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ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό 35/10-12-2014 συνεδριάσεως
της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 123/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Περί έγκρισης δαπάνης και
διάθεσης πίστωσης για υπηρεσία άμεσης
ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους
του Δήμου Μυκόνου».

Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα , σήμερα την 10ην του μηνός
Δεκεμβρίου του έτους 2014 , ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ.,
συνελθούσα σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή , μετά την 05-12-2014 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Κωνσταντίνου Π.Κουκά, Δημάρχου Μυκόνου , η
οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.3852/10 άρθρο 75.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία , δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα και τα επτά (7) μέλη:
Παρόντες:
Απόντες:
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΑΣ
ΟΥΔΕΙΣ
2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΟΣ
3. ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΑΝ
4. ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΡΟΥΣΣΟΣ
7. ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (αναπλ.Κ.Σαμψούνη)
Παρόντων των κ.κ. Θεοδώρου Ιωάννη, υπαλλήλου του Δήμου Μυκόνου, για την τήρηση
των πρακτικών, της αντιδημάρχου κ.Ειρ.Γρυπάρη καθώς και της δικηγόρου του Δήμου
κ.Μ.Φρούντζου.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο οικονομικών κ.Ν.Γκέλο ο οποίος
εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, έθεσε υπόψη της τα παρακάτω:
Α.
Το με αριθμ. 14REQ002466971 πρωτογενές αίτημα, της Διοικητικής
Υπηρεσίας με θέμα: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ
ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ».
Β.
Την με αριθμ.17/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας για την Υπηρεσία άμεσης
ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Μυκόνου
προϋπολογισμού δαπάνης 59.000,00 € διάρκειας ενός έτους.
Γ.
Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για την δέσμευσή πίστωσης ύψους 0,01 €
σε βάρος του Κ.Α. 15-6142.0002 του προϋπολογισμού έτους 2014 για την
δαπάνη για την υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους
του Δήμου Μυκόνου για ένα έτος, συνολικής αξίας 59.000,00 €, εκ των οποίων
το ποσό των 0€ αφορά το έτος 2014 και το ποσό των 59.000,00 €, το έτος 2015.
Η παρούσα εκδίδεται με την επιφύλαξη ως προς την έγκριση της δαπάνης από
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την υπηρεσία επιτρόπου του ελεγκτικού συνεδρίου (ΠΑΥ με α/α
Α/219/10.12.2014)
Στη συνέχεια ο αντιδήμαρχος οικονομικών κ.Ν.Γκέλος ανέφερε ότι, ο Δήμος Μυκόνου
στα πλαίσια του προγράμματος υποστήριξης τοπικών κοινοτήτων με παροχή υπηρεσιών
άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του νησιού, αναπτύσσει δυναμικά
ένα υποδειγματικό πρότυπο αποτελεσματικής συνεργασίας του ιδιωτικού με τον
ευρύτερο δημόσιο τομέα (ΣΔΙΤ) στον ευαίσθητο χώρο της υγείας. Η εν γένει ιατρική
βοήθεια σε πρώτο χρόνο αναδεικνύεται σε κρίσιμη υπηρεσία και αποτελεί βασική
ανάγκη των κατοίκων ιδιαιτέρως σε περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας.
Λαμβάνοντας υπόψη την κρίσιμη ανάγκη για έκτακτη μεταφορά ασθενών και τραυματιών,
ο Δήμος μας αποφάσισε να προσφέρει στους κατοίκους του νησιού μια υπηρεσία άμεσης
ιατρικής υποστήριξης και η οποία θα λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς το δημόσιο
σύστημα και μόνο εφόσον δεν μπορεί για οποιαδήποτε λόγο να επιληφθεί το ΕΚΑΒ. Με
αυτό τον τρόπο αφενός ενδυναμώνουμε το αίσθημα της ασφάλειας και αφετέρου
εξασφαλίζουμε την απαιτούμενη ηρεμία για την ευημερία της τοπικής κοινωνίας, σε μια
δύσκολη οικονομική περίοδο ιδιαιτέρως για τα άτομα της τρίτης ηλικίας των οποίων οι
μειώσεις των συντάξιμων αποδοχών τους έχουν συντελέσει σε αξιόλογο περιορισμό
προσωπικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της Υγείας.
Η συνεργασία, μετά από σχετική συμφωνία, με αξιόπιστη εταιρεία του κλάδου βασίζεται
στην εταιρική πολιτική των υπηρεσιών αξίας στην τοπική αυτοδιοίκηση με
ελαχιστοποιημένο ασφάλιστρο, ώστε να υποστηρίζει στο βέλτιστο την υγεία και ποιότητα
ζωής των δημοτών. Όσοι ζούμε στην Μύκονο γνωρίζουμε την σημασία της
αεροδιακομιδής που συχνά έχει σώσει ζωές.
Η Δημοτική Αρχή θα αξιοποιήσει με αυτή τη συμφωνία τις διατάξεις του “Καλλικράτη”, η
οποία επιτρέπει την διάθεση κονδυλίων για υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.
Μετά από τα πιο πάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τους συμβούλους ν’αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα
παραπάνω, τις επιφυλάξεις της αντιπολίτευσης καθώς και:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περίπτωση δ΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/0706-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006(ΦΕΚ Α’/8.6.2006)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία,
Α.

Εγκρίνει τα τεύχη της με αριθμ.17/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας
(πρωτ.αίτημα 14REQ002466971) για την εκτέλεση της εργασίας «ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ»

Β.

Εγκρίνει την δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης για τα έτη 2014 & 2015 για την
εκτέλεση της εργασίας «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ
ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ»

Γ.

Διαθέτει πίστωση 0,01€ σε βάρος του Κ.Α.15-6142.0002 του προϋπολογισμού
έτους 2014 (ΠΑΥ με α/α Α/219/10.12.2014) και θα προβλεφθεί πίστωση
59.000,00€ σε βάρος του αντίστοιχου Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2015 για
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την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας.
Δ.

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία ,
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ» που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου
Μυκόνου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τα άρθρα 209 και 273 του Ν. 3463/2006.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών
Ο.Τ.Α.».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/ 08.08.2014)
5. Την υπ’ αριθμόν 17/2014 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Μυκόνου
6. Την αριθ. 123/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την
έγκριση των τευχών της αρ. 17/2014 μελέτης και την κατάρτιση των όρων
του πρόχειρου διαγωνισμού

Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
28/1980.
Η παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ » είναι
προϋπολογισμού 59.000,00 Ευρώ και θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους:
1) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29-12-2014 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 9:30
π.μ. έως 10:00 π.μ., ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού, στο δημοτικό κατάστημα.
2) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά
μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.
3) Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα
από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι προσφορές που υποβάλλονται νωρίτερα,
παραμένουν στην Υπηρεσία και αποσφραγίζονται από την επιτροπή του διαγωνισμού
κατά το στάδιο της αποσφράγισης μαζί με τις υπόλοιπες.
4) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και οι συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας.
Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου
παρόχου στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή επαγγελματική ένωση.
5) Επίσης, οι διαγωνιζόμενοι - επί ποινή αποκλεισμού - μαζί με την προσφορά
τους πρέπει να υποβάλλουν στην επιτροπή του Διαγωνισμού:
α) Εγγύηση συμμετοχής ποσού που αντιστοιχεί με το 2%, επί της συνολικής
προϋπολογισθείσας αξίας.
β) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι:
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1. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και της περιγραφής της υπηρεσίας και
αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους
ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται.
2. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας.
3. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
4. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
5. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την
ημέρα του διαγωνισμού.
γ) Εφόσον οι πάροχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους,
υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής του εκπροσωπούμενου.
6) Ο πάροχος στον οποίο θα ανατεθεί η εργασία οφείλει πριν την απόφαση
κατακύρωσης να προσκομίσει στο Δήμο τα πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά της
προηγούμενης παραγράφου, πλην αυτών που μπορούν να αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε
περίπτωση μη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά,
κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Δήμου η κατατιθέμενη από αυτόν εγγύηση
συμμετοχής.
7) Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που
περιγράφονται στην μελέτη, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
8) Η κατακύρωση της εργασίας θα γίνει σε συμμετέχοντα που θα προσφέρει τη
χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί από την επιτροπή του διαγωνισμού ότι η προσφορά του
πληροί τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού.
9) Ο πάροχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους
5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της εργασίας, χωρίς το Φ.Π.Α..
10) Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα
χρόνο.
11) Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται τμηματικά, το 25% με την υπογραφή
της σύμβασης και το υπόλοιπο με την λήξη της σύμβασης, ύστερα από έκδοση σχετικού
δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου.
12) Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας να αναρτηθεί στον
πίνακα ανακοινώσεων του δήμου, στον δικτυακό τόπο του δήμου και να δημοσιευθεί
στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο τοπικό τύπο, μέχρι και την 17-12-2014.
13) Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Ε.

Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για τις δικές του
νόμιμες ενέργειες.

Κατά ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ρούσσος Παντελεήμων και Πέτρος
Σταυρακόπουλος.
Η παρούσα απόφαση να σταλεί:
 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου , Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού
Νοτίου Αιγαίου, Επτανήσου 35, 84100 Σύρος , για την κατά νόμο έγκριση
4
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 στον Αντιδήμαρχο οικονομικών κ.Ν.Γκέλο
 στο Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Μυκόνου
 στην Διοικητική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου
 στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου
 στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Μυκόνου
για να λάβουν γνώση και για τις δικές τους ενέργειες και
 στο συντονιστή της Ο.Δ.Ε. για να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα
του Δήμου Μυκόνου
Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 123/2014.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση .
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κωνσταντίνος Π.Κουκάς

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΟΣ
ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΑΝ
ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΡΟΥΣΣΟΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Μύκονος 15/12/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κωνσταντίνος Π. Κουκάς
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
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