠΟΥΛΑΚΗΣ  ΦΡ.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  “KEA  MARINE
SERVICES”  ως προσωρινού αναδόχου της  παροχής υπηρεσιών στη χερσαία λιμενική ζώνη
Κορησσίας  -  Γιαλισκαρίου  -  Βουρκαρίου,  για  το  έτος  2018-2019,  με  προσφερόμενη  τιμή
31.271,56€ γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και
τις τεχνικές προδιαγραφές.

Για  διαπίστωση  των  άνω,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό,  το  οποίο  αφού  αναγνώσθηκε  και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Νικόλαος Κορασίδης

ΔΕ20 Οδηγός 

 

Θέση Υπογραφής

Τριαντάφυλλος Αλεξίου
ΔΕ Εφοριακών

Θέση Υπογραφής

Φανή Άννα Μπαλατσού

ΔΕ1 Διοικητικός

Θέση Υπογραφής

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

καλείται να εγκρίνει τα υπ’αριθ.833 και 834 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2) τους όρους της υπ΄αριθ.  612-26.02.2018- ΑΔΑΜ: 18PROC002722916 Διακήρυξης

3)τη  διαθέσιμη  εγγεγραμμένη  πίστωση  και  συγκεκριμένα  στον ΚΑ  70.6279.0016  “Παροχή
υπηρεσιών στην ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου (προγρ.συμβαση με Λιμ.Ταμειο Σύρου) 2018”
και το ότι το ποσό των  7.440,00€ θα διατεθεί από τον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού
έτους 2019
4)την με αριθ. 169/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Σύμβαση,
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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,

6) το υπ’ αριθ.833/2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-

τεχνικών  προσφορών  της  επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμών  Υπηρεσιών,  αξιολόγησης

προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών

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

της ανωτέρω επιτροπής 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     1. Ιωάννης Ευαγγέλου            
              2. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 

    3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού      
        4. Δημήτριος Καβαλιέρος  

          5. Ελευθέριος Τζουβάρας  

Την έγκριση των κατωτέρω :

(α) του υπ’ αριθμ.  833/2018 πρακτικού αποσφράγισης  και  αξιολόγησης των δικαιολογητικών

συμμετοχής-τεχνικών  προσφορών της  επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμών  Υπηρεσιών,

αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών  & 

(β)  του  υπ’  αριθμ.  834/2018  πρακτικού  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  οικονομικών

προσφορών της ανωτέρω επιτροπής

(γ)   την  ανάδειξη  της  ατομικής  εταιρείας  ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΦΡ.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ “KEA MARINE

SERVICES” ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για  την ανάθεση σύμβασης παροχής

υπηρεσιών στη χερσαία λιμενική ζώνη Κορησσίας - Γιαλισκαρίου - Βουρκαρίου, για το έτος

2018-2019, έναντι του ποσού των 31.271,56€ € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 76/2018
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ΘΕΜΑ 3ο : Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 63/2018 απόφασης οικονομικής επιτροπής που
αφορά στην “Αποδοχή δωρεάς ενός φορτηγού (Φ.Ι.Χ.) για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών
αναγκών του Δήμου Κέας”.

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

Με  την  υπ΄αριθμ.  63/2018  (ΑΔΑ:  ΨΕΘΒΩΕΔ-651)  απόφαση  της  οικονομικής  επιτροπής

αποφασίσαμε ομόφωνα τα κάτωθι : 

“Αποδοχή της δωρεάς ενός φορτηγού (Φ.Ι.Χ.) για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών
του Δήμου Κέας, με αρ.κυκλοφορίας ΥΧΟ 8601 και με αρ.πλαισίου 616028-15-114628, από τον
ιδιοκτήτη του Φ.Ι.Χ, κ. ΣΟΦΟ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ.”

Κατόπιν, ο Δήμος Κέας με έγγραφο την 14η Μαρτίου 2018, προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Νομού Δωδεκανήσου, αιτήθηκε την έγκριση αποδοχής δωρεάς του ως

άνω οχήματος. 

Σε απάντησή τους, μας ζητήθηκε να διευκρινήσουμε:

1) την Υπηρεσία του Δήμου που θα χρησιμοποιεί το ανωτέρω όχημα και

2) τον σκοπό για τον οποίο θα κάνει χρήση αυτού.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ΄αριθμ.  63/2018 (ΑΔΑ:  ΨΕΘΒΩΕΔ-651)  απόφαση της οικονομικής

επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγείται :

1. την χρήση του ως άνω οχήματος από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κέας,

2. εκπληρώνοντας τον σκοπό της υποστήριξης των έργων αυτεπιστασίας του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2) την  υπ΄αριθμ. 63/2018 (ΑΔΑ: ΨΕΘΒΩΕΔ-651)  απόφαση της οικονομικής επιτροπής

3)τις υποδείξεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

4)την εισήγηση του Προέδρου,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     1. Ιωάννης Ευαγγέλου            
              2. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 

    3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού      
        4. Δημήτριος Καβαλιέρος  

          5. Ελευθέριος Τζουβάρας  

1. την χρήση του ως άνω οχήματος από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κέας,

2. με σκοπό την υποστήριξη των έργων αυτεπιστασίας του Δήμου,

3. Κατά  τα  λοιπά  ισχύει  η  υπ΄αριθμ.  63/2018  (ΑΔΑ:  ΨΕΘΒΩΕΔ-651)  απόφαση  της

οικονομικής επιτροπής.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 77/2018
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ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς ανταλλακτικού για το μηχάνημα έργου του Δή-
μου (γκρέϊντερ) για επισκευή.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
(ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 434  ,00   € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  30.6412  )

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

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

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Ο Δήμος Κέας προτίθεται να προβεί σε εργασίες επισκευής ανταλλακτικού για το μηχάνημα έργου
(γκρέϊντερ)  λόγω βλάβης. Η επισκευή του θα  πραγματοποιηθεί  σε  εξειδικευμένο συνεργείο  το
οποίο εδρεύει  επί  της  οδού 28ης Οκτωβρίου αριθμός 36,  στην περιοχή του Ρέντη,  Αττικής.  Η
μεταφορά του από σημείο του επαρχιακού δικτύου Ιουλίδας- Κορησσίας προς το χώρο λειτουργίας
της  εταιρείας  για  επισκευή  και  η  επιστροφή  του  στην  αποθήκη  του  Δήμου  Κέας  θα  γίνει  με
μεταφορική εταιρεία.

Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών  μεταφοράς ανέρχεται στο ποσό των 350,00 €
πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικός προϋπολογισμός 434,00 € και θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6412 του
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας, έτους 2018 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση
ποσού 1.500,00 €.

Τ ρ ό π ο ς  α ν ά θ ε σ η ς  τ η ς  υ π η ρ ε σ ί α ς  :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  209  παρ.  9  του  Ν.  3463/06, όπως
τροποποιήθηκε από την περ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016).

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»
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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.Τις 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 2018, ύψους 1.500,00 € και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 30.6412,  (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν
30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

Έγκριση Αποτελέσματος   
Η απευθείας  ανάθεση  διενεργείται  από τον  Δήμαρχο  Κέας  χωρίς  να  απαιτείται  η  συγκρότηση
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118  παρ.2 του Ν.4412/16). 

Διάρκεια Σύμβασης 
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι ένας (1) μήνας από την ημερομηνία υπογραφής της
(άρθρο 217  του Ν.4412/16).

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς ανταλλακτικού για το μηχάνημα έργου του Δήμου (γκρέϊντερ)
από την Κέα στην Αθήνα για επισκευή και η επιστροφή του στην αποθήκη του Δήμου Κέας θα
γίνει από μεταφορική εταιρεία.

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  υπηρεσίας  θα γίνει  μετά την ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια

επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως δελτίου παροχής υπηρεσιών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής και με
όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν
μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου, σύμβασης θα επιλύονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Κατά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αυτή γίνεται
από  την  επιτροπή  παραλαβής,  η  οποία  διενεργεί  τον  απαιτούμενο  έλεγχο  και  συντάσσει  το
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Το πρωτόκολλο αυτό εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου, στην περίπτωση ωστόσο που το πρωτόκολλο υποβληθεί και παρέλθει
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από  την ημερομηνία υποβολής του, χωρίς να έχει
ληφθεί απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.    

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και των ανωτέρω αναγκών του Δήμου
Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 
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1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  μεταφοράς  ανταλλακτικού  για  το
μηχάνημα έργου του Δήμου (γκρέϊντερ) για επισκευή

2. την διάθεση πίστωσης ύψους  350,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικός προϋπολογισμός
434,00 €  από τον Κ.Α. 30.6412 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2.  Την  ύπαρξη  εξειδικευμένης  πίστωσης  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.  έτους  2018  και
συγκεκριμένα στον ΚΑ   30.6412
3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
     1. Ιωάννης Ευαγγέλου            

              2. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 
    3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού      

        4. Δημήτριος Καβαλιέρος  
          5. Ελευθέριος Τζουβάρας  

Α) Την έγκριση της παροχής υπηρεσίας μεταφοράς ανταλλακτικού για το μηχάνημα έργου του
Δήμου (γκρέϊντερ) για επισκευή.

Β)  Την διάθεση και ψήφιση πίστωση ποσού 434,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%) από τον ΚΑ  30.6412 του
προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 78/2018
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ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εντύπων για το

Κέντρο Κοινότητας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ   17,00 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  60.6613.0001  )

   ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201  8  )

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ 11389/93

 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την πραγματοποίηση των δράσεων του Κέντρου Κοινότητας Κέας, κρίνεται απαραίτητη
η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια εντύπων 

Τέλος 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.

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας
Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.  την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια  εντύπων για το Κέντρο Κοινότητας.

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  17,00  €  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  60.6613.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Για την πραγματοποίηση των δράσεών του, το Κέντρο Κοινότητας Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Έγχρωμες φωτοτυπίες  μεγέθους Α3 17
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Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  118  του  Ν.4412/2016),  μετά  από  συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους  οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31
του Ν.4412/2016).

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. Τις διατάξεις του Ν.4497/17

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2018 και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
60.6613.0001, με ποσό 1.400,00 €, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).

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 δύο (2) ημερών 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 στα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας στην Κορησσία Κέας.

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της  αξίας της προμήθειας  θα γίνεται  μετά  το  πέρας  της  ποσοτικής  και  ποιοτικής
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών (τιμολόγιο
πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε
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βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής,
μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και

    συγκεκριμένα στον Κ.Α.  60.6613.0001

3. Την  έγκριση  της  με  αριθ.πρωτ.:  852/19.03.2018  Μελέτης  του  Τμήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών με την με αριθ.125/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Ιωάννης Ευαγγέλου            
         2. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 

     3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού      
   4. Δημήτριος Καβαλιέρος  

     5. Ελευθέριος Τζουβάρας  

Α) Εγκρίνει την δαπάνη για την  προμήθεια εντύπων για το Κέντρο Κοινότητας.

Β) Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  17,00  € συμπ/νου  ΦΠΑ 24%,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
60.6613.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 79/2018
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ΘΕΜΑ 6ο : Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης συμμετοχής υπαλλήλου του Δήμου

σε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Τα βήματα για τη μετάβαση ηλεκτρονικών πληρωμών e-

pde.gr  (ΠΣΥΠΠΟΔΕ)  στη  νέα  εφαρμογή  epde.gr  (ΟΠΣ  ΠΔΕ)  &  η  εφαρμογή  του  από

02/02/2018” μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 6ο 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 Δήμαρχος με την υπ΄ αριθμ. 116/14-03-2018 απόφασή του ενέκρινε την συμμετοχή της

υπαλλήλου  του  Δήμου  κ.  Φανής  –  Άννας Μπαλατσού σε  εκπαιδευτικό  σεμινάριο  που

πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 19/03/2018 με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 15:00 από την

εταιρία  ΦΟΡΟΥΜ  ΔΙΕΘΝΗΣ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  Ε.Π.Ε.  /  FORUM

TRAINING & CONSULTING LTD, με ΑΦΜ 099081263 - ΔΟΥ ΚΒ` ΑΘΗΝΩΝ και έδρα στην οδό

Λιοσίων 117, Πλατεία Αττικής, ΤΚ 104 40, με θέμα “Τα βήματα για τη μετάβαση ηλεκτρονικών

πληρωμών e-pde.gr (ΠΣΥΠΠΟΔΕ) στη νέα εφαρμογή epde.gr (ΟΠΣ ΠΔΕ) & η εφαρμογή του

από 02/02/2018” μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Η διάθεση πίστωσης της ανωτέρω δαπάνης θα

γίνει σε βάρος του ΚΑ 00.6073.0001 του προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 και ανέρχεται στο ποσό

των εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00 €).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

την υπ΄αριθμ. 116/14-03-2018 απόφαση Δημάρχου

την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2018 και συγκεκριμένα

στον ΚΑ  00.6073.0001

την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

                 1. Ιωάννης Ευαγγέλου            
         2. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 

     3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού      
   4. Δημήτριος Καβαλιέρος  

           5. Ελευθέριος Τζουβάρας
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Την  διάθεση  πίστωσης  ποσού  εκατόν  ογδόντα  ευρώ  (180,00  €  συμπ.ΦΠΑ)  για  την  πληρωμή

δαπάνης συμμετοχής της υπαλλήλου του Δήμου κ. κ. Φανής – Άννας Μπαλατσού σε εκπαιδευτικό

σεμινάριο που  πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 19/03/2018 με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης

15:00 από την εταιρία ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. /

FORUM TRAINING & CONSULTING LTD, με ΑΦΜ 099081263 - ΔΟΥ ΚΒ` ΑΘΗΝΩΝ και έδρα

στην οδό Λιοσίων 117, Πλατεία Αττικής, ΤΚ 104 40, με θέμα  “Τα βήματα για τη μετάβαση

ηλεκτρονικών πληρωμών e-pde.gr (ΠΣΥΠΠΟΔΕ) στη νέα εφαρμογή epde.gr (ΟΠΣ ΠΔΕ) & η

εφαρμογή του από 02/02/2018” μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα γίνει σε βάρος του ΚΑ 00.6073.0001 του προϋπολογισμού οικ.έτους 2018. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 80/2018
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ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση για διάθεση πίστωσης για καταβολή ποσού στο Υποθηκοφυλακείο Κέας

προκειμένου  να εκδοθεί πιστοποιητικό βαρών για την υπόθεση “Αναγκαστική κατάσχεση της

κινητής ή ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη ΠΑΤΗΝΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 7ο 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 προϋπολο-
γισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβού-
λιο.

Με  την  με  αριθ.1/2017  έγγραφη  παραγγελία  της  Προϊσταμένης  Οικονομικού  κ.  Σωτηρία
Μυκωνιάτη επιβλήθηκε Αναγκαστική κατάσχεση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη
ΠΑΤΗΝΙΩΤΗ  ΝΙΚΟΛΑΟ  του  ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ με  ΑΦΜ  025139468  και  για  συνολικές  οφειλές
205.691,25 €.

Προκειμένου να προχωρήσει ο Δήμος Κέας σε διαδικασία Πλειστηριασμού πρέπει αρχικά να :
 εκδοθεί Πιστοποιητικό Βαρών (εάν υπάρχουν εγγραφές για υποθήκες, προσημειώσεις κλπ)

από το Υποθηκοφυλακείο Κέας,  θα πρέπει να πληρωθεί ποσό 37,90€.

Για  τον  ανωτέρω  σκοπό  υπάρχει  διαθέσιμη  εγγεγραμμένη  πίστωση  ποσού  1.000,00  στον  ΚΑ
00.6494 του προϋπολογισμού εξόδων οικ. Έτους 2018.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις

2. Την εισήγηση του προέδρου

3. την  εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 1.000,00 στον ΚΑ 00.6494 του προϋπολογισμού εξόδων
οικ.έτους 2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     1. Ιωάννης Ευαγγέλου            
                         2. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 

    3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού      
        4. Δημήτριος Καβαλιέρος  

          5. Ελευθέριος Τζουβάρας  

Εγκρίνει  την  δαπάνη  και  διαθέτει  πίστωση  ποσού 37,90€ €  από  τον  ΚΑ  00.6494  του
προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2018, προκειμένου να:

 εκδοθεί Πιστοποιητικό Βαρών (εάν υπάρχουν εγγραφές για υποθήκες, προσημειώσεις κλπ)
από το Υποθηκοφυλακείο.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 81/2018
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ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών

σχολείων έτους 2018

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 8ο 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 ποσού ευρώ σαράντα χιλιάδων οχτακοσίων
ογδόντα (40.880,00 €) για την απόδοση κατανομής από τους ΚΑΠ στα σχολεία της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους  για το έτος 2018.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6711.0005 με τίτλο ΄΄Απόδοση σε σχολικές επιτροπές΄΄
του  προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ  σαράντα χιλιάδων
οχτακοσίων ογδόντα (40.880,00 €).

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 2018 και στον ΚΑ

00.6711.0005 με τίτλο ΄΄Απόδοση σε σχολικές επιτροπές΄΄

3. Τις σχετικές αποφάσεις κατανομής του ΥΠ.ΕΣ. 

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Ιωάννης Ευαγγέλου            
         2. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 

     3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού      
   4. Δημήτριος Καβαλιέρος  

     5. Ελευθέριος Τζουβάρας  

Διαθέτει  πίστωση ποσού  ευρώ  σαράντα χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα (40.880,00 €) για την
κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την απόδοση κατανομής από τους ΚΑΠ στα σχολεία
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους για
το έτος 2018.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6711.0005 με τίτλο ΄΄Απόδοση σε σχολικές επιτροπές΄΄
του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ σαράντα χιλιάδων
οχτακοσίων ογδόντα (40.880,00 €).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 82/2018
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ΘΕΜΑ 9ο : Ανατροπή ποσού, εκ νέου έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμή-
θεια χημικού υλικού για την μονάδα αφαλάτωσης και τον βιολογικό καθαρισμό.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΧΗΜΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ  ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ   998,08 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  25.6633.0001  )

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201  8  )

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ 11389/93

 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της  Υπηρεσίας  Ύδρευσης  του  Δήμου  Κέας,  κρίνεται
απαραίτητη η ανατροπή ποσού 985,00 € από την ΑΑΥ 159, λόγω μη εκτέλεσης της δαπάνης
και  την  εκ  νέου  δέσμευση  για  την  πραγματοποίηση δαπάνης  για  την  προμήθεια χημικού
υλικού για τη μονάδα αφαλάτωσης και τον βιολογικό καθαρισμό.

Τέλος 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.

Κατά  συνέπεια και  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω  και  τις  ανάγκες  της  Υπηρεσίας
Ύδρευσης του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1. την ανατροπή ποσού 985,00 € από την ΑΑΥ 159

2. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια χημικού υλικού για τη μονάδα αφαλάτωσης και
τον βιολογικό καθαρισμό.

3.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  998,08  €  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  25.6633.0001  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126576


5η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 20ης Μαρτίου 2018

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

  Στην περιοχή του Μυλοποτάμου Κέας,  όπου και θα τοποθετηθεί η μονάδα αφαλάτωσης που
προμηθεύτηκε ο Δήμος καθώς και στην μονάδα Βιολογικού καθαρισμού, θα χρειαστούν τα κάτωθι
χημικά:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Αντικαθαλατωτικό Genesys MP 50 κιλά

2 Υποχλωριώδες νάτριο 160 κιλά

3 Υδροξείδιο του νατρίου (υγρή καυστική σόδα) 160 κιλά

4 Όξινο θειώδες νάτριο (μπισουλφίτ) 25 κιλά

5 Αντιαφριστικό 50 κιλά

6 Πολυηλεκτρολύτης 10 κιλά

7 PAC 50  κιλά

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  118  του  Ν.4412/2016),  μετά  από  συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους  οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31
του Ν.4412/2016).

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. Τις διατάξεις του Ν.4497/17

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2018 και  συγκεκριμένα  στον
Κ.Α.25.6633.0001  με ποσό 1.000,00 €  (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).

Έγκριση Αποτελέσματος :
Η απευθείας  ανάθεση  διενεργείται  από τον  Δήμαρχο  Κέας  χωρίς  να  απαιτείται  η  συγκρότηση
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118  παρ.2 του Ν.4412/16). 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
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Χρόνος παράδοσης :
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό εντός ενός μήνα από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. (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 περιοχή του Μυλοποτάμου Κέας.

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της  αξίας της προμήθειας  θα γίνεται  μετά  το  πέρας  της  ποσοτικής  και  ποιοτικής
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών (τιμολόγιο
πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε
βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής,
μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και

    συγκεκριμένα στον Κ.Α.  25.6633.0001

3.  Την  έγκριση  της  με  αριθ.πρωτ.:  853/19-3-2018  Μελέτης  του  Τμήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών με την με αριθ. 126/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Ιωάννης Ευαγγέλου            
         2. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 

     3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού      
   4. Δημήτριος Καβαλιέρος  

     5. Ελευθέριος Τζουβάρας  

Α) Εγκρίνει την ανατροπή ποσού 985,00 € από την ΑΑΥ 159.

Β)  Εγκρίνει την δαπάνη  για την προμήθεια  χημικού υλικού για την μονάδα αφαλάτωσης και
τον βιολογικό καθαρισμό.

Γ) Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  998,08  € συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
25.6633.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 83/2018

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
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ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής και
συντήρησης του φωτοαντιγραφικού πολυμηχανήματος του ΚΕΠ.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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               Ο πρόεδρος της Ο. Ε. - Δήμαρχος Κέας   Τα μέλη

                           Ιωάννης Ευαγγέλου  Δημήτριος Καβαλιέρος

Ελευθερία Στ. Μορφωνιού 

Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 

Ελευθέριος Τζουβάρας  


