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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 5ης/27.02.2020
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα Πέμπτη  27 Φεβρουαρίου 2020  και  ώρα  09:30  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.779/21-02-2020
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. Τζουβάρας Ελευθέριος        1.  Βουτσινάς Γεώργιος
2. Δεμένεγας Κωνσταντίνος                       2.  Πατηνιώτη Μαρία            
3. Μουζάκης Ν.Δημήτριος        
4. Πατηνιώτης Αντώνιος(αναπληρωματικό μέλος)     (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
5. Γροσομανίδη Παρασκευή    

                         
 

         
  
 

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση 
των πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο : Εκ νέου παράταση χρόνου υλοποίησης της  σύμβασης “Παροχή υπηρεσιών ξυλουργι-
κών εργασιών”.

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

1. Σύμφωνα με το Άρθρο “Χρόνος παράδοσης” της από 02/12/2019 Ανάθεσης Παροχή υπη-
ρεσιών ξυλουργικών εργασιών μεταξύ του Δήμου Κέας και του αναδόχου κ.Στρογγυλούδη Γεώρ-
γιο : “ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του
αρχικού  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  υπό  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  206  του  ν.
4412/2016.”

2. Ο κ.Στρογγυλούδης Γεώργιος υπέβαλε εμπρόθεσμα το από 09/12/2019 αίτημα παράτασης
παράδοσης της προμήθειας.  Στην αίτησή του ο  ανάδοχος αναφέρει ότι  “Ζητώ παράταση έως
τέλη Φεβρουαρίου 2020 για την μεταξύ μας σύμβαση που έχουμε ξεκινήσει και δεν πρόλαβε
να ολοκληρωθεί”.

Η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις
του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση του Προέδρου
ενέκρινε την παράταση της σύμβασης Παροχή υπηρεσιών ξυλουργικών εργασιών με ανάδοχο
τον κ.Στρογγυλούδη Γεώργιο έως 29-02-2020 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομο-
θεσία (άρθρο 216 Ν.4412/2016) και έλαβε απόφαση με αύξοντα αριθμό : 12/2020.

3. Ο κ.Στρογγυλούδης Γεώργιος υπέβαλε εμπρόθεσμα, εκ νέου αίτημα παράτασης παράδο-
σης της προμήθειας. Στην αίτησή του ο ανάδοχος  αναφέρει ότι “Ζητώ παράταση έως τέλη Απρι-
λίου  για την μεταξύ μας σύμβαση που έχουμε ξεκινήσει και δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί”.

Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  παραπάνω  και  επειδή  η  παρούσα  είναι  προϋπόθεση  για  την
εκτέλεση της σύμβασης, εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης έως   30  -04-2020.   

Η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις
του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο εκ νέου αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση του Προέδρου:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης Παροχή υπηρεσιών ξυλουργικών εργασιών με ανάδοχο
τον κ.Στρογγυλούδη Γεώργιο έως 30  -04-2020   σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομο-
θεσία (άρθρο 216 Ν.4412/2016).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 27/2020
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ΘΕΜΑ 2ο :  Εκ νέου παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ”. 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα ανέφερε τα εξής :

1.  Σύμφωνα με το Άρθρο 6  της με αριθ.πρωτ.:  4904/24.10.2019 Σύμβασης  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ μεταξύ του Δήμου Κέας και της αναδόχου εταιρείας ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑ-
ΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ : “ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από
τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του
ν. 4412/2016.”

2. Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της Σύμβασης (31/12/2019) και δεν είχε εξαντληθεί το οι-
κονομικό αντικείμενο της σύμβασης, όπως προβλεπόταν, η νόμιμη εκπρόσωπος της αναδόχου
εταιρείας ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ υπέβαλε εμπρόθεσμα το από 23/12/2019 αίτημα
παράτασης παράδοσης της προμήθειας. Στην αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία αναφέρει ότι “Ζητώ
παράταση έως τέλη Φλεβάρη 2020 για το ποσό που μένει ατιμολόγητο εκ μέρους της εταιρείας
“ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” για την μεταξύ μας σύμβαση που έχουμε ξεκινήσει και δεν
πρόλαβε να ολοκληρωθεί έως τέλος του 2019”.

Η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις
του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση του Προέδρου
ενέκρινε την παράταση της σύμβασης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ με  ανάδοχο την
εταιρεία ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ έως 29  -  02  -20  20   σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
κείμενη νομοθεσία (άρθρο 216 Ν.4412/2016) και έλαβε απόφαση με αύξοντα αριθμό : 11/2020.

3.  Καθώς  πλησίαζε  η  χρονική  λήξη  της  παράτασης  που  δόθηκε  με  αύξοντα  αριθμό  :
11/2020 και δεν είχε εξαντληθεί το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, όπως προβλεπόταν, η
νόμιμη  εκπρόσωπος  της  αναδόχου  εταιρείας  ΑΝΝΑ  ΜΑΡΙΑ  ΚΟΡΑΣΙΔΗ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  ΕΕ  υπέβαλε
εμπρόθεσμα εκ νέου αίτημα παράτασης παράδοσης της προμήθειας. Στην αίτησή της η ανάδοχος
εταιρεία αναφέρει ότι “Ζητώ παράταση έως τέλη Απριλίου για το ποσό που μένει ατιμολόγητο εκ
μέρους της εταιρείας “ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ  ΣΙΑ ΕΕ” για την μεταξύ μας σύμβαση που
έχουμε ξεκινήσει και δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί έως τέλος του 2019 και ούτε ως το τέλος της
1ης χρονικής παράτασης”.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και επειδή η παρούσα είναι προϋπόθεση για την εκτέλε-
ση της σύμβασης, εισηγούμαστε την εκ νέου χρονική παράταση της σύμβασης έως   30  -04-2020.   

Η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση του Προέδρου :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ με ανάδοχο την
εταιρεία ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ έως 30  -  04  -20  20   σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
κείμενη νομοθεσία (άρθρο 216 Ν.4412/2016).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 28/2020
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ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  3ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης ανα-
φέρει 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 13 Φεβρουαρίου 2020 έως 17 Φεβρουαρίου 2020, η Δήμαρχος Κέας κα
Ειρήνη Βελισσαροπούλου μετακινήθηκε στην Αθήνα στο πλαίσιο  συναντήσεων με φορείς  στο
Υπουργείο Πολιτισμού και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ για θέματα του Δήμου.
Επίσης  στις  20  Φεβρουαρίου  2020,  μετακινήθηκε  στην  Αθήνα  στο  πλαίσιο  συναντήσεων  με
φορείς στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο  Υπουργείο Υγείας.
Τέλος το χρονικό διάστημα 24 Φεβρουαρίου 2020 έως 26 Φεβρουαρίου 2020,  μετακινήθηκε στην
Σύρο  στο  πλαίσιο  συναντήσεων  με  φορείς,  στην  Ενδιάμεση Διαχειριστική  Αρχή  (ΕΥΔ)  Νοτίου
Αιγαίου, στο Λιμενικό Ταμείο Σύρου και στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων για θέματα
του Δήμου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρα εισηγούμαι την έγκριση των μετακινήσεων της Δημάρχου κας Ειρήνης
Βελισσαροπούλου όπως αναφέρονται  ανωτέρω και  την  έγκριση των δαπανών μετακίνησης
όπως αναλύονται κατωτέρω:

Έγκριση δαπάνης (ημερήσια αποζημίωση) για την μετακίνησή της στην Αθήνα, την Παρασκευή 14
Φεβρουαρίου 2020,  στο πλαίσιο συναντήσεων με φορείς  στο Υπουργείο Πολιτισμού και  στην
Κεντρική  Υπηρεσία  της   ΔΕΔΔΗΕ,  συνολικού  ποσού  40,00  €,  σε  βάρος  του  Κ.Α.  00.6421
“Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών”
Έγκριση δαπάνης  (ημερήσια αποζημίωση) για την μετακίνησή της στην Αθήνα, την Πέμπτη 20
Φεβρουαρίου 2020   στο πλαίσιο συναντήσεων με φορείς  στο Υπουργείο Εσωτερικών και  στο
Υπουργείο Υγείας, συνολικού ποσού 40,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6421 “Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών”
Έγκριση  δαπάνης  (εισιτήρια,  έξοδα  διανυκτέρευσης,  ημερήσια  αποζημίωση)  για  το  χρονικό
διάστημα 24 Φεβρουαρίου 2020 έως 26 Φεβρουαρίου 2020, στη Σύρο στο πλαίσιο επίσκεψης
στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ) Νοτίου Αιγαίου στο Λιμενικό Ταμείο Σύρου και στην
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων για θέματα του Δήμου,  συνολικού ποσού 255,00 €,  σε
βάρος του Κ.Α. 00.6421 “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών”

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (Ακτοπλοϊκά)                                                                        
24/02/2020 ΚΕΑ- ΣΥΡΟΣ            15,00€                    
26/02/2020 ΣΥΡΟΣ-ΚΕΑ             15,00€ 

ΔΙΑΜΟΝΗ  
Δύο(2) διανυκτερεύσεις:         105,00€                                                         
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
40,00 Χ3= 120,00€

         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  255,00€

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

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 

                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
                     
Την έγκριση των μετακινήσεων της Δημάρχου ως ακολούθως :

Έγκριση δαπάνης (ημερήσια αποζημίωση) για την μετακίνησή της στην Αθήνα, την Παρασκευή 14
Φεβρουαρίου 2020,  στο πλαίσιο συναντήσεων με φορείς  στο Υπουργείο Πολιτισμού και  στην
Κεντρική  Υπηρεσία  της   ΔΕΔΔΗΕ,  συνολικού  ποσού  40,00€,  σε  βάρος  του  Κ.Α.  00.6421
“Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών”.

Έγκριση δαπάνης  (ημερήσια αποζημίωση) για την μετακίνησή της στην Αθήνα, την Πέμπτη 20
Φεβρουαρίου 2020   στο πλαίσιο συναντήσεων με φορείς  στο Υπουργείο Εσωτερικών και  στο
Υπουργείο Υγείας, συνολικού ποσού 40,00€, σε βάρος του Κ.Α. 00.6421 “Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών”.

Έγκριση  δαπάνης  (εισιτήρια,  έξοδα  διανυκτέρευσης,  ημερήσια  αποζημίωση)  για  το  χρονικό
διάστημα 24 Φεβρουαρίου 2020 έως 26 Φεβρουαρίου 2020, στη Σύρο στο πλαίσιο επίσκεψης
στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ) Νοτίου Αιγαίου στο Λιμενικό Ταμείο Σύρου και στην
Διεύθυνση Τεχνικών  Έργων  Κυκλάδων  για  θέματα  του  Δήμου,  συνολικού  ποσού  255,00€,  σε
βάρος του Κ.Α. 00.6421 “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών”.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (Ακτοπλοϊκά)                                                                        
24/02/2020 ΚΕΑ - ΣΥΡΟΣ                 15,00€                    
26/02/2020 ΣΥΡΟΣ- ΚΕΑ                  15,00€ 
ΔΙΑΜΟΝΗ  
Δύο(2) διανυκτερεύσεις:               105,00€                                                         
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
40,00 Χ3= 120,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  255,00€

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 29/2020
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ΘΕΜΑ 4ο :  Συμμετοχή Δήμου Κέας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “Salon Mondial du Tourisme
2020” στο Παρίσι, (12 - 15 Μαρτίου 2020) και έγκριση δαπανών συμμετοχής.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
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ΘΕΜΑ 5ο : Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2019.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

Με την ΚΥΑ 34574 / 20-7-2018 ΦΕΚ Α’ 2942 τροποποιήθηκε η διαδικασία υπολογισμού των οικο-
νομικών αποτελεσμάτων  και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυ-
βέρνησης. 

Με βάση τις αλλαγές που διαλαμβάνονται στην ανωτέρω ΚΥΑ και σύμφωνα με τις οδηγίες που 
δίνονται στο υπ. αριθμ. 44485 / 6-8-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ, σας υποβάλλουμε την έκθεση 
εκτέλεσης του Δ΄ τριμήνου 2019. 
Η Οικονομική Επιτροπή, καλείται να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Δ΄ τριμήνου, που 
παρουσιάζονται με την παρούσα, και να διαπιστώσει αν στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί 
υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. 
Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει υπερεκτίμηση εσόδων, τότε το Δημοτικό Συμβούλιο προβαίνει 
υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του Π/Υ , με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας 
δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την Οικονομική Επιτροπή, 
μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των 
δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.
Εάν η Επιτροπή δεν διαπιστώσει υπερεκτίμηση εγγεγραμμένων εσόδων , τότε το Δημοτικό 
Συμβούλιο, καλείται  να ελέγξει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, δυνάμενο να προβεί σε 
αναμόρφωσή του Π/Υ, το ίδιο, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 
3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής 
ανάρτησης  (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου  για την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, 
όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας, σας παραθέτουμε τα αποτελέσματα επίτευξης 
των στόχων για το Δ΄ τρίμηνο 2019.

Συγκεκριμένα διαβιβάζουμε προς την οικονομική επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους 
πίνακες, όπου εμφανίζονται τα έσοδα και οι δαπάνες  με τα προϋπολογισθέντα και τα 
απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του δεύτερου τριμήνου :

1. Πίνακας 1 : Ταμιακός απολογιστικός πίνακας εσόδων και δαπανών Δ΄ τριμήνου του έτους 
2019.

2. Πίνακας 2:   Ισοζύγιο χρηματικών διαθεσίμων Δ΄ τριμήνου 2019.

3. Πίνακας 3 : Πίνακας στόχων εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2019.

  Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας στην 
πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα :
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ  34574 «για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων
οικονομικού αποτελέσματος  και  τον  εντοπισμό των  αποκλίσεων,  λαμβάνονται  υπόψη οι  εξής
παράμετροι :
α) Η πορεία είσπραξης των εσόδων του Π/Υ σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εσόδων κατά
την διάρκεια του έτους».
Στην §5 του ίδιου άρθρου, αναφέρεται, ότι οι στόχοι των υποομάδων «Ίδια έσοδα» και «Έσοδα
ΠΟΕ»  ελέγχονται  διακριτά  εφαρμόζοντας  την  ίδια  μεθοδολογία  υπολογισμού  απόκλισης  των
εσόδων.

Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι και ο απολογισμός του Δ΄
τριμήνου. 

Ομάδα ΚΑΕ Ομαδοποιημένοι Κωδικοί
Προϋπολογισμού Στόχος Απολογισμός Απόκλιση

Ποσοστό
Απόκλι-
σης %

1.
Επιχορηγήσεις

από Τακτικό
Προϋπολογισμό

(06)+(1211)+(1214)+(131)+
(1325)+ (1327) + (1215) 1.033.279,00 1.056.838,85 23.559,85 2,28%

2.
Επιχορηγήσεις
από ΠΔΕ και ΕΕ

(1212)+ (1216)+ (1321) +
(1322) + (1328)- (8262)+
(1217) + (1323)+ (1324)

489.970,00 641.956,91 151.986,91 31,02%

3α. Ίδια Έσοδα

(01)+ (02)+ (03)+ (04) +
(05)+ (07) + (11)+ (14) + (15)

+ (16) + (1213) + (1219) +
(1326)+ (1329)

947.056,00 683.005,21
-

264.050,79
-27,88%

3β. Ίδια Έσοδα
ΠΟΕ

(21) + (22) _Έσοδα
παρελθόντων οικονομικών

ετών (Π.Ο.Ε.) που
βεβαιώνονται  για πρώτη

φορά

237.090,00 243.427,45 6.337,45 2,67%

4. Έσοδα Κ.Α.Ε.
32

(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα
- (85) _Προβλέψεις μη

είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων

132.521,00 110.334,28 -22.186,72 -16,74%
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5. Λοιπά Έσοδα

(41)_Εισπράξεις υπέρ
δημοσίου και τρίτων (+)

(42) _Επιστροφές
χρημάτων(+) (31)

_Εισπράξεις από δάνεια

513.572,00 478.746,23 -34.825,77 -6,78%

Σύνολο Εσόδων
(Α1) 3.353.488,00 3.214.308,93

-
139.179,07

-4,15%

6. Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά
την 31.12 2018 1.365.285,00 1.365.284,80 -0,20

Σύνολο Εσόδων
και Διαθεσίμων

(Α1+6)
4.718.773,00 4.579.593,73

-
139.179,27

-2,95%

 
Κατά την λήξη της χρήσης 2019 διαπιστώνεται ότι η απόκλιση της είσπραξης του συνόλου των 
εσόδων σε σχέση με τον στόχο, είναι αρνητική ποσοστού  4,15% και βρίσκεται εντός του 
αποδεκτού ποσοστού απόκλισης.
 Στις επιμέρους κατηγορίες εσόδων, παρατηρείται μεγάλη απόκλιση στην ομάδα «3α. Ίδια έσοδα»
ποσοστού -27,88%.  Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως σε δύο κωδικούς εσόδων. Στον κωδικό 
1213 «Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών» όπου έχουν 
εγγραφεί πιστώσεις της τάξεως των 244.295,00€ και οι εισπράξεις έχουν ανέλθει στο ποσό των 
109.826,00€, και στον κωδικό 1329 «Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα» όπου 
αντίστοιχα έχουν εγγραφεί πιστώσεις 103.600,00€ και δεν έχουν γίνει εισπράξεις.  Η χαμηλή 
εισπραξιμότητα των δύο αυτών κωδικών οφείλεται στο ότι αφορούν προγραμματικές συμβάσεις  
και επιχορηγήσεις για εκτέλεση έργων των οποίων η διαδικασίες υλοποίησης είναι χρονοβόρες και 
κατά συνέπεια καθυστερεί και η είσπραξη των αντίστοιχων εσόδων.
Η αρνητική απόκλιση 16,74% της εισπραξιμότητας των υπολοίπων, οφείλεται και στο ότι  λόγω 
της ισχύουσας ρύθμισης του ν. 4611/2019 δεν υπήρχε η δυνατότητα να ληφθούν μέτρα 
αναγκαστικής είσπραξης για τους οφειλέτες που δεν προσήλθαν να τακτοποιήσουν την οφειλή τους
μέχρι την λήξη της προθεσμίας που έδινε η ρύθμιση, δηλαδή μέχρι 31/12/2019.
Η συνολική απόκλιση των εσόδων από τον στόχο είναι αρνητική, ποσού 139.179,27€ και σε 
ποσοστό 
-2,95%, το οποίο είναι αποδεκτό βάσει των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Ο επόμενος πίνακας αφορά στον διακριτό  έλεγχο των υποομάδων των ιδίων εσόδων,  όπως
ορίζονται στην ΚΥΑ 34574 και στο έγγραφο 44485 του ΥΠΕΣ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση
Ποσοστό

Απόκλισης
%

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 947.056,00 683.005,21 -264.050,79 -27,88%
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 237.090,00         243.427,45 6.337,45 2,67%
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ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 132.521,00         110.334,28 -22.186,72 -16,74%
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ + ΠΟΕ 1.316.667,00 1.036.766,94 -279.900,06 -21,26%

Στον  πίνακα  αυτό  παρουσιάζεται  διακριτά  η  πορεία  είσπραξης  των  ιδίων  εσόδων.  Οι
εισπράξεις κατά το Δ τρίμηνο είναι λιγότερες από τον αναμορφωμένο στόχο, για τους λόγους που
αναπτύχθηκαν ανωτέρω. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ

Στο άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ 34574 αναφέρεται ότι  «για τον  έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων
οικονομικού  αποτελέσματος  και  τον  εντοπισμό  των  αποκλίσεων  λαμβάνονται  υπόψη  οι  εξής
παράμετροι:
«β) Η πορεία πραγματοποίησης των εξόδων του Π/Υ σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους
εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους.»

Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι και ο απολογισμός του Δ΄
τριμήνου. 

Ομάδα ΚΑΕ
ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕ-

ΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση Ποσοστό
Απόκλισης

1. Κόστος
προσωπικού

(60)_Αμοιβές και
έξοδα προσωπικού
+ (8111) _Αμοιβές

και έξοδα
προσωπικού (ΠΟΕ)

810.660,00 704.545,24 -106.114,76 -13,09%

2. Λοιπά
έξοδα χρήσης

(6)_Έξοδα Χρήσης -
(60) _Αμοιβές και

έξοδα προσωπικού
1.704.832,00 1.084.442,59 -620.389,41 -36,39%
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3. Δαπάνες
για

επενδύσεις
(+) (7) _Επενδύσεις 1.606.975,00 740.583,73 -866.391,27 -53,91%

4. Πληρωμές
ΠΟΕ

(81)_Πληρωμές
υποχρεώσεων

(Π.Ο.Ε.) - (8111)
_Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού + (83)
_Επιχορηγούμενες

πληρωμές
υποχρεώσεων

(Π.Ο.Ε.)

95.954,00 67.450,92 -28.503,08 -29,70%

5. Αποδόσεις
εσόδων υπέρ
Δημοσίου και

τρίτων

(82)_α) Αποδόσεις
εσόδων υπέρ
Δημοσίου και

τρίτων - (8262)
_Επιστροφή

χρημάτων λόγω
ανάκλησης
κατανομής

χρηματοδότησης
ΠΔΕ

496.500,00 369.739,21 -126.760,79 -25,53%

Σύνολο
Εξόδων (Β1)

4.714.921,00 2.966.761,69 -1.748.159,31 -37,08%

Σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  πλέον,  υπολογίζεται
σωρευτικά η απόκλιση των συνολικών πραγματοποιημένων πληρωμών σε σχέση με τους
αντίστοιχους στόχους πληρωμών. (Απολογισμός – Στόχος).

Επομένως οι  αρνητικές αποκλίσεις είναι θεμιτές,  καθώς η πραγματοποίηση των
δαπανών δεν πρέπει να ξεπεράσει τους στόχους που έχουν τεθεί.

Απλήρωτες Υποχρεώσεις στις 31/12/2018

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις αποτελούν την τρίτη παράμετρο του ελέγχου επίτευξης των
στόχων σύμφωνα με την §1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 34574. 
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Τόσο στην  ΚΥΑ,  όσο και  στην  διευκρινιστική  εγκύκλιο  44485,  αναφέρεται  «… η αρχή
κατάρτισης  ρεαλιστικού  προϋπολογισμού  συνεπάγεται  την  εκτίμηση  εξόφλησης  του
συνόλου  του  προϋπολογισμού,  και  ως  εκ  τούτου,  δεν  υφίσταται  εκτίμηση  για  την
δημιουργία απλήρωτων υποχρεώσεων». Αυτό  σημαίνει ότι ο στόχος για τις απλήρωτες
υποχρεώσεις στη λήξη του έτους  ισούται υποχρεωτικά με μηδέν (0).  
Στην πράξη όμως, η ολική εξόφληση όλων των υποχρεώσεων μέχρι την λήξη του έτους
δεν είναι εφικτή για αντικειμενικούς λόγους. Για παράδειγμα, η μισθοδοσία του Δεκεμβρίου
των εποχικών υπαλλήλων και των αιρετών πληρώνεται εκ του νόμου, στις 12 Ιανουαρίου
του  επόμενου  έτους.  Το  ίδιο  ισχύει  για  τους  παρακρατηθέντες  φόρους  του  διμήνου
Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου, που αποδίδονται πάλι εκ του νόμου τον Ιανουάριο του επόμενου
έτους. 
Πέραν αυτών, αρκετοί προμηθευτές που τιμολογούν στο τέλος του έτους αποστέλλουν τα
τιμολόγια στις αρχές του επομένου, με αποτέλεσμα να καταχωρούνται μετά την λήξη του
ημερολογιακού έτους και να μην μπορούν να πληρωθούν.  
Στις 31/12/2019 οι απλήρωτες υποχρεώσεις ανέρχονταν στο ποσό των 81.164,91€ εκ των
οποίων οι  43.902,28  αφορούν μισθοδοσία Δεκεμβρίου 2019 και  απόδοση κρατήσεων
τελευταίου  διμήνου  2019.  Εκ  των  υπολοίπων 37.262,61€  ποσό 24.800,00€  αφορούσε
δαπάνη για την οποία εκκρεμούσε πιστωτικό τιμολόγιο. Μετά τις 31/12 παραλήφθηκαν και
καταχωρήθηκαν  τιμολόγια  συνολικού  ύψους  64.934,95€,  γεγονός  που  αύξησε  τις
απλήρωτες υποχρεώσεις σε 146.099,28€.

Δεδομένων  όσων  εκτέθηκαν  παραπάνω,  παραθέτουμε  τον  πίνακα  απόκλισης  των
απλήρωτων υποχρεώσεων από τον υποχρεωτικά μηδενικό στόχο.

Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις (Γ2)
Στόχος Απολογισμός Απόκλιση

0,00 146.099,86 -146.099,86

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ 

Με την ΚΥΑ 34574 εισήχθησαν στον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισμού δύο νέες έννοιες, το 
Ταμειακό Αποτέλεσμα και το Οικονομικό Αποτέλεσμα.

Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Ταμειακού Αποτελέσματος ορίζεται η διαφορά των στόχων 
εσόδων και εξόδων, ενώ στην §3γ του άρθρου 3, ορίζεται ότι «η ποσοτική διαφορά των 
αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων αποτελεί την απόκλιση από τον στόχο του 
ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ». 

Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Οικονομικού Αποτελέσματος ορίζεται η διαφορά του ταμειακού 
αποτελέσματος και του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων, ενώ στην §3ε ως Οικονομικό 
Αποτέλεσμα ορίζεται, «Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου ταμειακού 
αποτελέσματος ΟΠΔ και των επί του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων αποτελεί την 
απόκλιση από το στόχο του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ. Η αναγωγή της απόκλισης σε 
ποσοστό πραγματοποιείται από τον τύπο (Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος / στόχο 
συνολικών εσόδων)».
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Παραθέτουμε τον αντίστοιχο πίνακα υπολογισμού του Ταμειακού και Οικονομικού 
Αποτελέσματος  καθώς και το ποσοστό της απόκλισης για το Δ΄ τρίμηνο.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση
Σύνολο εσόδων (Α1) 3.353.488,00 3.214.308,93 -139.179,07
6. Διαθέσιμα 1.365.285,00 1.365.284,80 -0,20

Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6) 4.718.773,00 4.579.593,73 -139.179,27

Σύνολο Εξόδων (Β1) 4.714.921,00 2.966.761,69 -1.748.159,31

(Δ). Ταμειακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1 3.852,00 1.612.832,04 1.608.896,37

Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2) 0,00 146.099,86 146.099,86

 (Ε).Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2) 3.852,00 1.466.732,18 1.462.796,51

Ποσοστό απόκλισης Οικονομικού
Αποτελέσματος 31,00%

Η διαφορά εσόδων και χρηματικών διαθεσίμων με τα έξοδα (Α1+6 – Β1)διαμορφώνει την 
απόκλιση του Ταμειακού Αποτελέσματος σε 1.608.896,37€. και η απόκλιση του Οικονομικού 
Αποτελέσματος έναντι του στόχου είναι θετική  ύψους  1.462.796,51€. 
Τα ταμειακά διαθέσιμα ποσού 1.612.832,04€ είναι αρκετά για να καλύψουν τις απλήρωτες 
υποχρεώσεις του Δήμου, ποσό 146.099,86€ και να χρηματοδοτήσουν περαιτέρω ανάγκες.
Συνεπώς η απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος από τον στόχο είναι θετική, ποσοστού 
31,00%.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Π/Υ ΜΕΤΑ ΤΗΝ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΟΠΔ

Με τη ΚΥΑ 34574 εισήχθη επίσης η υποχρέωση κατά τον υπολογισμό της απόκλισης να 
λαμβάνονται υπόψη και τυχόν αναμορφώσεις του Π/Υ που μεταβάλλουν το συνολικό του ύψος. 
Στην §4 του άρθρου 2 αναφέρεται «… Το ποσοστό μεταβολής μεταξύ του συνολικού ύψους του π/
υ, βάσει του οποίου έχει καταρτισθεί η στοχοθεσία, και του αναμορφωμένου π/υ εφαρμόζεται ως
συντελεστής στους στόχους συνολικών εσόδων και εξόδων προκειμένου να υπολογιστεί η 
οριστική απόκλιση».
Στο εξεταζόμενο Δ τρίμηνο έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι αναμορφώσεις του έτους  με τις 
οποίες μεταβλήθηκε το ύψος του Π/Υ. Για τον λόγο αυτό, υπολογίζεται συντελεστής απόκλισης 
αναμορφωμένου προϋπολογισμού. 
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Σύνολο Π/Υ στοχοθεσίας 5.086.042,00

Σύνολο αναμορφωμένου Π/Υ  (8η 
αναμόρφωση) 6.612.615,77

Μεταβολή Π/Υ στοχοθεσίας 1.526.573,77
Συντελεστής μεταβολής Π/Υ στοχοθεσίας 30,0150 %

Η μεταβολή του Π/Υ κατά 1.526.574,00€ οφείλεται στην εγγραφή των εξής πιστώσεων:

2η 
αναμόρφωση

4.125,00 Εκλογική αποζημίωση εκλογών Μαΐου

3η 
αναμόρφωση

1.311,00 Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για Κέντρο Κοινότητας

4η 
αναμόρφωση

1.690,00 Εκλογική αποζημίωση εκλογών Ιουλίου

   » 768.348,00 Έργο ύδρευσης  Ποισσών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)

»
500.000,00 Έργο δικτύων αποχέτευσης Κορησσίας – Βουρκαρίου (για 

λόγους λογιστικής τακτοποίησης)

»
-200,00 Μείωση χρηματοδότησης  μελέτης αποκατάστασης ΧΑΔΑ στα 

Χάλαρα
5η αναμόρφωση 92.400,00 Έκτακτη επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για επενδυτικές 

δαπάνες
6η αναμόρφωση 12.000,00 Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για την πράξη «Κέντρα Κοινότητας 

Δήμου Κέας»
          » 39.000,00 Έσοδα προς απόδοση στο Δημόσιο και τρίτους

» 8.500,00 Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών προγράμματος ΟΑΕΔ
7η 
αναμόρφωση

7.000,00 Έσοδα προς απόδοση στο Δημόσιο και τρίτους

8η 
αναμόρφωση

92.400,00 Έκτακτη επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για επενδυτικές 
δαπάνες

1.526.574,00

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ Π/Υ

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση
Σύνολο εσόδων (Α1) 3.353.488,00 3.214.308,93 -139.179,07
Συντελεστής μεταβολής 30,0150%
Διαμορφωμένο σύνολο εσόδων 4.360.036,28 3.214.308,93 -1.145.727,35
6. Διαθέσιμα (λογ.38 ΓΛ) 1.365.285,00 1.365.284,80

Διαμορφωμένο Σύνολο Εσόδων και 
Διαθεσίμων (Α1+6)

5.725.321,28 4.579.593,73 -1.145.727,55
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Σύνολο Εξόδων (Β1) 4.714.921,00 2.966.761,69 -1.748.159,31
Συντελεστής μεταβολής 30,0150%
Διαμορφωμένο Σύνολο Εξόδων (Β1) 6.130.102,93 2.966.761,69 -3.163.341,24
Δ. Διαμορφωμένο Ταμιακό Αποτέλεσμα 
(Α1+6)-Β1

-404.781,65 1.612.832,04
2.017.613,69

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Γ2) 0,00 146.099,86 146.099,86
Διαμορφωμένο Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-
Γ2) -404.781,65 1.466.732,18

1.871.513,83
Διαμορφωμένο Ποσοστό απόκλισης Οικ. 
Αποτέλεσμα. 32,69%

Η  Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το άρθρο 72 παρ.1 περ.β΄ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39

του Ν. 4257/2014

2.  Το  άρθρο  266  παρ.  9  του  Ν.  3852/10  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39

του Ν. 4257/2014

3. Την με αριθ.πρωτ. 845/25.02.2020 εισήγηση της προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Οικο-

νομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

                     Την έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2019 και την υποβολή εισήγησης
προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή της.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 30/2020
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ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση  πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και
κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
(ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗ-
ΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 6ο 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».

Α)  Βάσει  της  υπ΄αριθμ.  152/2019 αποφάσεως  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία

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

διαγωνισμού  για  την  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  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 , εκδόθηκε  από  τη  Δήμαρχο  η

διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 19PROC005900066).

Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό δύο (2) συμμετέχοντες:

Στοιχεία Υποψήφιου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤ.ΜΟΥΖΑΚΗΣ

Β) Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ.  6/2019  απόφαση

της  Οικονομικής  Επιτροπής,  γνωμοδότησε  με  το  υπ’  αριθμόν  5653/04-12-2019 πρακτικό

αποσφράγισης  οικονομικών  προσφορών και  ανάδειξης  προσωρινών  αναδόχων  προς  την

οικονομική επιτροπή για:

 Την ανάδειξη  του επιτηδευματία  ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΝΤ.ΑΝΔΡΕΑΣ ως προσωρινό ανάδοχο για
το  τμήμα  Β της  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΜΕΤΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ,  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)  ΤΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ”  δηλ.  για  την  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. 

 Την ανάδειξη  της εταιρείας  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ως προσωρινό ανάδοχο για το
τμήμα  Α της  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  (ΜΕΤΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ,  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)  ΤΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ
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ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”  δηλ. για την 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. 

Γ)  Με  την  υπ΄αριθμ.  180/2019 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εγκρίθηκε  το  ανωτέρω

πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής εκδόθηκε από τη Δήμαρχο Κέας :

-η με αριθμ. 5861/13-12-19 Πρόσκληση Δημάρχου προς ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΝΤ.ΑΝΔΡΕΑΣ και
-η  με  αριθμ.  5862/13-12-19  Πρόσκληση  Δημάρχου  προς  νόμιμο  εκπρόσωπο  της  εταιρείας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

για  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  όπως  καθορίζονται  στο  άρθρο  9  της

παρούσας  διακήρυξης  ως  αποδεικτικά  στοιχεία  για  την  πλήρωση  των  κριτηρίων  της  μη

συνδρομής  λόγων  αποκλεισμού και  της  πλήρωσης  των  κριτηρίων  ποιοτικής  επιλογής,  με  την

σημείωση ότι “η αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου των δικαιολογητικών θα γίνει την 23η

Δεκεμβρίου και ώρα 10:30 στο Δημοτικό κατάστημα, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού, που

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ 6/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής”.

Δ) Ακολουθεί το Πρακτικό με αρ.6029/23-12-2019 : 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    

          Αρ.πρωτ.: 6029/23-12-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

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 23η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα 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  δικαιολογητικών
κατακύρωσης 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
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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
3531/26.07.2019  (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
Αναπληρωματικό Μέλος Βασιλική Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ

1. Βάσει του υπ’αριθ. 5653/04-12-2019 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών 
προσφορών αποφασίστηκε ομόφωνα το παρακάτω:

-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.   
-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.   

2. Στη συνέχεια εκδόθηκε:
-η με αριθ. 5861/13-12-19 Πρόσκληση Δημάρχου προς ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΝΤ.ΑΝΔΡΕΑΣ και
-η  με  αριθ.  5862/13-12-19  Πρόσκληση  Δημάρχου  προς  νόμιμο  εκπρόσωπο  της  εταιρείας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

για  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης   όπως  καθορίζονται  στο  άρθρο  9  της
παρούσας  διακήρυξης  ως  αποδεικτικά  στοιχεία  για  την  πλήρωση  των  κριτηρίων  της  μη
συνδρομής λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

Ακολουθούν οι ως άνω Προσκλήσεις :
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

    Αριθ. Πρωτ:5861/13-12-19 

          ΠΡΟΣ: ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΝΤ.ΑΝΔΡΕΑΣ
                                                

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 58 παρ.1 β του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3. Την υπ’ αριθ.  5437/22.11.2019 Διακήρυξη 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,
4.  Το υπ’  αριθμ.  5652/04-12-2019  Πρακτικό αποσφράγισης και  αξιολόγησης δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνικών προσφορών 
5. το υπ’αριθμ.  5653/04-12-2019  Πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονομικών
προσφορών
6. Την υπ’ αριθμ.  180/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα
ανωτέρω πρακτικά και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος για το  ΤΜΗΜΑ Β του διαγωνισμού:
Προμήθεια ελαστικών (μετά εργασιών τοποθέτησης και  συντήρησης) για οχήματα του Δήμου
Κέας, ο  ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΝΤ.ΑΝΔΡΕΑΣ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τον ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΝΤ.ΑΝΔΡΕΑ, ως  προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού  για το ΤΜΗΜΑ Β του
διαγωνισμού  :  Προμήθεια  ελαστικών  (μετά  εργασιών  τοποθέτησης  και  συντήρησης)  για
οχήματα του Δήμου Κέας,,  να υποβάλει,  εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
παρούσας, όλα τα δικαιολογητικά  όπως καθορίζονται στο άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης
ως αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού
και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ήτοι:

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από την υποβολή
του (Η υποχρέωση αφορά ιδίως στις περιπτώσεις προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και (IKE)
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.

(2) Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο
να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης,
ειδικής  εκκαθάρισης  ή  δεν  τελούν  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από
δικαστήριο  ή  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  δεν  έχουν
αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
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(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι  κατά  την  ημερομηνία  της  ως  άνω  σχετικής  ειδοποίησης,  είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Τα  ανωτέρω  πιστοποιητικά  αυτά  πρέπει  να  είναι  εν  ισχύ  κατά  το  χρόνο  υποβολής  τους,
άλλως ,στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή τους

(4)  Πιστοποιητικό  του οικείου  Επιμελητηρίου που έχει  εκδοθεί  έως  τριάντα  (30)  εργάσιμες
μέρες πριν από την υποβολή του, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό
και  το  ειδικό  επάγγελμά  τους,  κατά  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών,  και
αφετέρου  ότι  εξακολουθούν  να  παραμένουν  εγγεγραμμένοι  μέχρι  της  επίδοσης  της  ως  άνω
σχετικής ειδοποίησης.

 (5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες μέρες πριν από
την υποβολή τους, ως ακολούθως :

 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ :

Έναρξη  Επιτηδεύματος  από  την  αντίστοιχη  Δημόσια  Οικονομική  Υπηρεσία  καθώς  και  τις

μεταβολές του.

(6) Υ  πεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα  ,   η οποία έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης,  ότι  δεν προκύπτουν πράξεις επιβολής προστίμου που να έχουν εκδοθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων».

Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας δέκα (10) ημερών,
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, αίτημα προς το αρμόδιο
όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά  έγγραφα  από  τα  οποία  να  αποδεικνύεται  ότι  έχει  αιτηθεί  τη  χορήγηση  των
δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών
για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν,
σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού
αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  των  ειδικότερων  κριτηρίων  ανάθεσης
όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε.  Αν  κανένας  από τους  προσφέροντες  δεν  υπέβαλε αληθή ή
ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα  ή  αντίγραφα,  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,  απορρίπτεται  η  προσφορά  του
προσωρινού αναδόχου   και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
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επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων
ανάθεσης  όπως  είχαν  οριστεί  στα  έγγραφα  της  σύμβασης,  χωρίς  να  λαμβάνεται  υπόψη  η
προσφορά  του  προσφέροντος  που  απορρίφθηκε.  Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία
ματαιώνεται.

Αν  από  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  η κατακύρωση
γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα
έγγραφα  της  σύμβασης,  χωρίς  να  λαμβάνεται  υπόψη  η  προσφορά  του  προσφέροντος  που
απορρίφθηκε. 

Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  η  διαδικασία
ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (επιτροπή αξιολόγησης ) στο οποίο αναγράφεται η τυχόν
συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παρ 2 του άρθρου 103 Ν.4412/16 και τη
διαβίβαση  του  φακέλου  στο  αποφαινόμενο  όργανο  της  αναθέτουσας  αρχής  για  τη  λήψη
απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103
Ν.4412/16  είτε  κατακύρωσης  της  σύμβασης.  Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 .Όσοι δεν έχουν
αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά
τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις Ν. 4412/16 .

Η αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου των δικαιολογητικών θα γίνει την 23η Δεκεμβρίου 2019
και  ώρα  10:30 στο  Δημοτικό  κατάστημα,  ενώπιον  της  Επιτροπής  διαγωνισμού,  που
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η Δήμαρχος Κέας

Ειρήνη Βελισσαροπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

Αριθ. Πρωτ:5862/13-12-19 

       ΠΡΟΣ : νόμιμο εκπρόσωπο 
              της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
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Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 58 παρ.1 β του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3. Την υπ’ αριθ.  5437/22.11.2019 Διακήρυξη συνοπτικοιύ 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 ,
4.  Το υπ’  αριθμ.  5652/04-12-2019  Πρακτικό αποσφράγισης και  αξιολόγησης δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνικών προσφορών 
5. το υπ’αριθμ.  5653/04-12-2019  Πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονομικών
προσφορών
6. Την υπ’ αριθμ.  180/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα
ανωτέρω πρακτικά και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος για το  ΤΜΗΜΑ Α του διαγωνισμού:
Προμήθεια ανταλλακτικών (μετά εργασιών τοποθέτησης και συντήρησης) για οχήματα του
Δήμου Κέας, η εταιρεία  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Την εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, ως  προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού  για το
ΤΜΗΜΑ  Α του  διαγωνισμού:  Προμήθεια  ανταλλακτικών  (μετά  εργασιών  τοποθέτησης  και
συντήρησης)  για οχήματα του Δήμου Κέας,  να υποβάλει,  εντός δέκα (10)  ημερών από την
κοινοποίηση  της  παρούσας,  όλα τα  δικαιολογητικά  όπως  καθορίζονται  στο  άρθρο  9  της
παρούσας  διακήρυξης ως  αποδεικτικά  στοιχεία  για  την  πλήρωση  των  κριτηρίων  της  μη
συνδρομής λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ήτοι :

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από την υποβολή
του (Η υποχρέωση αφορά ιδίως στις περιπτώσεις προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και (IKE)
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.

(2) Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο
να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης,
ειδικής  εκκαθάρισης  ή  δεν  τελούν  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από
δικαστήριο  ή  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  δεν  έχουν
αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία , προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι  κατά  την  ημερομηνία  της  ως  άνω  σχετικής  ειδοποίησης,  είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
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Τα  ανωτέρω  πιστοποιητικά  αυτά  πρέπει  να  είναι  εν  ισχύ  κατά  το  χρόνο  υποβολής  τους,
άλλως ,στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος ,να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή τους

(4)  Πιστοποιητικό  του οικείου  Επιμελητηρίου που έχει  εκδοθεί  έως  τριάντα  (30)  εργάσιμες
μέρες πριν από την υποβολή του, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό
και  το  ειδικό  επάγγελμά  τους,  κατά  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών,  και
αφετέρου  ότι  εξακολουθούν  να  παραμένουν  εγγεγραμμένοι  μέχρι  της  επίδοσης  της  ως  άνω
σχετικής ειδοποίησης.

 (5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες μέρες πριν από
την υποβολή τους, ως ακολούθως :

Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)      

α)  Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας.

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.

(6) Υ  πεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα  ,   η οποία έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης, ότι  δεν προκύπτουν πράξεις επιβολής προστίμου που να έχουν εκδοθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων».

Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας δέκα (10) ημερών,
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, αίτημα προς το αρμόδιο
όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά  έγγραφα  από  τα  οποία  να  αποδεικνύεται  ότι  έχει  αιτηθεί  τη  χορήγηση  των
δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών
για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν,
σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού
αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  των  ειδικότερων  κριτηρίων  ανάθεσης
όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε.  Αν  κανένας  από τους  προσφέροντες  δεν  υπέβαλε αληθή ή
ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα  ή  αντίγραφα,  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,  απορρίπτεται  η  προσφορά  του
προσωρινού αναδόχου   και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων
ανάθεσης  όπως  είχαν  οριστεί  στα  έγγραφα  της  σύμβασης,  χωρίς  να  λαμβάνεται  υπόψη  η
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προσφορά  του  προσφέροντος  που  απορρίφθηκε.  Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία
ματαιώνεται.

Αν  από  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  η κατακύρωση
γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα
έγγραφα  της  σύμβασης,  χωρίς  να  λαμβάνεται  υπόψη  η  προσφορά  του  προσφέροντος  που
απορρίφθηκε. 

Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  η  διαδικασία
ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (επιτροπή αξιολόγησης) στο οποίο αναγράφεται η τυχόν
συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παρ 2 του άρθρου 103 Ν.4412/16 και τη
διαβίβαση  του  φακέλου  στο  αποφαινόμενο  όργανο  της  αναθέτουσας  αρχής  για  τη  λήψη
απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103
Ν.4412/16  είτε  κατακύρωσης  της  σύμβασης.  Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105. Όσοι δεν έχουν
αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά
τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις Ν. 4412/16.

Η αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου των δικαιολογητικών θα γίνει την 23η Δεκεμβρίου 2019
και  ώρα  10:30 στο  Δημοτικό  κατάστημα,  ενώπιον  της  Επιτροπής  διαγωνισμού,  που
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η Δήμαρχος Κέας

Ειρήνη Βελισσαροπούλου

3. Σε συνέχεια της με αριθμ. 5861/13-12-19 Πρόσκλησης Δημάρχου ο ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΝΤ.ΑΝΔΡΕΑΣ
υπέβαλε φυσικό φάκελο με την ένδειξη “Δικαιολογητικά κατακύρωσης” εμπρόθεσμα και κατά  την
εξέταση και αξιολόγηση του περιεχόμενου του φακέλου, διαπιστώθηκε ότι αυτό δεν ήταν πλήρες
και  μάλιστα  εμπεριέχετο αίτημα  συνοδευόμενο  με  αποδεικτικά  έγγραφα  από  τα  οποία
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών που λείπουν. Συγκεκριμένα:

                                                     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από την υποβολή του

Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από την υποβολή του, από το οποίο να 
προκύπτει ότι :
-δεν τελούν υπό πτώχευση, 
-δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση 
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Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που έχει εκδοθεί  έως τριάντα (30) εργάσιμες μέρες
πριν από την υποβολή του, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το
ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου
ότι  εξακολουθούν  να  παραμένουν  εγγεγραμμένοι  μέχρι  της  επίδοσης  της  ως  άνω  σχετικής
ειδοποίησης.

   
4. Σε συνέχεια της με αριθ.  5862/13-12-19  Πρόσκλησης Δημάρχου ο νόμιμος εκπρόσωπος της
εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ υπέβαλε φυσικό φάκελο με την ένδειξη “Δικαιολογητικά
κατακύρωσης”  εμπρόθεσμα  και  κατά   την  εξέταση  και  αξιολόγηση  του  περιεχόμενου  του
φακέλου,  διαπιστώθηκε  ότι  αυτό  δεν  ήταν  πλήρες  και  μάλιστα  εμπεριέχετο αίτημα
συνοδευόμενο  με  αποδεικτικά  έγγραφα  από  τα  οποία  αποδεικνύεται  ότι  έχει  αιτηθεί  τη
χορήγηση των δικαιολογητικών που λείπουν. Συγκεκριμένα:

                                                     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από την υποβολή του

Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από την υποβολή του, από το οποίο να 
προκύπτει ότι :
-δεν τελούν υπό πτώχευση, 
-δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που έχει εκδοθεί  έως τριάντα (30) εργάσιμες μέρες
πριν από την υποβολή του, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το
ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου
ότι  εξακολουθούν  να  παραμένουν  εγγεγραμμένοι  μέχρι  της  επίδοσης  της  ως  άνω  σχετικής
ειδοποίησης.

Συμφωνητικό σύστασης

Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας

Υπεύθυνη Δήλωση ότι : δεν προκύπτουν πράξεις επιβολής προστίμου που να έχουν εκδοθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2)  ετών πριν  από την ημερομηνία
λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς  ή  αίτησης  συμμετοχής,  από  τη  Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων»

                               
5. Βάσει:
-του  άρθρου 9  της  παρούσας  Διακήρυξης  :  “η  αναθέτουσα  αρχή παρατείνει  την  προθεσμία
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών
από τις αρμόδιες αρχές”,
-βάσει  της  αίτησης  παράτασης του  προσωρινού  αναδόχου  ΜΟΥΖΑΚΗΣ  ΑΝΤ.ΑΝΔΡΕΑΣ  για
προσκόμιση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης μέχρι 20 Ιανουαρίου 2020,
-βάσει  της  αίτησης παράτασης του προσωρινού αναδόχου ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ  για
προσκόμιση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης μέχρι 20 Ιανουαρίου 2020
-βάσει του άρθρου 103 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.23 του άρθρου 107
του Ν.4497/17 και από την παρ.12γ του άρθρου 43 του Ν.4602/2019:” Η διαδικασία ελέγχου των
δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο,
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στο  οποίο  αναγράφεται  η  τυχόν  συμπλήρωση  δικαιολογητικών κατά  τα  οριζόμενα  στην
παράγραφο 2 του άρθρου 103 Ν.4412/16, 

τα  μέλη  της  Ε.Δ.  θα  ξανασυνεδριάσουν  την  20η  Ιανουαρίου  2020,  ή  νωρίτερα,  εάν
προσκομιστούν τα δικαιολογητικά νωρίτερα από την 20η Ιανουαρίου 2020 και από τους δύο
προσωρινούς αναδόχους,  ώστε να ελέγξουν αν υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά για τα οποία
αιτήθηκαν παράταση υποβολής των.

6.  Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,  θα  επικυρωθούν  με  την
απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν.4412/2016.

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

Λεωνίδας Περδικάρης         Βασιλική Πετρή         Δήμητρα Δεμένεγα

Ε) Την 20η Ιανουαρίου 2020, τα μέλη της Επιτροπής  συνήλθαν σε συνεδρίαση  και συνέταξαν το 
παρακάτω Πρακτικό:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ    

         Αρ.πρωτ.: 225/20-01-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

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 )  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 20η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα 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  συμπληρωματικών
δικαιολογητικών  κατακύρωσης 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
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3531/26.07.2019(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
Αναπληρωματικό Μέλος Βασιλική Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ

1.Στο υπ’  αριθμ.  6029/23-12-2019 Πρακτικό αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονομικών
προσφορών εξετάστηκαν και  αξιολογήθηκαν τα περιεχόμενα των φυσικών φακέλων των δύο
αναδόχων  (του  ΜΟΥΖΑΚΗ  ΑΝΤ.ΑΝΔΡΕΑ ως  προσωρινός  ανάδοχος  για το  τμήμα    Β     και  της
εταιρείας  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ως προσωρινός ανάδοχος για το τμήμα   Α)    γ ι α  τ η ν
Προμήθεια ελαστικών (μετά εργασιών τοποθέτησης και  συντήρησης) για οχήματα του Δήμου
Κέας.

2.κατά την ανωτέρω διαδικασία,  διαπιστώθηκε ότι αυτά δεν ήταν πλήρη και μάλιστα και οι δύο
ανάδοχοι υπέβαλαν αίτημα συνοδευόμενο με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται
ότι έχουν αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών που λείπουν.

3.Τα  δικαιολογητικά  που  θα  έπρεπε  να  υποβληθούν  προς  συμπλήρωση  από  τον  ανάδοχο
ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΝΤ.ΑΝΔΡΕΑΣ ήταν τα εξής :

                                                        ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από την υποβολή του

Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από την υποβολή του, από το οποίο να 
προκύπτει ότι :
-δεν τελούν υπό πτώχευση, 
-δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που έχει εκδοθεί  έως τριάντα (30) εργάσιμες μέρες 
πριν από την υποβολή του, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το 
ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου 
ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής 
ειδοποίησης.

   
4.Τα  δικαιολογητικά  που  θα  έπρεπε  να  υποβληθούν  προς  συμπλήρωση  από  την  ανάδοχη
εταιρεία  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ήταν τα εξής :

                                                      ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από την υποβολή του

Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από την υποβολή του, από το οποίο να 
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προκύπτει ότι :
-δεν τελούν υπό πτώχευση, 
-δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που έχει εκδοθεί  έως τριάντα (30) εργάσιμες μέρες
πριν από την υποβολή του, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το
ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου
ότι  εξακολουθούν  να  παραμένουν  εγγεγραμμένοι  μέχρι  της  επίδοσης  της  ως  άνω  σχετικής
ειδοποίησης.

Συμφωνητικό σύστασης

Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας

Υπεύθυνη Δήλωση ότι : δεν προκύπτουν πράξεις επιβολής προστίμου που να έχουν εκδοθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς  ή  αίτησης  συμμετοχής,  από  τη  Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων»

5.  Ακολούθως,  τα  μέλη  της  επιτροπής  αποφάσισαν  ομόφωνα  να  ξανασυνεδριάσουν  την  20η
Ιανουαρίου  2020,  ή  νωρίτερα,  εάν  προσκομιστούν  τα  δικαιολογητικά  νωρίτερα  από  την  20η

Ιανουαρίου 2020 και από τους δύο προσωρινούς αναδόχους,  ώστε να ελέγξουν αν υποβλήθηκαν
τα δικαιολογητικά για τα οποία αιτήθηκαν παράταση υποβολής των.

6α.  Τα  δικαιολογητικά  που  υποβλήθηκαν προς  συμπλήρωση  από  τον  ανάδοχο   ΜΟΥΖΑΚΗΣ
ΑΝΤ.ΑΝΔΡΕΑΣ είναι τα εξής:

Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από την υποβολή του

Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από την υποβολή του, από το οποίο να 
προκύπτει ότι 
-δεν τελούν υπό πτώχευση, 

Εκκρεμεί η προσκόμιση:
Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες μέρες
πριν από την υποβολή του, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το
ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου
ότι  εξακολουθούν  να  παραμένουν  εγγεγραμμένοι  μέχρι  της  επίδοσης  της  ως  άνω  σχετικής
ειδοποίησης.

6β.για  τον  παραπάνω  λόγο  ο  ανάδοχος  ΜΟΥΖΑΚΗΣ  ΑΝΤ.ΑΝΔΡΕΑΣ υπέβαλε  νέο  αίτημα
παράτασης για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, έως 14/2/2020.

7α. Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν προς συμπλήρωση από την ανάδοχη εταιρεία  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ είναι τα εξής:
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Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από την υποβολή του

Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από την υποβολή του, από το οποίο να
προκύπτει ότι 
-δεν τελούν υπό πτώχευση, 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που έχει εκδοθεί  έως τριάντα (30) εργάσιμες μέρες
πριν από την υποβολή του, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το
ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου
ότι  εξακολουθούν  να  παραμένουν  εγγεγραμμένοι  μέχρι  της  επίδοσης  της  ως  άνω  σχετικής
ειδοποίησης.

Συμφωνητικό σύστασης

Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας

Εκκρεμεί η προσκόμιση:
Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
Υπεύθυνη Δήλωση ότι  : δεν προκύπτουν πράξεις επιβολής προστίμου που να έχουν εκδοθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς  ή  αίτησης  συμμετοχής,  από  τη  Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων»

7β.για τον παραπάνω λόγο  η ανάδοχη εταιρεία  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ υπέβαλε  νέο
αίτημα παράτασης για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, έως 14/2/2020.
       
8. Βάσει :
-του  άρθρου 9  της  παρούσας  Διακήρυξης  :  “η  αναθέτουσα  αρχή παρατείνει  την  προθεσμία
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών
από τις αρμόδιες αρχές.”,
-βάσει  της  αίτησης  παράτασης του  προσωρινού  αναδόχου  ΜΟΥΖΑΚΗΣ  ΑΝΤ.ΑΝΔΡΕΑΣ  για
προσκόμιση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης μέχρι 14 Φεβρουαρίου 2020,
-βάσει  της  αίτησης  παράτασης του  προσωρινού αναδόχου  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ & ΣΙΑ  ΕΕ  για
προσκόμιση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης μέχρι 14 Φεβρουαρίου 2020
-βάσει του άρθρου 103 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.23 του άρθρου 107
του Ν.4497/17 και από την παρ.12γ του άρθρου 43 του Ν.4602/2019:” Η διαδικασία ελέγχου των
δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο,
στο  οποίο  αναγράφεται  η  τυχόν  συμπλήρωση  δικαιολογητικών κατά  τα  οριζόμενα  στην
παράγραφο 2 του άρθρου 103 Ν.4412/16, 

τα  μέλη  της  Ε.Δ.  θα  ξανασυνεδριάσουν  την  17η  Φεβρουαρίου 2020,  ή  νωρίτερα,  εάν
προσκομιστούν τα δικαιολογητικά νωρίτερα από την 14η Φεβρουαρίου 2020 και από τους δύο
προσωρινούς αναδόχους,  ώστε να ελέγξουν αν υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά για τα οποία
αιτήθηκαν παράταση υποβολής των.

6.  Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,  θα  επικυρωθούν  με  την
απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν.4412/2016.
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Στο  σημείο  αυτό  η  Επιτροπή  συνέταξε  το  παρόν  Πρακτικό  το  οποίο  υπέγραψε  σε  δύο  (2)
αντίγραφα.
          Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λεωνίδας Περδικάρης         Βασιλική Πετρή Δήμητρα Δεμένεγα

ΣΤ) Την 17η Φεβρουαρίου 2020, τα μέλη της Επιτροπής  συνήλθαν σε συνεδρίαση  και συνέταξαν 
το παρακάτω Πρακτικό:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ    

         Αρ.πρωτ.:754/20-02-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

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 17η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα 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  συμπληρωματικών
δικαιολογητικών  κατακύρωσης 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
3531/26.07.2019(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.Τα μέλη της Επιτροπής αξιολόγησαν τα δικαιολογητικά που  υποβλήθηκαν προς συμπλήρωση
από τον ανάδοχο ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΝΤ.ΑΝΔΡΕΑΣ ο οποίος είχε υποβάλει νέο αίτημα παράτασης για
την συμπλήρωση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, έως 14/2/2020 και είναι τα εξής:

Πιστοποιητικό  που  έχει  εκδοθεί  την  21-01-2020, από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  δεν  τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση 
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που έχει εκδοθεί  έως τριάντα (30) εργάσιμες μέρες
πριν από την υποβολή του, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το
ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου
ότι  εξακολουθούν  να  παραμένουν  εγγεγραμμένοι  μέχρι  της  επίδοσης  της  ως  άνω  σχετικής
ειδοποίησης.

2.  Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αξιολόγησαν τα δικαιολογητικά που  υποβλήθηκαν προς
συμπλήρωση  από  τον  ανάδοχο  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  ΕΕ ο  οποίος  είχε  υποβάλει  νέο
αίτημα παράτασης για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, έως 14/2/2020  και
είναι τα εξής:

Πιστοποιητικό  που  έχει  εκδοθεί  την  21-01-2020, από  το  οποίο  προκύπτει  ότι δεν  τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση  
Υπεύθυνη Δήλωση ότι  : δεν προκύπτουν πράξεις επιβολής προστίμου που να έχουν εκδοθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς  ή  αίτησης  συμμετοχής,  από  τη  Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων».

3.  Κατά την  ανωτέρω  διαδικασία,  διαπιστώθηκε  ότι  τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  που
υποβλήθηκαν και από τους δύο αναδόχους ήταν πλήρη και γνωμοδοτούν προς τα μέλη της Ο.Ε.:
-την  κατακύρωση της  Προμήθειας ελαστικών (μετά εργασιών τοποθέτησης και  συντήρησης)
για οχήματα του Δήμου Κέας στον ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΝΤ.ΑΝΔΡΕΑ γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά. 
-την κατακύρωση της  Προμήθειας ανταλλακτικών  (μετά  εργασιών  τοποθέτησης  και
συντήρησης) για οχήματα του Δήμου Κέας, στην εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ γιατί
κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

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

Λεωνίδας Περδικάρης       Δήμητρα Δεμένεγα   Μαριάννα Μωραϊτη

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

να εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :
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1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016,

2) Τους όρους της υπ΄αριθ. ΑΔΑΜ: 19PROC005900066 διακήρυξης,

3) Τα  πρακτικά  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  δικαιολογητικών-τεχνικών  προσφορών  και

οικονομικών προσφορών,

4)  Το 6029/23-12-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης

(1ο αίτημα παράτασης)

5)  Το 225/20-01-2020  πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης

(2ο αίτημα παράτασης)

6) Το 754/20-02-2020 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης,

7) τις υπ'αριθμ. 722-737/2019  Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης

8) τις υπ'αριθμ. 28-42/2020  Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης,

9) Τα στοιχεία του φακέλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Την  έγκριση  του  υπ’  αριθμ.  6029/23-12-2019 πρακτικού  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης

δικαιολογητικών κατακύρωσης (1ο αίτημα παράτασης)

2) Την  έγκριση  του  υπ’  αριθμ. 225/20-01-2020  πρακτικού  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης

δικαιολογητικών κατακύρωσης (2ο αίτημα παράτασης)

3) Την  έγκριση  του  υπ’  αριθμ. 754/20-02-2020  πρακτικού  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης

δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

4) Την κατακύρωση της Προμήθειας ελαστικών (μετά εργασιών τοποθέτησης και συντήρησης)

για  οχήματα  του  Δήμου  Κέας  στον ΜΟΥΖΑΚΗ  ΑΝΤ.ΑΝΔΡΕΑ,  με  συνολική  συμβατική  αξία  :

10.887,10 ευρώ, πλέον  2.612,90 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 13.500,00 ευρώ γιατί κατέθεσε

όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

5) Την κατακύρωση της  Προμήθειας ανταλλακτικών  (μετά  εργασιών  τοποθέτησης  και

συντήρησης) για οχήματα του Δήμου Κέας,  στην εταιρεία  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, με

συνολική συμβατική αξία :  43.289,52 ευρώ,  πλέον  10.389,48 ευρώ ΦΠΑ,  συνολικού ποσού

53.679,00 ευρώ γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 31/2020
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Θέμα 7ο :  Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Κ.Ε.Δ.Κ. κατά το άρθρο 10, παρ. 14, Ν. 4071/2012 και
υποβολή αιτήματος προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας για την έγκριση καταβολής
της ετήσιας επιχορήγησης, ποσού 30.000,00€ στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κέας για το έτος
2020.

                   Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επι-
τροπής κος Ελευθέριος Τζουβάρας, έθεσε υπόψη των μελών της, την υπ’αριθμ.18/2020 (ΑΔΑ:  
Ψ8ΒΦΟΕΧ8-ΦΡΔ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Κέας, που αφορά την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης  της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Κέας, για το έτος 2020, στην οποία ομόφωνα αποφασίστηκαν τα ακόλουθα :

                   1. Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσης των εσόδων και των εξόδων της Κ.Ε.Δ.Κ. και 

                   2. Απευθύνει αίτημα προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας για την καταβολή ετήσιας 
επιχορήγησης, ποσού 30.000,00€ προς την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κέας

Πιο αναλυτικά συζητήθηκαν τα εξής:

                   “Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 αλλάζει ριζικά ο τρόπος 
χρηματοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από το Δήμο, καθώς δεν απαιτείται πλέον σύναψη 
σύμβασης χρηματοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης.
Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυμβατικού ελέγ-
χου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (βλ. και το σχετικό με το προσυμβατικό έλεγχο  άρθρο 278 του 
Ν.3852/2010, από το οποίο παραλήφθηκε μετά την τροποποίησή του από την παρ 2 του άρθρου 9 του
ν. 4071/2012 η φράση «και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης των κοι-
νωφελών επιχειρήσεων»)

Σύμφωνα  με  την  Αιτιολογική  Έκθεση  του  Νόμου,  με  την  ανωτέρω  διάταξη  επιτρέπεται  η
χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο, προκειμένου να καταστεί
δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της, όταν τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφομένων
στον προϋπολογισμό της. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθμού των μελών της Οικονομικής Επιτροπής (από 09.08.2019 ημερομηνία έναρξης ισχύος της
παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19)
Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου
προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που
επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις.

Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράμματος δράσης,
εκ μέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηματοδότησης θα αρκεί η υποβολή
του  προϋπολογισμού  της  επιχείρησης  συνοδευόμενου  από  εισηγητική  έκθεση  του  Διοικητικού
Συμβουλίου  της,  η  οποία  θα τεκμηριώνει  τα  έσοδα και  τα  έξοδα αυτής,  σύμφωνα  με  το  ετήσιο
πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006.

Για  το  λόγο  αυτό,  καλούμαστε  να  εγκρίνουμε  και  να  υποβάλλουμε  προς  ψήφιση  από  την
Οικονομική Επιτροπή την κάτωθι εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσης των εσόδων και των εξόδων της
Επιχείρησης:

Εισηγητική  έκθεση  της  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ,  για  την
τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, αλλάζει ριζικά ο τρόπος χρηματοδότησης των
κοινωφελών  επιχειρήσεων  από  το  Δήμο,  καθώς  δεν  απαιτείται  πλέον  σύναψη  σύμβασης
χρηματοδότησης,  βάσει  καταρτισθέντος  από  την  επιχείρηση  διετούς  προγράμματος  δράσης.
Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυμβατικού
ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (βλ. και το σχετικό με το προσυμβατικό έλεγχο  άρθρο 278
του Ν.3852/2010, από το οποίο παραλήφθηκε μετά την τροποποίησή του από την παρ 2 του άρθρου
9 του ν. 4071/2012 η φράση «και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης
των κοινωφελών επιχειρήσεων»)
Σύμφωνα  με  την  Αιτιολογική  Έκθεση  του  Νόμου,  με  την  ανωτέρω  διάταξη  επιτρέπεται  η
χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο προκειμένου να καταστεί
δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των
αναγραφομένων στον προϋπολογισμό της. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της Οικονομικής Επιτροπής (από 09.08.2019 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19).
Πλέον  η  χρηματοδότηση  του  Δήμου θα  καλύπτει  τη  διαφορά  μεταξύ  εσόδων  και  εξόδων  του
ετήσιου  προϋπολογισμού  της  επιχείρησης,  χωρίς  τους  περιορισμούς  (ως  προς  το  είδος  των
δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις.
Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράμματος δράσης, εκ
μέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηματοδότησης θα αρκεί η υποβολή
του  προϋπολογισμού  της  επιχείρησης  συνοδευόμενου  από  εισηγητική  έκθεση  του  Διοικητικού
Συμβουλίου της, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο
πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006.

1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων     της επιχείρησης  

Οι δραστηριότητες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας έχουν ως εξής: 
1.1. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων/συνεδρίων 

Συγκεκριμένα η διοργάνωση περιλαμβάνει τα εξής: 
•  οργάνωση  του  χώρου  με  τα  σχετικά  για  την  ολοκλήρωση  της  κάθε  εκδήλωσης  όπως
καρέκλες, τραπέζια επισήμων, εξέδρες, παροχή ρεύματος, στολισμός κλπ, 
•   οργάνωση για την ηχητική κάλυψη και το φωτισμό
• Δαπάνες κεράσματος, παραγωγής προωθητικού υλικού (αφίσες, φυλλάδια κ.λπ.), φιλοξενίας
επίσημων προσώπων, εισηγητών κ.α

1.2. Λειτουργία τμήματος εκμάθησης μουσικής, χορού, θεάτρου
Προβλέπεται  η  διοργάνωση  τμημάτων  εκμάθησης  μουσικής,  τμημάτων  παραδοσιακών  και
σύγχρονου  χορού,  τμήμα  θεατρικού  εργαστηρίου  κλπ  .  Επίσης  προβλέπεται  η  απασχόληση
δασκάλου μουσικής για την διοργάνωση και την εκπαίδευση των μαθητών των τμημάτων. 
Επίσης προβλέπει  την επιμέλεια για το πρόγραμμα μαθημάτων,  το εκπαιδευτικό υλικό και  την
καταλληλότητα των χώρων εκμάθησης.

1.3. Λειτουργία τμημάτων αθλητισμού 
Περιλαμβάνονται  τα  τμήματα  μαζικού  αθλητισμού  αλλά  και  τμήματα  εκμάθησης  ειδικότερων
αθλημάτων όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κλπ ανάλογα με τις ανάγκες και τη ζήτηση όπως
διαμορφώνεται κάθε φορά. Προς το παρόν λειτουργεί υπό την εποπτεία της Κ.Ε.Δ.Κ. δημοτικό
γυμναστήριο.
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1.4 Έξοδα δράσεων και δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης 
1.4.1 Μονάδα προγράμματος βοήθεια στο σπίτι

Η μονάδα Βοήθεια στο Σπίτι με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα
με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α), στοχεύει με την λειτουργία της στην παραμονή τους στο οικείο
φυσικό  και  κοινωνικό  τους  περιβάλλον,  τη  διατήρηση  της  συνοχής  της  οικογένειάς  τους,  την
αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, την εξασφάλιση
αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Ταυτόχρονα,  στόχο  αποτελεί  η  αποδέσμευση  των  γυναικών  από  την  φροντίδα  των
ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση τους στην
απασχόληση, η σταδιοδρομία και ο συμβιβασμός της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή.
Οι  ανωτέρω  δραστηριότητες  πρέπει  να  υποστηρίζονται  διοικητικά  και  λειτουργικά.  Συνεπώς
οριζόντια σε όλες τις  παραπάνω δράσεις  υπάρχει  η ανάγκη της διοικητικής και  γραμματειακής
υποστήριξης  όλως  των  ενεργειών,  καθώς  και  της  κάλυψης  των  λειτουργικών  δαπανών  της
λειτουργίας του προγράμματος
                                                                                                                 
2. Οικονομικά στοιχεία προϋπολογισμού

1.1 Έσοδα επιχείρησης 

Αναλυτικά τα έσοδα έχουν ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 108.000,00

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΔΙΕΤΕΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 10.000,00

73.00.00 Έσοδα από γυμναστήριο 2000,00
73.00.02 Έσοδα από χορούς 8.000,00

Χρηματοδοτήσεις από πρόγραμμα ¨υλοποίηση 
προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι και Κοινωνικής 
Μέριμνας¨ 50.000,00

74.03.00 Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι 50.000,00
Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία,
ΟΑΕΔ κλπ) 30.000,00

74.04.00 Έσοδα από Δήμο Κέας 30.000,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ¹ 31/12/2019 18.000,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 18.000,00

38.03 Ταμειακά διαθέσιμα        18.000,00
Σύνολο 

108.000,00

2.2 Έξοδα επιχείρησης

Αναλυτικά τα έξοδα έχουν ως εξής: 

Ονομασία

προτεινόμενα ποσά €
2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 49.250,00
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

30.000,00
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60.00 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 30.000,00
Εργοδοτικές εισφορές 18.000,00

60.03 Εργοδοτικές εισφορές 18.000,00
60.02 Λοιπές παρεχόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού (Γάλα & 

ιατρικές εξετάσεις)
1.250,00

Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών 22.500,00
61.98.03 Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών 1.000,00
61.00.06 Αμοιβές λογιστών 3.000,00
61.98.01 Αμοιβές καθηγητή γυμναστηρίου 7.200,00

61.98.02 Αμοιβές καθηγητή παραδοσιακών χορών 8.800,00

61.98.04 Αμοιβές συμβούλου 2.500,00

ΕΝΟΙΚΙΑ          10.000,00

62.04.01 Ενοίκιο Γυμναστηρίων 10.000,00

Επικοινωνίες 1.400,00
62.03.02 Ταχυδρομικά Τέλη              300,00
62.03.00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 500,00             
62.03.01 Κινητή Τηλεφωνία 600,00

Ασφάλιστρα 400,00
62.05.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και λοιπού εξοπλισμού 400,00

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από 
τρίτους

5.500,00

62.07.01 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων  (Συγχρονισμός 
γυμναστηρίου)

2.000,00

62.07.03 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.500,00
62.07.02 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.000,00

Φόροι - Τέλη 5.000,00
63.98.00 Λοιποί φόροι 5.000,00

Έξοδα μεταφορών δραστηριοτήτων της επιχείρησης 4.000,00
64.00.00 Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια 

κλπ)
2.500,00

64.00.01 Έξοδα κίνησης με μεταφορικά μέσα τρίτων 1.500,00
Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και 
διαφήμισης)

1.000,00

64.02.06 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης 

1.000,00

Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις 1.500,00
64.06.00 Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις 1.500,00

Έξοδα δημοσιεύσεων 200,00
64.09.00 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 200,00

Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 150,00
64.98.00 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 150,00

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια 
για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)

200,00

65.98.00 Τόκοι και διάφορα έξοδα  200,00
Έξοδα εκδηλώσεων – συναυλιών κ.λ.π 3.000,00
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64.02.05 Έξοδα εκδηλώσεων – συναυλιών κ.λ.π 3.000,00
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, ειδών γραφείου,γραφικής 
ύλη

800,00

64.07.03 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 800,00
Είδη υγιεινής και καθαριότητας 800,00

64.08.01 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 800,00
Λοιπές προμήθειες 2.300,00

64.08.02 Υλικά Φαρμακείου 2.300,00
Σύνολα 108.000,00

                                                                                                       
3. Αιτιολόγηση της σύνδεσής των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ 
Όλες οι δραστηριότητες που ασκεί η δημοτική επιχείρηση περιλαμβάνονται στους σκοπούς της και συνδέονται
άμεσα με τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα. 

4. Ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης
Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου και η ανάλυση του προγράμματος χρηματοδότησης προς την 
επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους καθορίζεται από τις δράσεις της Επιχείρησης και τις ανάγκες 
που αυτές δημιουργούν. Συγκεκριμένα, η ΚΕΔΚ στη διάρκεια των δύο πρώτων μηνών του 2020 διατήρησε και
ενίσχυσε τις υφιστάμενες δράσεις της Κ.Ε.Δ.Κ. δηλαδή τους παραδοσιακούς χορούς και τις δραστηριότητες  
του Γυμναστηρίου. Στην περίοδο αυτή που πέρασε απαιτήθηκε η κάλυψη διαφόρων εξόδων για αναλώσιμα 
μηχανών γραφείου και γραφική ύλη, καύσιμα και συντήρηση του αυτοκινήτου εξυπηρέτησης του Β.Σ.Σ, 
αγορά φαρμακευτικού υλικού, ενίσχυση συλλόγων  κλπ.

 5. Χρηματοροές 
Το ποσό της χρηματοδότησης θα καταβληθεί άπαξ από το Δήμο στην επιχείρηση, καθώς ήδη διανύεται ο 
δεύτερος μήνας του τρέχοντος έτους.

6. Αναθεώρηση χρηματοδότησης 
Το πρόγραμμα χρηματοδότησης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός του έτους αυξομειώσεις 
των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία, που δεν οδηγούν σε αύξηση της 
συνολικής χρηματοδότησης από το Δήμο. 
Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του έπειτα από τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων 
οργάνων

Διανύουμε ήδη τους πρώτους  μήνες του 2020, διατηρώντας και ενισχύοντας τις υφιστάμενες δράσεις της   
Κ.Ε.Δ.Κ. δηλαδή τους παραδοσιακούς χορούς και τις δραστηριότητες του Γυμναστηρίου. Στην περίοδο αυτή
που πέρασε απαιτήθηκε η κάλυψη διαφόρων άλλων εξόδων για αναλώσιμα μηχανών γραφείου και γραφική
ύλη, καύσιμα και συντήρηση του αυτοκινήτου εξυπηρέτησης του Β.Σ.Σ καθώς επίσης και κάλυψη εξόδων για
τη εξοπλισμό του γυμναστηρίου, την ενίσχυση συλλόγων και την αντικατάσταση όσων δεν επιδέχονταν επι-
σκευής με αγορά νέων, κ.λπ. Τα έσοδα των παραπάνω δράσεων εκτός των παραδοσιακών χορών δεν είναι πλή-
ρως ανταποδοτικά, με αποτέλεσμα να απαιτείται και εκεί η κάλυψη των εξόδων από την Κ.Ε.Δ.Κ. 

Ως εκ τούτου εισηγούμαστε  την έγκριση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ. για υποβολή αιτήματος προς την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Κέας για την καταβολή της ετήσιας επιχορήγησης ποσού 30.000,00 € προς την Κοινωφελή Επι-
χείρηση Δήμου Κέας  (ΦΕΚ 2179/Β΄/23.10.2008, παρ. 6).
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   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ άριθμ. 18/2020 (ΑΔΑ: 
Ψ8ΒΦΟΕΧ8-ΦΡΔ) απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κέας, 
τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 και 
μετά από  διαλογική συζήτηση

                                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’αριθμ.18/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του-
Δήμου Κέας αυτής  και την καταβολή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Δήμου προς την Επιχείρηση,
ύψους 30.000,00€. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6738.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου
Κέας για το οικονομικό έτος 2020.      

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό :  32/2020
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ΘΕΜΑ 8ο :  Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους
2020 λόγω έκτακτης ανάγκης.

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το  8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανα-
φέρει ότι ο προϋπολογισμός του έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με
την υπ΄ αριθμ 1/2020 απόφαση, πρέπει να αναμορφωθεί. 

Υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη να απομακρυνθεί επικίνδυνη βραχομάζα όγκου 20m3, που έχει  
αποκολληθεί  εντελώς  από  το  πρανές  άνωθεν  της  εκκλησίας  Παναγίας  Χρυσοσπηλιώτισσας  και  του
νεοκλασικού Δημαρχείου Κέας. 

Σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών
και  Μεταλλευτικών  Ερευνών,  υπάρχει  πολύ  αυξημένη  επικινδυνότητα  του  χώρου  κυρίως  λόγω  της
μεγάλης ασταθούς  μάζας που έχει  αποκολληθεί  και  βρίσκεται  σε  κατάσταση οριακής ισορροπίας.  Η
κατάπτωση της εν λόγω μάζας είναι πιθανό να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή. Η εξέλιξη αυτή εμπεριέχει
άμεσο κίνδυνο ατυχήματος για άτομα που πιθανά θα βρίσκονται στο γύρω χώρο. 

Δεδομένου ότι  η  εξεταζόμενη περιοχή χαρακτηρίζεται  από μεγάλη επισκεψιμότητα,  λόγω της
Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας, που αποτελεί νεότερο αρχαιολογικό μνημείο, αλλά και της  λειτουργίας
τόσο του Δημαρχείου όσο και της παράπλευρης παιδικής χαράς, θα πρέπει να ληφθούν μόνιμα μέτρα
προστασίας. Η πρόταση και εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων προστασίας, θα καθοριστεί μετά από
γεωτεχνική μελέτη του πρανούς στο πλαίσιο της οποίας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα η ασφαλής
κατάρριψη και απομάκρυνση της αποκολλημένης βραχομάζας, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει πρόσβαση
μηχανικών μέσων στη θέση αυτή.

Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

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

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

30.7324.0001 Κατασκευή πεζοδρομίων 30.000,00 - 5.000,00 25.000,00

30.7413.0031

Γεωτεχνική μελέτη για την
απομάκρυνση

βραχομάζας πρανούς
Δημαρχείου

0,00 5.000,00 5.000,00

30.000,00 0,00 30.000,00
 
Από την ανωτέρω αναμόρφωση δεν επηρεάζεται το αποθεματικό του Δήμου
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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. 1/2020 (ΑΔΑ: Ψ4ΥΦΩΕΔ-3Δ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την 
οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2020
4.  Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2020 λόγω έκτακτης ανάγκης, για τη
σχετική ψήφισή της.

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

   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό :  33/2020
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Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας                  Τα μέλη

                Ελευθέριος Τζουβάρας                           Μουζάκης Ν.Δημήτριος

Δεμένεγας Κωνσταντίνος

Πατηνιώτης Αντώνιος 
(αναπληρωματικό μέλος)

Γροσομανίδη Παρασκευή


