
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΑΔΑ: 917ΛΩ1Η-ΦΔ9 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                                                                                           Αρ. Απόφ.:    64/2021
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 7ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερίφου

ΘΕΜΑ 1ο:  Λήψη απόφασης για την επικύρωση ή μη του πρακτικού της «Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών» για το σύνολο των προμηθειών που

περιλαμβάνονται στην πράξη «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Σερίφου».

Στη Σέριφο σήμερα, 21 Μαρτίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 μμ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Σερίφου,

συνήλθε σε συνεδρίαση, δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 1375-19/03/2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε

νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (6) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Α. Χρυσολωράς Θεόδωρος, μέλος
2. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος

3. Ράμπιας Σάββας, μέλος 

4. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος

5. Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος

6. Μποφίλιος Πέτρος, μέλος  

                   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη Ειρήνη.



Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των μελών για τη συζήτηση τριών (3) έκτακτων θεμάτων, ως

κάτωθι:

 Εξειδίκευση δαπάνης για την υπηρεσία επισκευής και συντήρησης μηχανήματος έργου (υδροφόρας).

 Εξειδίκευση δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός-Διαμόρφωση Χώρου Εναπόθεσης Απορριμμάτων».

 Διαγραφή ανύπαρκτων υδρομέτρων από το μητρώο και των οφειλών που εμφανίζονται σε αυτά.

Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψιν των μελών της επιτροπής την ανάγκη επικύρωσης του πρακτικού

της «Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών» για το σύνολο των προμηθειών που περιλαμβάνονται στην πράξη «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο

Σερίφου», σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΙΚΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΙΦΟΥ



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
AUTOMOTIVE

(τιμή μονάδας)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
NORMA

(τιμή
μονάδας)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Χ.Ν ΠΑΥΛΟΥ

(τιμή
μονάδας)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΦΟΙ

ΙΑΝΝΙΔΗ
(τιμή

μονάδας)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
VOLVO
(τιμή

μονάδας)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
CAR DEAL

(τιμή
μονάδας)

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΒΑΣΕΙ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ

1
Ηλεκτροκίνητ
ο Αυτοκίνητο 
ΙΧ

1 Τεμ.            40,000.00 € 38,000.00 €    42,000.00 € 40.000,00€ 40.000,00€

2
Ηλεκτροκίνητ
ο Φορτηγάκι 
(Van) φορτιού

2 Τεμ.            36,000.00 € 35,000.00 €     37,000.00 € 36.000,00€ 72.000,00€

3

Ηλεκτροκίνητ
ο Τετράκυκλο 
όχημα με 
ανατρεπόμενο
κάδο

2 Τεμ.    50,000.00 €  55,000.00 €    45,000.00 € 50.000,00€ 100.000,00
€

4
Σταθμός 
Φόρτισης ΑC 
22kW

5 Τεμ. 3.000,00 € 3.450,00 € 2.550,00 € 3.000,00 € 15.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 227.000,00
€  

ΦΠΑ 24% 54.480,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 281.480,00€

ΥΠΟΕΡΓΟ 2- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΙΦΟΥ



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΦΟΙ ΙΑΝΝΙΔΗ

(τιμή
μονάδας)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
VOLVO (τιμή

μονάδας)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
CAR DEAL

(τιμή
μονάδας)

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΒΑΣΕΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

1
Ηλεκτροκίνητ
ο Λεωφορείο 
25 επιβατών

1 Τεμ. 395.000,00 € 454.250,88 € 335.750,00 € 395.000,00 € 395.000,00 €

2
Σταθμός 
Φόρτισης AC 
22 kW

1 Τεμ. 3.000,00 € 3.450,00 € 2.550,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 398.000,00 €

ΦΠΑ 24% 95.520,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 493.520,00€

Όπως προκύπτει από τους ανωτέρω πίνακες και την εμπεριστατωμένη έρευνα αγοράς που πραγματοποίησε η επιτροπή διερεύνησης τιμών, ο
συνολικός προϋπολογισμός ανά υποέργο ανέρχεται ως εξής:

- Για  το  Υποέργο  1:  Προμήθεια  πέντε  (5)  μικρών  ηλεκτροκίνητων  οχημάτων  και  πέντε  (5)  σταθμών  φόρτισης  στο  Δήμο  Σερίφου
συνολικού προϋπολογισμού 281.480,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%).

- Για το Υποέργο 2: Προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου λεωφορείου και ενός (1) σταθμού φόρτισης στο Δήμο Σερίφου συνολικού
προϋπολογισμού 493.520,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψιν τις διατάξεις:

 Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκηση- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

 Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)»,



 Του άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 σύμφωνα με το οποίο: «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση

της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. [...]»,

 Του άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 «1.Η Οικονομική Επιτροπή

είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις

ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...]θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες,

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του

δήμου  ή  δημόσιους  υπαλλήλους.  ιδ)  Ασκεί  καθήκοντα  αναθέτουσας  αρχής  για  τις  συμβάσεις  έργου,  μελετών,  υπηρεσιών  και

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας

ανάθεση. [...]»,

 Το από 11/03/2021 πρακτικό  της «Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών» για το σύνολο των προμηθειών που περιλαμβάνονται στην πράξη

«Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Σερίφου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ



Την επικύρωση του από 11/03/2021 πρακτικού της «Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών» για το σύνολο των προμηθειών που περιλαμβάνονται στην

πράξη «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Σερίφου».

Ο Δ.Σ. κ. Χρυσολωράς Θ. ήταν απών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 64/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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