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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 37ης/13.12.2019
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 και  ώρα 12:00 συνήλθε σε  τακτική δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ιστορικού
Δημαρχείου  Κέας  στην  πλατεία  Ιουλίδας, ύστερα  από  την  αριθμ.  πρωτ.  5755/09-12-2019
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 6 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τζουβάρας Ελευθέριος       1.  Πατηνιώτη Μαρία
2. Μουζάκης Ν.Δημήτριος
3. Δεμένεγας Κωνσταντίνος   
4. Βουτσινάς Γεώργιος           (αν και προσκλήθηκε νόμιμα)
5. Πατηνιώτης Αντώνιος (αναπληρωματικό μέλος)
6. Γροσομανίδου Παρασκευή

                         
 

         

  
 

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση 
των πρακτικών.
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ΘΕΜΑ : Χαρακτηρισμός θεμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξης ως κα-
τεπείγοντα, προς συζήτηση.

Με την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής :

«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά
και όλα τα θέματα που προτείνει  ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει  με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί
στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια
πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκαν από τον Πρόεδρο είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ  1ο : Έγκριση  πρακτικού  Δημοπρασίας  για  τη  μίσθωση  χώρου  ως  χώρος  στάθμευσης
(PARKING)  στην  Κορησσία.   [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ  2ο :  Έγκριση  εξόδων  εκτός  έδρας  μετακίνησης  Δημάρχου  και  αντιδημάρχου.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

                     ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του συνοπτι-
κού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕ-
ΤΗΣΗΣ,  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)  ΤΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ”.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

 ΘΕΜΑ 4ο : «Καθορισμός των όρων της πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για
την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου
με τελικό σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ». [Εισηγητής : Αντιδή-
μαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

                      ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) της Μελέτης Αποχέτευσης Δ. Κέας. 

                      [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

Εν τω μεταξύ έχουν προκύψει δύο ακόμη θέματα, τα οποία θεωρούνται κατά την κρίση μου κατε-
πείγοντα και πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα και αφορούν στα κάτωθι :

1)  Έγκριση  της  υπ΄αριθμ.  797/2019  κατεπείγουσας  απόφασης  δημάρχου  που  αφορά  στην
“Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης μίσθωσης φορτωτή με τσάπα για την απο-
μάκρυνση φερτών υλών λόγω δυνατής νεροποντής”.
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Προκειμένου να αποφευχθεί ο άμεσος κίνδυνος των δημοτικών συμφερόντων και της ασφάλειας
των δημοτών λόγω της  συγκέντρωσης φερτών υλών από την δυνατή νεροποντή,  στην περιοχή
Βουρκάρι Δήμου Κέας και δεδομένου ότι τα μηχανήματα του Δήμου απασχολούνταν σε άλλες πε-
ριοχές που έχριζαν βοήθειας,  η Δήμαρχος Κέας με την υπ΄αριθμ. 797/2019 (ΑΔΑ: 9ΥΚΜΩΕΔ-
ΒΓ3) απόφασή της αποφάσισε την κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση μίσθωσης φορτωτή με τσάπα,
έναντι συνολικής αμοιβής 434,00 €  (συμπ. ΦΠΑ), στον Σταύρο Μακρή, που εδρεύει στην Κορησ-
σία Κέας,  Τ.Κ. 84002, με ΑΦΜ: 066980043, ΔΟΥ:  Κορωπίου.

2) Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση
της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 158, παρ. 7 του Ν. 3463_06  “στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης … όταν
συντρέχει  κατεπείγουσα  ανάγκη,  εάν  δεν  υπάρχει  στον  προϋπολογισμό  πίστωση  ή  αυτή  που
υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά
την ανάθεση, συνεδρίαση του ΔΣ”. Καλείται λοιπόν η οικονομική επιτροπή όπως εισηγηθεί στο
δημοτικό  συμβούλιο  αναμόρφωση  στον  ΚΑ 30.6233.0001  με  τίτλο  “Μίσθωση  μηχανημάτων
έργου”, καθώς δεν υπάρχει επαρκής πίστωση για την κάλυψη της δαπάνης  μίσθωσης φορτωτή με
τσάπα για την απομάκρυνση φερτών υλών λόγω δυνατής νεροποντής, σύμφωνα με την  υπ΄αριθμ.
797/2019 κατεπείγουσας απόφασης δημάρχου.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
 την εισήγηση του προέδρου
 την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10
 το περιεχόμενο των θεμάτων, τα οποία αν και δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη

πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συζήτηση των θεμάτων :

1)  Έγκριση  της  υπ΄αριθμ.  797/2019  κατεπείγουσας  απόφασης  δημάρχου  που  αφορά  στην
“Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης μίσθωσης φορτωτή με τσάπα για την απο-
μάκρυνση φερτών υλών λόγω δυνατής νεροποντής”.

2) Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση
της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2019.

πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας
ανάγκης που υπάρχει για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η σχετική απόφαση για το θέμα αυτό θα πρέπει επίσης να ληφθεί με την απόλυτη πλειοψηφία
των μελών της οικονομικής επιτροπής.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 175/2019
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ΘΕΜΑ 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 797/2019 κατεπείγουσας απόφασης δη-

μάρχου που αφορά στην “Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης μίσθωσης φορτω-
τή με τσάπα για την απομάκρυνση φερτών υλών λόγω δυνατής νεροποντής”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης

το οποίο συζητείται κατόπιν της υπ΄αριθμ. 175/2019 ομόφωνης απόφασής της - ανέφερε τα

εξής :

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

αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 203 παρ. 3 Ν.4555/2018, “η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει

αιτιολογημένα  για  τις  περιπτώσεις  απευθείας  ανάθεσης  προμηθειών,  παροχής  υπηρεσιών,

εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις  ”  . 

Τέλος, σύμφωνα με  άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 “όταν δημιουργείται άμεσος και

προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή

λήψης  απόφασης,  ο  Δήμαρχος  μπορεί  να  αποφασίσει  για  θέματα  που  ανήκουν  στην

αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει

να  υποβάλει  προς  έγκριση  τη  σχετική  απόφασή  του  κατά  την  επόμενη  συνεδρίαση  της

αντίστοιχης επιτροπής.”

Η Δήμαρχος Κέας με την υπ΄αριθμ.797  /10-12-2019 (ΑΔΑ:  9ΥΚΜΩΕΔ-ΒΓ3) απόφασή της  

και έχοντας υπόψη :

 Το άρθρο  148,  παρ.  2  του  Ν.  3463/06  σύμφωνα  με  το  οποίο  «Οι  αποφάσεις  των  συλλογικών
οργάνων των Δήμων είναι εκτελεστές αφότου εκδοθούν»

 Το άρθρο 224 του Ν. 3852_10 σύμφωνα με το οποίο «Οι αποφάσεις των συλλογικών και μονομελών
οργάνων των Δήμων είναι εκτελεστές αφότου εκδοθούν»

 Το άρθρο  58,  παρ.  2  του  Ν.  3852_10 σύμφωνα με  το  οποίο  «Όταν  δημιουργείται  άμεσος  και
προφανής κίνδυνος  ή απειλείται άμεση ζημιά των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης
απόφασης  ,  ο  δήμαρχος  μπορεί  να αποφασίσει  για  θέματα που ανήκουν  στην αρμοδιότητα της
οικονομικής επιτροπής..»

 Του άρθρου 203, παρ.3 εδάφιο δ1 Ν.4555/2018 σύμφωνα με το οποίο “Ο Δήμαρχος αποφασίζει
αιτιολογημένα  για  τις  περιπτώσεις  απευθείας  ανάθεσης  προμηθειών,  παροχής  υπηρεσιών,
εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις”,

 Το άρθρο 158, παρ. 7 του Ν. 3463_06 σύμφωνα με το οποίο «στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης
… όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον π/υ πίστωση ή αυτή που υπάρχει
είναι  ανεπαρκής,  η  αναγκαία  τροποποίηση  του  π/υ  γίνεται  στην  πρώτη,  μετά  την  ανάθεση,
συνεδρίαση του ΔΣ.

 Την πράξη 222/2015 του Κλιμακίου Τμήματος 7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου
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 Την κατεπείγουσα ανάγκη μίσθωσης μηχανήματος έργου, προκειμένου να αποφευχθεί ο άμεσος
κίνδυνος των δημοτικών συμφερόντων και της ασφάλειας των δημοτών λόγω της συγκέντρωσης
φερτών υλών από την δυνατή νεροποντή, στην περιοχή Βουρκάρι Δήμου Κέας και δεδομένου ότι τα
μηχανήματα του Δήμου απασχολούνταν σε άλλες περιοχές που έχριζαν βοήθειας.

 του γεγονότος ότι η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής,

Ενέκρινε :

 Την κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση μίσθωσης φορτωτή με τσάπα για την απομάκρυνση φερτών
υλών λόγω δυνατής νεροποντής στην περιοχή Βουρκάρι Δήμου Κέας, συνολικού ποσού 434,00€
(συμπ.  ΦΠΑ)  σε  βάρος  του  ΚΑ  30.6233.0001  με  τίτλο  “Μίσθωση  μηχανημάτων  έργου”,  στον
Σταύρο  Μακρή,  που  εδρεύει  στην  Κορησσία  Κέας,   Τ.Κ.  84002,  με  ΑΦΜ:  066980043,  ΔΟΥ:
Κορωπίου.

Λαμβανομένου υπόψη τα ανωτέρω υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής

την ανωτέρω απόφαση όπως ορίζει ο νόμος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

την υπ΄αριθμ. 797  /10-12-2019 (ΑΔΑ:  9ΥΚΜΩΕΔ-ΒΓ3)  απόφαση Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  υπ΄  αριθμ.797  /10-12-2019  (ΑΔΑ:   9ΥΚΜΩΕΔ-ΒΓ3)   απόφαση Δημάρχου,  με  θέμα

Απευθείας  ανάθεση  λόγω  κατεπείγουσας  ανάγκης  μίσθωσης  φορτωτή  με  τσάπα  για  την

απομάκρυνση φερτών υλών λόγω δυνατής νεροποντής.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ  30.6233.0001 και η διάθεση της πίστωσης θα γίνει με

απόφαση  διατάκτη,  μετά  την  έγκριση  της  9ης  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  οικ.έτους

2019, καθώς δεν υπάρχει ικανή πίστωση στον εν λόγω ΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 158 -  παρ.7 του

Ν.3463/2006.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 176/2019
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ΘΕΜΑ 2ο - εκτός ημερήσιας διάταξης : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο για την έγκριση της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών 
οικονομικού έτους 2019.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο - εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο
συζητείται κατόπιν της υπ΄αριθμ. 175/2019 ομόφωνης απόφασής της - ανέφερε τα εξής :
      

             O προϋπολογισμός του έτους 2019 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ.  
             1/2019 απόφαση, και πρέπει να αναμορφωθεί όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

Σύμφωνα με την κατεπείγουσα απόφαση Δημάρχου 797/11-12-2019 αναμορφώνουμε το 
προϋπολογισμό προκειμένου να εντάξουμε την δαπάνη μίσθωσης μηχανήματος έργου, ως εξής:

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική

Διαμόρφωση

00.6736.0001
Επιχορηγήσεις σε

πολιτιστικούς συλλόγους
και σωματεία

1.000,00 -1.000,00 0,00

30.6233.0001 Μίσθωση μηχανημάτων
έργου

15.000,00 1.000,00 16.000,00

16.000,00 0,00 16.000,00
 
Από την ανωτέρω αναμόρφωση δεν επηρεάζεται το αποθεματικό του Δήμου

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2. Την ΚΥΑ  7028/7.2.04 “Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και κοινοτήτων”
όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 23976/26-7-2016
3.  Την υπ' αριθμ. 1/2019 (ΑΔΑ: ΩΜΧ6ΩΕΔ-ΗΕΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την 
οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2019
4.  Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 9ης αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2019 για τη σχετική ψήφισή της.

Β.  Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 177/2019
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Θέματα ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας  για  τη  μίσθωση χώρου ως  χώρος  στάθμευσης
(PARKING) στην Κορησσία.

                    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε
ότι:

                    Κατά τη διεξαχθείσα την 13η Δεκεμβρίου 2019 Δημοπρασία για τη μίσθωση χώρου ως χώρος
στάθμευσης (PARKING) στην Κορησσία, ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Κέας,
αναδείχθηκαν τελικοί μειοδότες με κοινή αίτηση ενδιαφέροντος, οι κ.κ. 1) Απόστολος Παούρης
και  2) Ιωάννης Παούρης που πρόσφεραν το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€ ) ετησίως,
ήτοι εξακόσια  εξήντα έξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (666,66€)/μηνιαίως.

                       Ήταν οι μοναδικοί μειοδότες που έλαβαν μέρος στη δημοπρασία, και η χαμηλότερη τιμή που εκ-
φωνήθηκε ανέρχεται στο ποσό των  οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €) ετησίως, ήτοι εξακόσια  εξή-
ντα έξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (666,66€) /μηνιαίως.

                      Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για την κατακύρωση των
πρακτικών της δημοπρασίας σύμφωνα με: 

                  1) Την υπ’αριθμ. 257/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης μίσθωσης ακινή-
του ως χώρου στάθμευσης οχημάτων.

                2)  Την υπ’αριθμ. 136/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό των
όρων της Δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου για χρήση ως χώρου στάθμευσης (Parking)  στην
Κορησσία

                      3)  Την υπ’αριθμ. 4761/15-10-2019 διακήρυξη δημοπρασίας που δημοσιεύθηκε την 16/10/2019

                   4) Την υπ’αριθμ. 5098/5-11-2019  κατάθεση προσφοράς των κ.κ Απόστολου Παούρη και Ιωάννη
Παούρη

                    5) Την από 13/11/2019 Έκθεση της Επιτροπής  Εκτίμησης Ακινήτων η οποία έλεγξε την καταλλη-
λότητα του προσφερόμενου ακινήτου που βρίσκεται στην Κορησσία Κέας.

                  6) Την από 10/12/2019 πρόσκληση των ενδιαφερομένων στη Δημοπρασία, η οποία επιδόθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό στους δικαιούχους για συμμετοχή

                     7) Το από 13/12/2019 “ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ”

                         Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και αφού είδε τις διατάξεις του
Π.Δ 270/81 του Ν. 3852/10 και του Ν.3463/06
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                                                                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

                   1) Εγκρίνει τα πρακτικά της διενεργηθείσας στις 13/12/2019 φανερής προφορικής μειοδοτικής Δη-
μοπρασίας για τη μίσθωση χώρου για χρήση ως χώρου στάθμευσης (Parking) στην Κορησσία, ακι-
νήτου εμβ.2.287,75 τ.μ και ακινήτου εμβ.1.713,20 τ.μ και κατακυρώνει υπέρ των κ.κ Απόστολου
Παούρη και Ιωάννη Παούρη, οι οποίοι προσέφεραν το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €)
ετησίως, ήτοι εξακόσια  εξήντα έξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (666,66€) / μηνιαίως.

                    2) Αναθέτει στη Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 178/2019
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου Κέας.

Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  2ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει ότι:

“Σύμφωνα με την παρ.δ΄του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την
έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου, των αντιδημάρχων και των
δημοτικών συμβούλων,  εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας.  Σε κατεπείγουσες
περιπτώσεις  επιτρέπεται  να μετακινηθεί  εκτός έδρας ο Δήμαρχος,  ο Αντιδήμαρχος ή μέλος του
δημοτικού Συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις
αυτές η επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι”

Το χρονικό διάστημα 9 Δεκεμβρίου 2019 έως 12 Δεκεμβρίου 2019, η Δήμαρχος Κέας κ. Ειρήνη
Βελισσαροπούλου μετακινήθηκε στη Σύρο και εν συνεχεία στην Αθήνα στο πλαίσιο συναντήσεων
στο Λιμενικό ταμείο Σύρου, στη ΔΤΕΚ, στην ΕΕΤΑΑ, στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
(ΕΥΔ), για θέματα του Δήμου.
Το  χρονικό  διάστημα  11  Δεκεμβρίου  2019  έως  12  Δεκεμβρίου  2019  ο  αντιδήμαρχος  Κέας  κ.
Δημήτριος  Μουζάκης  μετακινήθηκε  στην  Αθήνα  στο  πλαίσιο  συμμετοχής  του  στη  συνάντηση
φορέων για την αποχέτευση Κέας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρα εισηγούμαι  την έγκριση της  μετακίνησης της  Δημάρχου κας  Ειρήνης
Βελισσαροπούλου και του Αντιδήμαρχου κ. Δημητρίου Μουζάκη όπως αναφέρονται ανωτέρω και
την έγκριση των δαπανών μετακίνησης όπως αναλύονται κατωτέρω:

Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων της Δημάρχου κας Ειρήνης Βελισσαροπούλου  (εισιτήρια,
έξοδα διανυκτέρευσης, ημερήσια αποζημίωση) για το χρονικό διάστημα 9 Δεκεμβρίου 2019 έως 12
Δεκεμβρίου 2019, στη Σύρο και εν συνεχεία στην Αθήνα στο πλαίσιο συναντήσεων στο Λιμενικό
ταμείο Σύρου, στη ΔΤΕΚ, στην ΕΕΤΑΑ, στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΕΥΔ), για
θέματα του Δήμου, συνολικού ποσού 361,00€, σε βάρος του ΚΑ 00.6421 “Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών”
            Εισιτήρια: Ακτοπλοϊκά: Κέα-Λαύριο και Λαύριο-Κέα  Ποσό: 26,00€
                               Ακτοπλοϊκά: Πειραιάς-Σύρος και Σύρος-Πειραιάς Ποσό: 70,00€
            Διαμονή: 105,00€
            Ημερήσια αποζημίωση: Ποσό: 160,00€
            (Αρ.απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: 147/2019)

Έγκριση  δαπάνης  οδοιπορικών  εξόδων  του  Αντιδήμαρχου  κ.  Δημήτριου  Μουζάκη  (εισιτήρια,
ημερήσια αποζημίωση) για το χρονικό διάστημα 11-12 Δεκεμβρίου 2019 στην Αθήνα, στο πλαίσιο
συμμετοχής του σε συνάντηση φορέων για την αποχέτευση Κέας., συνολικού ποσού 66,00€, σε
βάρος του ΚΑ 00.6421 “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών”

Εισιτήρια: Ακτοπλοϊκά: Κέα-Λαύριο και Λαύριο-Κέα  Ποσό: 26,00€
            Ημερήσια αποζημίωση: Ποσό: 40,00€
           (Αρ.απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: 147/2019)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
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Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου,  τις διατάξεις του Ν.4623/19 (άρθρο 3 και 5), του Ν. 3463/06 (άρθρο 140) και του Ν.
4336/15 (άρθρα 4,23), την υπ’αριθμ. 147/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση των μετακινήσεων της Δημάρχου και του Αντιδήμαρχου ως ακολούθως :

Έγκριση δαπάνης  (εισιτήρια,  έξοδα διανυκτέρευσης,  ημερήσια αποζημίωση) της  Δημάρχου κας
Ειρήνης Βελισσαροπούλου για το χρονικό διάστημα 9 Δεκεμβρίου 2019 έως 12 Δεκεμβρίου 2019,
για θέματα του Δήμου, στη Σύρο και εν συνεχεία στην Αθήνα στο πλαίσιο συναντήσεων  στο Λ
μενικό ταμείο Σύρου, στη ΔΤΕΚ, στην ΕΕΤΑΑ, στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΥΔ),
για θέματα του Δήμου, συνολικού ποσού 361,00€, σε βάρος του ΚΑ 00.6421 “Οδοιπορικά έξοδα
και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών”  
            Εισιτήρια: Ακτοπλοϊκά: Κέα-Λαύριο και Λαύριο-Κέα  Ποσό: 26,00€

                   Ακτοπλοϊκά: Πειραιάς-Σύρος και Σύρος-Πειραιάς Ποσό: 70,00€
Διαμονή: 105,00€
Ημερήσια αποζημίωση: Ποσό: 160,00€

Έγκριση δαπάνης του Αντιδήμαρχου κ. Δημήτριου Μουζάκη (εισιτήρια, ημερήσια αποζημίωση) για
το  χρονικό  διάστημα  11-12  Δεκεμβρίου  2019  στην  Αθήνα,  στο  πλαίσιο  συμμετοχής  του  σε
συνάντηση φορέων για την αποχέτευση Κέας., συνολικού ποσού 66,00€, σε βάρος του ΚΑ 00.6421
“Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών”

Εισιτήρια: Ακτοπλοϊκά: Κέα-Λαύριο και Λαύριο-Κέα  Ποσό: 26,00€
                                  Ημερήσια αποζημίωση: Ποσό: 40,00€

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 179/2019
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ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωριν  ών   αναδόχ  ων     του συνοπτι-
κού  διαγωνισμού  για  την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν - Ε Λ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε ΤΑ
Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ ,  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν
Ο Χ Η Μ ΑΤ Ω Ν - Μ Η Χ Α Ν Η Μ ΑΤ Ω Ν ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε 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 δη-
μοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της,
δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες»

Βάσει της υπ΄αριθμ. 122/2019 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν

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

για  την  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν - Ε Λ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε ΤΑ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ ,  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ ΑΤ Ω Ν -

Μ Η Χ Α Ν Η Μ ΑΤ Ω Ν  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”  για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας  του Δήμου

Κέας,  εκδόθηκε  από  το  Δήμαρχο  η  διακήρυξη  του  διαγωνισμού,  η  οποία  αναρτήθηκε  στο

ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC005900066.

Στο διαγωνισμό υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα δύο (2) προσφορές:

1 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΝΤ.ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΦΜ: 301107646

Αρ.πρωτ: 5630/03-12-2019

2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ Αρ.πρωτ: 5633/03-12-2019

Την 04η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού
του άρθρου 221 παρ.1  του  Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν  6/2019
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνέταξε το με αριθμ. 5652 πρακτικό αποσφράγισης και
αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών ως παρακάτω :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
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  Αρ.πρωτ.:5652/04-12-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν - Ε Λ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε ΤΑ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ ,  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ ΑΤ Ω Ν -
Μ Η Χ Α Ν Η Μ ΑΤ Ω Ν

Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ  ” 
της

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην Ιουλίδα Κέας την 04η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στον  Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν 6/2019 απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  προσφορών  που
κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο  διενέργειας  του  συνοπτικοιύ  διαγωνισμού  προμήθειας  για  την
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν - Ε Λ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε ΤΑ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν
Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ ,  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ ΑΤ Ω Ν -
Μ Η Χ Α Ν Η Μ ΑΤ Ω Ν
Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ ” (Αριθμ.  Διακήρυξης 5437/22.11.2019),  η  οποία  αναρτήθηκε  στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC005900066.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

Αναπληρωματικό Μέλος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος Μαριάννα Μωραΐτη ΠΕ Γεωπόνων

Η  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  ήταν  σύμφωνα  με  τη  διακήρυξη  η
03/12/2019 και ώρα 14:30 και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η  04η Δεκεμβρίου
2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30.

1.  Ακολουθήθηκε  από  την  επιτροπή  η  διαδικασία  του  άρθρου  8  της  διακήρυξης  για  την
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, τη μονογράφηση, σφράγιση και τον έλεγχο των
περιεχομένων.
Υποβλήθηκαν  εμπρόθεσμα  στο  διαγωνισμό  δύο  (2)  προσφορές  από  τους  παρακάτω
συμμετέχοντες:
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1 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΝΤ.ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΦΜ: 301107646

Αρ.πρωτ: 5630/03-12-2019

2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ Αρ.πρωτ: 5633/03-12-2019

2. Η  Επιτροπή  προέβη  στην  αποσφράγιση  του  κυρίως  φακέλου  της  προσφοράς  του
επιτηδευματία ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΝΤ.ΑΝΔΡΕΑΣ, ο οποίος αναγράφει όλα τα στοιχεία που προβλέπει το
αρθ.3 της  διακήρυξης  και  εντός  του  οποίου  υπάρχουν  τρεις  (3)  υποφάκελοι  με  τις  ενδείξεις
"Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και "Οικονομική Προσφορά".

2Α. Αποσφραγίστηκε  ο  υποφάκελος  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής και   ελέγχθηκε  η

πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, τα οποία είναι σύμφωνα με όσα

προβλέπονται στη διακήρυξη: (Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),)

2Β. Εν συνεχεία αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Τεχνική προσφορά» ο οποίος περιέχει τα όσα
προβλέπονται στο άρθρο 6 της διακήρυξης:

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), στην οποία ο προσφέρων

δηλώνει ότι : 

α) Έλαβε  γνώση  ότι   αποδέχεται  πλήρως  και  ανεπιφυλάκτως  τους  όρους  και  τις  τεχνικές

προδιαγραφές της διακήρυξης.

β) Σε περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος θα εκτελέσει τους όρους της σύμβασης σύμφωνα με

τη μελέτη-τεχνική περιγραφή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β της παρούσας διακ/ξης και τις υποδείξεις τις

αρμόδιας υπηρεσίας.

γ) Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά (ή ελαστικά, σε περίπτωση που η προσφορά αφορά τμήμα

της Προμήθειας και όχι στο σύνολό της) θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της με

αρ.πρωτ. 5334/18.11.2019 Μελέτης

δ) Η προμήθεια μπορεί να είναι συνολική ή τμηματική, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση για το

Δήμο και καθ’ υπόδειξη του επιβλέποντα της προμήθειας.

ε) Αναλαμβάνω  αδαπάνως την μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο μου εάν αυτό

ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο.

3. Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή κάνει αποδεκτή την προσφορά του οικονομικού φορέα:

1 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΝΤ.ΑΝΔΡΕΑΣ, Αρ.πρωτ: 5630/03-12-2019
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4. Εν συνεχεία, η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς της
εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, ο οποίος αναγράφει όλα τα στοιχεία που προβλέπει το
αρθ.3  της  διακήρυξης  και  εντός  του  οποίου  υπάρχουν  τρεις  (3)  υποφάκελοι  με  τις  ενδείξεις
"Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και "Οικονομική Προσφορά".
4Α. Αποσφραγίστηκε  ο  υποφάκελος  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής και   ελέγχθηκε  η

πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, τα οποία είναι σύμφωνα με όσα

προβλέπονται στη διακήρυξη: (Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),)

4Β. Εν συνεχεία αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Τεχνική προσφορά» ο οποίος περιέχει τα όσα
προβλέπονται στο άρθρο 6 της διακήρυξης:

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), στην οποία ο προσφέρων

δηλώνει ότι : 

α) Έλαβε  γνώση  ότι   αποδέχεται  πλήρως  και  ανεπιφυλάκτως  τους  όρους  και  τις  τεχνικές

προδιαγραφές της διακήρυξης.

β) Σε περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος θα εκτελέσει τους όρους της σύμβασης σύμφωνα με

τη μελέτη-τεχνική περιγραφή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β της παρούσας διακ/ξης και τις υποδείξεις τις

αρμόδιας υπηρεσίας.

γ) Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά (ή ελαστικά, σε περίπτωση που η προσφορά αφορά τμήμα

της Προμήθειας και όχι στο σύνολό της) θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της με

αρ.πρωτ. 5334/18.11.2019 Μελέτης

δ) Η προμήθεια μπορεί να είναι συνολική ή τμηματική, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση για το

Δήμο και καθ’ υπόδειξη του επιβλέποντα της προμήθειας.

ε) Αναλαμβάνω  αδαπάνως την μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο μου εάν αυτό

ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο.

5. Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή κάνει αποδεκτή την προσφορά του οικονομικού φορέα: 

1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ Αρ.πρωτ: 5633/03-12-2019

 
Εν συνεχεία η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών

Στο  σημείο  αυτό  η  Επιτροπή  συνέταξε  το  παρόν  Πρακτικό  το  οποίο  υπέγραψε  σε  δύο  (2)
αντίγραφα.
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    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λεωνίδας Περδικάρης Μαριάννα Μωραΐτη Δήμητρα Δεμένεγα

Στη  συνέχεια  και  συγκεκριμένα  την  ίδια  μέρα, η  ίδια  επιτροπή,  προέβη  σε  συνέχιση  της
διαδικασίας  της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν
στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού.

                              Ακολουθεί το σχετικό Πρακτικό:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ.:5653/04-12-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν - Ε Λ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε ΤΑ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν
Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ ,  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ ΑΤ Ω Ν -

Μ Η Χ Α Ν Η Μ ΑΤ Ω Ν
Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ  ” 

της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην Ιουλίδα Κέας την 04η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30  συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στον  Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν 6/2019 απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  οικονομικών
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας
για  την  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν - Ε Λ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε ΤΑ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν
Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ ,  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ ΑΤ Ω Ν -
Μ Η Χ Α Ν Η Μ ΑΤ Ω Ν  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ  ” (Αριθμ. Διακήρυξης 5437/22.11.2019), η οποία
αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων,  λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
19PROC005900066.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

Αναπληρωματικό Μέλος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος Μαριάννα Μωραΐτη ΠΕ Γεωπόνων
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1.  Βάσει  του  υπ’αριθ.5652/06-12-2019  Πρακτικού αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών αποφασίστηκε ομόφωνα τα παρακάτω:

Α.  Υποβλήθηκαν  εμπρόθεσμα  στο  διαγωνισμό  δύο  (2)  προσφορές  από  τους  παρακάτω
συμμετέχοντες:

1 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΝΤ.ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΦΜ: 301107646

Αρ.πρωτ: 5630/03-12-2019

2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ Αρ.πρωτ: 5633/03-12-2019

Β.  την  αποδοχή της  προσφοράς  του  επιτηδευματία   ΜΟΥΖΑΚΗΣ  ΑΝΤ.ΑΝΔΡΕΑΣ καθώς
ικανοποιούνται σε αυτό το στάδιο όλες οι απαιτήσεις της αρ. 5437/22.11.2019 Διακήρυξης

Γ.  την  αποδοχή της  προσφοράς  της  εταιρείας   ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΡΗΤΙΚΟΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  ΕΕ καθώς
ικανοποιούνται σε αυτό το στάδιο όλες οι απαιτήσεις της αρ. 5437/22.11.2019 Διακήρυξης
Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών
και των δύο συμμετοχόντων.

2.  Τα  μέλη  της  Επιτροπής  αποσφράγισαν  τον  φάκελο «Οικονομική  Προσφορά»  του
επιτηδευματία   ΜΟΥΖΑΚΗΣ  ΑΝΤ.ΑΝΔΡΕΑΣ όπου  εμπεριέχετο συμπληρωμένο  το  έντυπο  της
οικονομικής προσφοράς που περιέχεται στη διακήρυξη. 
Συγκεκριμένα,  η οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε από  τον επιτηδευματία  ΜΟΥΖΑΚΗΣ
ΑΝΤ.ΑΝΔΡΕΑΣ, είναι η εξής:

ΤΜΗΜΑ 1:Προμήθεια ανταλλακτικών (μετά εργασιών τοποθέτησης και   συντήρησης) για 

οχήματα του Δήμου Κέας

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

1 Ανταλλακτικά
απορριμματοφόρων
μετά  εργασιών
συντήρησης  και
επισκευής

                 19.179,00
0

2 Ανταλλακτικά
μεταφορικών  μέσων
μετά  εργασιών
συντήρησης  και
επισκευής

                 11.500,00
0

3 Ανταλλακτικά  λοιπών
μηχανημάτων  μετά
εργασιών  συντήρησης
και επισκευής

                 13.500,00 0
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4 Ανταλλακτικά
πυροσβεστικών
οχημάτων  μετά
εργασιών  συντήρησης
και επισκευής

                   9.500,00 0

                                                                        
                                                                       ΣΥΝΟΛΟ

           
 0            

                                                                   
                                                                                      
ΤΜΗΜΑ 2:Προμήθεια ελαστικών (μετά εργασιών τοποθέτησης και  συντήρησης) για οχήματα 

του Δήμου Κέας

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

1 Προμήθεια  ελαστικών
απορριμματοφόρων
μετά  εργασιών
τοποθέτησης και
επισκευής

                 3.500,00 3.500,00

2 Προμήθεια  ελαστικών
μεταφορικών  μέσων
μετά  εργασιών
τοποθέτησης και
επισκευής

                 3.500,00 3.500,00

3 Προμήθεια  ελαστικών
λοιπών  μηχανημάτων
μετά  εργασιών
τοποθέτησης και
επισκευής

                 4.500,00 4.500,00

4 Προμήθεια  ελαστικών
οχημάτων  πυρόσβεσης
μετά  εργασιών
τοποθέτησης και
επισκευής

                 2.000,00 2.000,00

                                                                       ΣΥΝΟΛΟ
      13.500,00     
             

                                                                 
Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει για διάστημα 120 ημερών από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
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3. Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής αποσφράγισαν τον φάκελο «Οικονομική Προσφορά» της
εταιρείας  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΡΗΤΙΚΟΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  ΕΕ όπου  εμπεριέχετο συμπληρωμένο  το  έντυπο  της
οικονομικής προσφοράς που περιέχεται στη διακήρυξη.
Συγκεκριμένα, η οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε από  την εταιρεία  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, είναι η εξής:

ΤΜΗΜΑ 1:Προμήθεια ανταλλακτικών (μετά εργασιών τοποθέτησης και   συντήρησης) για 

οχήματα του Δήμου Κέας

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

1 Ανταλλακτικά
απορριμματοφόρων
μετά  εργασιών
συντήρησης  και
επισκευής

                 19.179,00 19.179,00

2 Ανταλλακτικά
μεταφορικών  μέσων
μετά  εργασιών
συντήρησης  και
επισκευής

                 11.500,00 11.500,00

3 Ανταλλακτικά  λοιπών
μηχανημάτων  μετά
εργασιών  συντήρησης
και επισκευής

                 13.500,00 13.500,00

4 Ανταλλακτικά
πυροσβεστικών
οχημάτων  μετά
εργασιών  συντήρησης
και επισκευής

                   9.500,00 9.500,00

                                                                        
                                                                                  ΣΥΝΟΛΟ

           
 53.679,00           

                                                                     
ΤΜΗΜΑ 2:Προμήθεια ελαστικών (μετά εργασιών τοποθέτησης και      συντήρησης) για οχήματα

του Δήμου Κέας

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

1 Προμήθεια  ελαστικών
απορριμματοφόρων
μετά  εργασιών
τοποθέτησης και

                 3.500,00 0
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επισκευής

2 Προμήθεια  ελαστικών
μεταφορικών  μέσων
μετά  εργασιών
τοποθέτησης και
επισκευής

                 3.500,00 0

3 Προμήθεια  ελαστικών
λοιπών  μηχανημάτων
μετά  εργασιών
τοποθέτησης και
επισκευής

                 4.500,00 0

4 Προμήθεια  ελαστικών
οχημάτων  πυρόσβεσης
μετά  εργασιών
τοποθέτησης και
επισκευής

                 2.000,00 0

                                                                                 ΣΥΝΟΛΟ
    
0                

                                                                 
Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει για διάστημα 120 ημερών από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού.

4. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

-τους όρους της υπ’αριθ. 5437/22.11.2019 Διακήρυξης,
-τις υποβληθείσες προσφορές,
-τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
-τις  με  αριθμό  722,  723,  724,  725,  726,  727,  728,  729,  730,  731,  732,  733,  734,  735,  736 &
737/2019 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης  που αναρτήθηκαν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ενέκριναν το
πρωτογενές λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:19REQ005880982.,
-ότι για τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων και για σύμβαση με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  μόνο  βάσει  τιμής,  εκδίδεται  μία
απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων,

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

-Την ανάδειξη  του επιτηδευματία  ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΝΤ.ΑΝΔΡΕΑΣ ως προσωρινό  ανάδοχο για το
τμήμα    Β   της    “  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν - Ε Λ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε ΤΑ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν
Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ ,  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ ΑΤ Ω Ν -
Μ Η Χ Α Ν Η Μ ΑΤ Ω Ν  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ ”   δ η λ .  γ ι α  τ η ν  Προμήθεια ελαστικών (μετά
εργασιών τοποθέτησης και      συντήρησης) για οχήματα του Δήμου Κέας, γιατί η προσφορά του
είναι  πλήρης,  σύμφωνη με τους  όρους της διακήρυξης και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές και  με
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συνολική  συμβατική  αξία  : 10.887,10     ευρώ,  πλέον    2.612,90   ευρώ  ΦΠΑ,  συνολικού  ποσού  
13.500,00     ευρώ.   
-Την ανάδειξη  της εταιρείας  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ως προσωρινό  ανάδοχο για το
τμήμα    Α   της    “  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν - Ε Λ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε ΤΑ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν
Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ ,  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ ΑΤ Ω Ν -
Μ Η Χ Α Ν Η Μ ΑΤ Ω Ν  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ ”   δ η λ .  γ ι α  τ η ν  Προμήθεια ανταλλακτικών
(μετά  εργασιών  τοποθέτησης  και       συντήρησης)  για  οχήματα  του  Δήμου  Κέας,  γιατί  η
προσφορά  της  είναι  πλήρης,  σύμφωνη  με  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές και με συνολική συμβατική αξία : 43.289,52     ευρώ, πλέον   10.389,48   ευρώ ΦΠΑ,  
συνολικού ποσού   53.679,00     ευρώ.   

Στο  σημείο  αυτό  η  Επιτροπή  συνέταξε  το  παρόν  Πρακτικό  το  οποίο  υπέγραψε  σε  δύο  (2)
αντίγραφα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λεωνίδας Περδικάρης Μαριάννα Μωραΐτη Δήμητρα Δεμένεγα

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

 τις διατάξεις του Ν.4412/2016
 τους όρους της υπ’αριθ. 5437/22.11.2019 Διακήρυξης,
 τις υποβληθείσες προσφορές,
 το υπ’αριθ.5652/04-12-2019  Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών

συμμετοχής και τεχνικών προσφορών,
 το  υπ’αριθ.5653/04-12-2019 Πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονομικών

προσφορών
 Τις με αριθμό 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736 &

737/2019 Αποφάσεις  Ανάληψης  Υποχρέωσης  που  αναρτήθηκαν  στο  ΔΙΑΥΓΕΙΑ και
ενέκριναν το πρωτογενές λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:19REQ005880982 ,

 τη  βεβαίωση  του  Προϊσταμένου  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας,  επί  των  ανωτέρω
αποφάσεων (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, 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 ,

 -ότι για τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων και για σύμβαση με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, εκδίδεται
μία απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων στην
περίπτωση ανοικτής διαδικασίας (άρθρο 100 παρ. 4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
από την παρ.18 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την  έγκριση  του  υπ’  αριθ. 5652/04-12-2019   πρακτικού  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
δικαιολογητικών συμμετοχής   και τεχνικών προσφορών  , της επιτροπής διαγωνισμού,
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2. Την  έγκριση  του  υπ’  αριθ.  5653/04-12-2019 πρακτικού  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
οικονομικών προσφορών,της επιτροπής διαγωνισμού,

3.  Την ανάδειξη  του επιτηδευματία  ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΝΤ.ΑΝΔΡΕΑΣ ως προσωρινό ανάδοχο για το
τμήμα    Β   της    “  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν - Ε Λ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε ΤΑ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν
Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ ,  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ ΑΤ Ω Ν -
Μ Η Χ Α Ν Η Μ ΑΤ Ω Ν  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ ”  δ η λ .  γ ι α  τ η ν  Προμήθεια ελαστικών (μετά
εργασιών τοποθέτησης και      συντήρησης) για οχήματα του Δήμου Κέας, γιατί η προσφορά του
είναι  πλήρης,  σύμφωνη με τους  όρους της διακήρυξης και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές και  με
συνολική  συμβατική  αξία  : 10.887,10     ευρώ,  πλέον    2.612,90   ευρώ  ΦΠΑ,  συνολικού  ποσού  
13.500,00     ευρώ.  

4.  Την ανάδειξη  της εταιρείας  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ως προσωρινό  ανάδοχο για το
τμήμα    Α   της    “  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν - Ε Λ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε ΤΑ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν
Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ ,  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ ΑΤ Ω Ν -
Μ Η Χ Α Ν Η Μ ΑΤ Ω Ν  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ ”   δ η λ .  γ ι α  τ η ν  Προμήθεια ανταλλακτικών
(μετά  εργασιών  τοποθέτησης  και       συντήρησης)  για  οχήματα  του  Δήμου  Κέας,  γιατί  η
προσφορά  της  είναι  πλήρης,  σύμφωνη  με  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές και με συνολική συμβατική αξία : 43.289,52     ευρώ, πλέον   10.389,48   ευρώ ΦΠΑ,  
συνολικού ποσού 53.679,00     ευρώ.   

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί άσκηση Προδικαστικής Προσφυγής, σύμφωνα  με το  άρθρο
360 του Ν.4412/2016.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 180/2019
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 ΘΕΜΑ 4ο : «Καθορισμός των όρων της πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για 
την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου 
με τελικό σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ».

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) της Μελέτης Αποχέτευσης Δήμου 
Κέας.

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

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  171/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας και  την  από
05/12/2003  υπογραφείσα σύμβαση εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών για το έργο «Αποχέτευ-
ση Δήμου Κέας», ανατέθηκε στην εταιρεία «ΕΡΑΣΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.» με υψηλή
ειδίκευση  και  εμπειρία  σε  εκπόνηση  αντίστοιχων  μελετών,  έναντι  προεκτιμώμενης  αμοιβής
212.300,00€, πλέον ΦΠΑ.

Στην συνέχεια με την 220/2016 απόφασή μας εγκρίναμε τον 1ο συγκριτικό πίνακα του έργου Απο-
χέτευση ΒΙΟΚΑ Κέας

Για την ολοκλήρωση της μελέτης διατυπώθηκαν παρατηρήσεις – διορθώσεις επί των ήδη εγκεκρι-
μένων Τευχών Δημοπράτησης καθώς και  της ήδη εγκεκριμένης Προμελέτης της Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυμάτων.

Οι παρατηρήσεις απαιτούν την ανασύνταξη – επικαιροποίηση τόσο των Τευχών Δημοπράτησης όσο
και της Προμελέτης των Έργων Π-Μ και Η-Μ της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, η αμοι-
βή των οποίων, βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 696/74 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
το Π.Δ. 515/89 προκύπτει ως ποσοστό επί του Προϋπολογισμού Καθαρής Δαπάνης των Έργων.

Από την φύση των παρατηρήσεων, αλλά και από το γεγονός ότι ο Προϋπολογισμός Καθαρής Δα-
πάνης των Έργων έχει ήδη χρησιμοποιηθεί προκειμένου να εξαχθούν οι αμοιβές των Κατηγοριών
Μελετών 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων) και 9 (Μελέτες Η/Μ Έργων), οι εργασίες των οποίων
έχουν εγκριθεί, παραληφθεί και δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου, οι αμοιβές των Με-
λετητών Έργων Π-Μ και Η-Μ για την ανασύνταξη – επικαιροποίηση της Μελέτης προκύπτει βάσει
των διατάξεων του Άρθρου 102 του Π.Δ. 696/74, προεκτιμώντας απασχόληση Μελετητή Κατηγορί-
ας 13, εμπειρίας άνω των 20 ετών, για 25 ημέρες και απασχόληση Μελετητή Κατηγορίας 9, εμπει-
ρίας άνω των 20 ετών για 10 ημέρες.

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της πλήρους μελέτης παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακο-
λουθεί:

ΜΕΛΕΤΗ
ΑΜΟΙΒΗ
1ου Σ.Π.

ΑΜΟΙΒΗ
2ου Σ.Π.

ΥΠΕΡΒΑΣΗ

ΚΑΘΑΡΗ ΔΑΠΑΝΗ 289.741,21 € 259.325,22 € -30.415,99 €

Φ.Π.Α. 66.373,25 € 62.238,05 € -4.135,20 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 356.114,46 € 321.563,27 € -34.551,19 €

Όπως προκύπτει από το παραπάνω πίνακα πρόκειται για συγκριτικό πίνακα επί το έλατον σε σχέση
με την εγκεκριμένη πίστωση.

Κατόπιν τούτου, θεωρούμε ότι ο παραπάνω συγκριτικός πίνακας εργασιών είναι σωστός και πρέπει
να εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της
μελέτης.



37ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 13ης Δεκεμβρίου 2019

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :

 Την αρχική σύμβαση του έργου
 Τον 2ο Συγκριτικό πίνακα
 Το  υπ’  αριθ.  πρωτ.  163178/4010-28/11/2019 της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων

Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
 Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης με τίτλο  «Μελέτη Αποχέτευσης Δήμου Κέας»,
από τον οποίο προκύπτει επί έλατον δαπάνη σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 181/2019
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Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας                  Τα μέλη

                Τζουβάρας Ελευθέριος                                Μουζάκης Ν.Δημήτριος

Βουτσινάς Γεώργιος

Δεμένεγας Κωνσταντίνος

Πατηνιώτης Αντώνιος
(αναπληρωματικό μέλος)

Γροσομανίδου Παρασκευή
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