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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
          ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
            

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 25ης/13-10-2017
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα  Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017  και  ώρα  10:30  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας,  στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Κέας
στην  Ιουλίδα, ύστερα  από  την  αριθμ.πρωτ.  4116/09.10.2017  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
5 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

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

             
 
    

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση των
πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για ταχυδρομικά τέλη.

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

Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) ορίζονται τα εξής :

«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται η
έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωμή με
τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων».

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση
δαπανών.
Με  το  άρθρο  72  του  Ν.  3852/10  αντικαταστάθηκε  το  άρθρο  103  του  Ν.  3463/06,  το  οποίο
αναφερόταν στις  αρμοδιότητες  της Δημαρχιακής Επιτροπής,  η οποία αντικαταστάθηκε από την
Οικονομική Επιτροπή.
Προκειμένου  να  καλυφθεί  η  δαπάνη  για  ταχυδρομικά  τέλη  του  Δήμου,  παρακαλώ  να  ληφθεί
απόφαση  για  τη  διάθεση  πίστωσης  ποσού  2.000,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.  00.6221  του
προϋπολογισμού έτους 2016 με τίτλο “Ταχυδρομικά Τέλη” στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ
δέκα χιλιάδων (10.000,00 €) και να εκδοθεί ένταλμα προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του
Δήμου κ. Μωραΐτη Μαριάννας.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και του
άρθρου 32 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
2. Το γεγονός ότι η έκδοση του εντάλματος προπληρωμής ικανοποιεί τις ανάγκες του δικαιούχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Διαθέτει πίστωση 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
που αφορά την κάλυψη ταχυδρομικών τελών στη μηχανή προπληρωμής.

2.  Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης,  εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο
όνομα  της  υπαλλήλου  του  Δήμου  Μωραΐτη  Μαριάννας,  η  οποία  υποχρεούται  να  αποδώσει
λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών μηνών και ύστερα από γραπτή εντολή του Δημάρχου, στην
οποία θα επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ
17/5-15/6/1959.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 314/2017
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ΘΕΜΑ 2ο : Διορισμός δικηγόρου για την παράσταση και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αντικείμενο την αναγνώριση δικαιούχων απολήψεως
αποζημιώσεως εξ απαλλοτριώσεως για τη δημιουργία ΧΥΤΑ και διάθεση πίστωσης.

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

Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική
Επιτροπή  αποφασίζει  για  την  έγκριση  των  δαπανών  και  τη  διάθεση  των  πιστώσεων  του
προϋπολογισμού,  εκτός  από  εκείνες  που  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  αποφασίζει  το
δημοτικό συμβούλιο.

Επίσης σύμφωνα με το ίδιο άρθρο παρ.ιε΄ η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη
πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους Δήμους, είτε
δεν έχουν προσληφθεί  δικηγόροι,  με μηνιαία αντιμισθία,  είτε  αυτοί  που έχουν προσληφθεί  δεν
έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.

Ο Πρόεδρος αιτείται τον διορισμό της δικηγορικής εταιρείας Ευάγγελου Χατζηγιαννάκη και τη
διάθεση πίστωσης για την κάλυψη της δικηγορικής αμοιβής, που θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6111.0001
του προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2017, για τα κάτωθι  :

 για  την  παράσταση  και  κατάθεση  προτάσεων  ενώπιον  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου
Αθηνών  με  αντικείμενο  την  αναγνώριση  δικαιούχων  απολήψεως  αποζημιώσεως  εξ
απαλλοτριώσεως για τη δημιουργία ΧΥΤΑ και την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού
ποσού ευρώ διακοσίων τριάντα οκτώ και οκτώ λεπτών (238,08 €) συμπ. ΦΠΑ 24% για την
κάλυψη της δικηγορικής αμοιβής, η οποία είναι η κατώτερη σύμφωνα με τον Κώδικα περί
Δικηγόρων.

 Αναλυτικά :
1. για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, έναντι αμοιβής 96,00 € πλέον
ΦΠΑ 24%

2. για σύνταξη προτάσεων, έναντι αμοιβής 96,00 € πλέον ΦΠΑ 24%

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1.   Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1 και παρ ιε΄.
2.   Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3.   Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 
4.   Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋ/σμό του οικ. έτους 2017 και στον Κ.Α. 

       00.6111.0001

5.    Την εισήγηση του προέδρου



25η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 13ης Οκτωβρίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διορίζει τη δικηγορική εταιρεία Ευάγγελου Χατζηγιαννάκη και διαθέτει πίστωση για την κάλυψη
της  δικηγορικής  αμοιβής  που  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ 00.6111.0001  του  προϋπολογισμού  εξόδων
οικ.έτους 2017, για τα κάτωθι  :

 για  την  παράσταση  και  κατάθεση  προτάσεων  ενώπιον  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου
Αθηνών  με  αντικείμενο  την  αναγνώριση  δικαιούχων  απολήψεως  αποζημιώσεως  εξ
απαλλοτριώσεως για τη δημιουργία ΧΥΤΑ και την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού
ποσού ευρώ διακοσίων τριάντα οκτώ και οκτώ λεπτών (238,08 €) συμπ. ΦΠΑ 24% για την
κάλυψη της δικηγορικής αμοιβής, η οποία είναι η κατώτερη σύμφωνα με τον Κώδικα περί
Δικηγόρων.

 Αναλυτικά :
1. για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, έναντι αμοιβής 96,00 € πλέον
ΦΠΑ 24%
2. για σύνταξη προτάσεων, έναντι αμοιβής 96,00 € πλέον ΦΠΑ 24%

 Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις  διατάξεις  του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και  του
Ν.4412/2016.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 315/2017
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ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια φακέλων και εντύπων λογαριασμών για την υπηρεσία ύδρευσης.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΚΕΛΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 682,00     €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  25.6613  )
   ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118  ΤΟΥ Ν.4412/2016

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  κάλυψη των  αναγκών  για  την  υπηρεσία  Ύδρευσης  Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη η
πραγματοποίηση δαπάνης για  την  προμήθεια φακέλων και  εντύπων λογαριασμών για  την
υπηρεσία ύδρευσης.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο
προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης  (20.000,00  €  μη
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  σύμφωνα  με  τo  άρθρο  118  παρ.1  του  Ν.4412/2016)  η  δαπάνη
γίνεται  με  βάσει  την  περιγραφή,  τον  προϋπολογισμό  και  τα  λοιπά,  κατά  την  κρίση του  Ν.Π.,
στοιχεία  της  προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής που υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.

Κατά συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω και  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια φακέλων και εντύπων λογαριασμών για την
υπηρεσία ύδρευσης

2.την διάθεση πίστωσης ύψους 682,00 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 25.6613 του  
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017

     3.την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται
στο κείμενο της παρούσας εισήγησης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 ΦΑΚΕΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 11 Χ 23 cm ΜΕ ΔΕΞΙ 
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ 
Α΄ ΟΨΗ   (CPV : 30199711-7)

5.000 ΤΕΜ.

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


25η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 13ης Οκτωβρίου 2017

2 ΕΝΤΥΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ Α4 ΧΑΡΤΙ
ΓΑΛΑΖΙΟ  ΓΡΑΦΗΣ  90gr  ΕΚΤΥΠΩΣΗ  ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ  Α +  Β
ΟΨΗ   (CPV : 30197620-8)

6.000 ΤΕΜ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι  φάκελοι  που  προτίθεται  ο  Δήμος  να  προμηθευτεί  θα  πρέπει  να  έχουν  διαστάσεις  11*23
εκατοστά, με δεξί παράθυρο εκτύπωση μονόχρωμη Α όψη. Τα έντυπα λογαριασμών ύδρευσης θα
πρέπει να έχουν διαστάσεις : Α4 χαρτί γαλάζιο γραφής 90gr εκτύπωση μονόχρωμη Α + Β όψη.

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου.

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και  2  του άρθρου 73 και  άρθρου 74 ισχύουν,  ανεξαρτήτως της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και
328.

Ισχύουσες Διατάξεις : 

 1.Οι διατάξεις του  άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από  παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

   2.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

   3.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και   

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

   4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10  

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.  25.6613,
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου
του Υπουργείου Εσωτερικών).

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

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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Χρόνος Παράδοσης :
Ο προµηθευτής  υποχρεούται  να  παραδίδει  το  υλικό  εντός  ενός  (1)  μήνα  από την  ημερομηνία
ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16) 

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος.

Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
πραγματοποιείται  µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. (άρθρο 209  του Ν.4412/16) 

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της  προμήθειας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί
αφού προσκομίσει δελτίο αποστολής - τιμολόγιο, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Τυχόν
διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του
προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Η  Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και στον Κ.Α.
25.6613
3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια φακέλων και εντύπων λογαριασμών για την υπηρεσία ύδρευσης και τις
τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  682,00 €  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  25.6613 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 316/2017

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
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ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υπο-
βαλλόμενων προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου του συνοπτικού διαγωνισμού
για την επιλογή αναδόχου για το έργο “Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδού Σωρός - Σπαθί”.

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

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη

της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και

κατακυρώνει  όλες τις  δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  Για τη διεξαγωγή των

δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της,

δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες»

Βάσει της υπ΄ αριθμ. 283/2017 (ΑΔΑ: 65N4ΩΕΔ-Γ17) αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με

την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι  όροι της διακήρυξης του

συνοπτικού  διαγωνισμού  για  το  έργο   “Εργασίες  βελτίωσης  δημοτικής  οδού  Σωρός  -  Σπαθί”

εκδόθηκε από το Δήμαρχο η με Αριθμ.Πρωτ.3648/12-09-2017 διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 17PROC001929801).

Συνολικά έλαβαν μέρος  στο διαγωνισμό δύο (2)  συμμετέχοντες,  οι  οποίοι  έγιναν δεκτοί,  αλλά

συμφερότερη  ήταν  η  προσφορά  της  εταιρίας  “ERGO-LAND  E.Π.Ε.”  για  τους  λόγους  που

αναφέρονται στο από 02-10-2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Η  επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμού,  που  ορίστηκε  με  την  υπ’  αριθμ.  295-2017 (ΑΔΑ:

Ψ4ΦΝΩΕΔ-Σ9Κ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, γνωμοδότησε με το από

02-10-2017 πρακτικό αξιολόγησης προς την οικονομική επιτροπή για την ανάδειξη  της εταιρίας

“ERGO-LAND  E.Π.Ε.”, ως  προσωρινού  αναδόχου του  διαγωνισμού  διότι  η  προσφορά  που

υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές

και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.  

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

να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 

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

2)  τους  όρους  της  με  αριθμ.πρωτ.  3648/12-09-2017  διακήρυξης  του  διαγωνισμού,  η  οποία

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 17PROC001929801)

3) το από 02-10-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού

4) τα στοιχεία του φακέλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του από 02-10-2017 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού.

2. Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο “Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδού

Σωρός - Σπαθί”  σ  την εταιρία “ERGO-LAND E.Π.Ε.” και την ανάδειξή τους  ως  προσωρινού

αναδόχου,  έναντι του ποσού των 63.184,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) (προσφερόμενη

έκπτωση 12,00 %).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 317/2017
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ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια μελανιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   873,83     €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10  .6612  )
   ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118  ΤΟΥ Ν.4412/2016

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  των  υπηρεσιών  του  Δήμου,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια μελανιών

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο
προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης  (20.000,00  €  μη
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  σύμφωνα  με  τo  άρθρο  118  παρ.1  του  Ν.4412/2016)  η  δαπάνη
γίνεται  με  βάσει  την  περιγραφή,  τον  προϋπολογισμό  και  τα  λοιπά,  κατά  την  κρίση του  Ν.Π.,
στοιχεία  της  προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής που υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.

Κατά συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω και  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια μελανιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του
Δήμου

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  873,83 €  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α. 25.6613 του  
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017

     3.την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται
στο κείμενο της παρούσας εισήγησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (CPV : 30192110 - 5) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Cartridge T για τον fax CANON i-sensys (ΚΕΠ-ΓΕΦ) 6 ΤΕΜΑΧΙΑ

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


25η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 13ης Οκτωβρίου 2017

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου.

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και  2  του άρθρου 73 και  άρθρου 74 ισχύουν,  ανεξαρτήτως της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και
328.

Ισχύουσες Διατάξεις : 

 1.Οι διατάξεις του  άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από  παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

   2.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

   3.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και   

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

   4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10  

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 10.6612,
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου
του Υπουργείου Εσωτερικών).

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

Χρόνος Παράδοσης :
Ο προµηθευτής  υποχρεούται  να  παραδίδει  το  υλικό  εντός  ενός  (1)  μήνα  από την  ημερομηνία
ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16) 

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος.

Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
πραγματοποιείται  µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. (άρθρο 209  του Ν.4412/16) 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της  προμήθειας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί
αφού προσκομίσει δελτίο αποστολής - τιμολόγιο, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Τυχόν
διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του
προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Η  Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και στον Κ.Α.
10.6612
3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια  μελανιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και τις τεχνικές
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  873,83 €  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  10.6612 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 318/2017

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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ΘΕΜΑ 6ο  :Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια αναλωσίμων και ειδών υγιεινής-καθαριότητας για το Κέντρο Κοι-
νότητας”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ   ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑ  Σ   109,43  € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.   60.6699.0001, 60.6635.0001

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201  7  )

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ    118  ΤΟΥ Ν.4412/2016 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  Κέντρου  Κοινότητας  Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια αναλωσίμων και ειδών υγιεινής - καθαριότητας ώστε
ο χώρος να καταστεί λειτουργικός για τους χρήστες τους.

Κατά συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω και  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  προμήθεια  αναλωσίμων  και  ειδών  υγιεινής-
καθαριότητας,

2. την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 109,43 € συμπ/νου ΦΠΑ από τους Κ.Α.

60.6699.0001  (με  ποσό  3,21€),  60.6635.0001  (με  ποσό  106,22€)  του  προϋπολογισμού  
εξόδων οικονομικού έτους 2017, 

     3. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται
στο κείμενο της παρούσας εισήγησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑ 60.6699.0001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

Νερό εμφιαλωμένο 1.5l
σε 6αδα

2 1,42 2,84

Αξία 2,84

ΦΠΑ 13% 0,37

Γεν.Σύνολο 3,21
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ΚΑ 60.6635.0001

Χαρτί υγείας 40 
τεμαχίων

1 7,59 7,59

Ρολό κουζίνας 6 
τεμαχίων

2 2,10 4,20

Σφουγγαρίστρα 1 1,81 1,81

Κοντάρι 1 1,30 1,30

Υγρό καθ.δαπέδων (σε 
μπιτόνι)

1 3,23 3,23

Αντιβακτηριδιακό υγρό 
καθαρισμού επιφανειών
σε μορφή σπρέϋ

2 3,56 7,12

Σακούλες κάδου 
απορριμμάτων μεσαίου 
μεγέθους

10 0,74 7,40

Σακούλες κάδου 
απορριμμάτων μεγάλου
μεγέθους

10 2,46 24,60

Κρεμοσάπουνο σε υγρή
μορφή 

2 4,59 9,18

Χλωρίνη 4lt 1 3,52 3,52

Υγρό πιάτων 4lt 1 4,37 4,37

Υγρό καθαρισμού για 
τζάμια σε μορφή σπρέι

1 1,69 1,69

Καθαριστικό 
γεν.χρήσης 

5 1,93 9,65

Αξία 85,66

ΦΠΑ 24% 20,56

Γεν.Σύνολο 106,22

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου.

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και  2  του άρθρου 73 και  άρθρου 74 ισχύουν,  ανεξαρτήτως της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και
328.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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Ισχύουσες Διατάξεις : 

 1.Οι διατάξεις του  άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από  παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

   2.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

   3.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και   

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

   4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10  

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

6.Τις διατάξεις του ΠΔ. 80/2016

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2017 και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
60.6635.0001 με ποσό 341,16 € και στον ΚΑ 60.6699.0001  με ποσό 220,00 € (σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου
Εσωτερικών).

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

Χρόνος Παράδοσης :
Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  παραδίδει  το  υλικό  εντός  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την
ημερομηνία ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16) 

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην αποθήκη του Δήμου Κέας και από εκεί θα μεταφερθούν
στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου.

Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
πραγματοποιείται  µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. (άρθρο 209  του Ν.4412/16) 

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της  προμήθειας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί
αφού προσκομίσει  δελτίο  αποστολής-τιμολόγιο,  με  κατάθεση  σε  τραπεζικό  λογαριασμό.  Τυχόν
διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του
προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
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1. Τις ανωτέρω διατάξεις, 
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και

    συγκεκριμένα στους ΚΑ 60.6699.0001 (με ποσό 3,21€) & 60.6635.0001 (με ποσό 106,22€),

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την  προμήθεια  αναλωσίμων  και  ειδών  υγιεινής  -  καθαριότητας και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 109,43 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος των Κ.Α.
60.6699.0001  (με  ποσό  3,21€),  60.6635.0001  (με  ποσό  106,22€) του  προϋπολογισμού  εξόδων
οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 319/2017
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ΘΕΜΑ 7ο : Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 2/2017 απόφασης οικονομικής επιτροπής ως προς
τις αρμοδιότητες της επιτροπής.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι η οικονομική επιτροπή
με την υπ΄αριθμ. 2/2017 απόφασή της ψήφισε ομόφωνα τα κάτωθι :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί  τριμελή Επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμών  και  αξιολόγησης  υποβαλλόμενων
προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2017 βάσει το άρθρο
221  του Ν. 4412/16, αποτελούμενη από τους : 

 Σωτηρία Μυκωνιάτη, ΔΕ1 Διοικητικός, αναπληρούμενη από τον Λεονάρδο Μορφωνιό, ΥΕ 16
Εργάτη καθαριότητας

 Λεωνίδα Περδικάρη, ΔΕ 30 Τεχνιτών Ύδρευσης, αναπληρούμενο από τον Νικόλαο Κορασίδη,
ΔΕ29 Οδηγό

 Αθηνά  Μορφωνιού,  ΤΕ  εφοριακών,  αναπληρούμενη  από  τoν Τριαντάφυλλο  Αλεξίου  ΔΕ
Εφοριακών

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ.Σωτηρία Μυκωνιάτη  ΔΕ1 Διοικητικός

Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 Διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, 
 Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
 Έλεγχο  καταλληλότητας  των  προσφερόντων  ή  υποψηφίων  για  τη  συμμετοχή  τους  στη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
 Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών,
 Στο  πλαίσιο  ανταγωνιστικής  διαδικασίας  με  διαπραγμάτευση,  ανταγωνιστικού  διαλόγου  ή

σύμπραξης καινοτομίας θα διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
 Εισήγηση  για  τον  αποκλεισμό  των  προσφερόντων  ή  υποψηφίων  από  τη  διαδικασία,  την

απόρριψη  των  προσφορών,  την  κατακύρωση  των  αποτελεσμάτων,  την  αποδέσμευση  των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,

 Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 αναφέρονται κι άλλες αρμοδιότητες τις
οποίες  καλούμαστε  να  τις  προσθέσουμε  στις  αρμοδιότητες  του  αποφαινόμενου  οργάνου
(«γνωμοδοτικό όργανο»), οι οποίες είναι :

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

Κατόπιν  των  ανωτέρω,  εισηγούμεθα  την  ορθή  επανάληψη  της  υπ΄αριθμ.  2/2017  απόφασης
οικονομικής επιτροπής ως προς τις αρμοδιότητες της επιτροπής όπως αναλυτικά αναφέρονται στην
ανωτέρω εισήγηση.
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Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 1
του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  ορθή  επανάληψη  της  υπ΄αριθμ.  2/2017  απόφασης  της  οικονομικής  επιτροπής  και  την
προσθήκη επιπλέον αρμοδιοτήτων στο έργο της επιτροπής, ως κατωτέρω :

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

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ΄αριθμ. 2/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 320/2017
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ΘΕΜΑ 8ο : Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 3/2017 απόφασης οικονομικής επιτροπής ως προς
τις αρμοδιότητες της επιτροπής.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι η οικονομική επιτροπή
με την υπ΄αριθμ.3/2017 απόφασή της ψήφισε ομόφωνα τα κάτωθι :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Συγκροτεί  τριμελή Επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμών  και  αξιολόγησης  υποβαλλόμενων
προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2017
βάσει του Ν. 4412/16, αποτελούμενη από τους: 

 Βασιλική Πετρή, ΔΕ 28 Χειριστών Η/Υ, αναπληρούμενη από  τον Νικόλαο Κορασίδη, ΔΕ29
Οδηγό

 Ιωάννα Αθανασοπούλου, ΤΕ εφοριακών, αναπληρούμενη από τον Λεονάρδο Μορφωνιό, ΥΕ
16 Εργάτη καθαριότητας

 Γεωργία Μπουγάδη, ΤΕ 17 Λογιστικού - Διοικητικού, αναπληρούμενη από τον Τριαντάφυλλο
Αλεξίου, ΔΕ Εφοριακών

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ.Βασιλική Πετρή, ΔΕ 28 Χειριστών Η/Υ

Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 Διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών 
 Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
 Έλεγχο  καταλληλότητας  των  προσφερόντων  ή  υποψηφίων  για  τη  συμμετοχή  τους  στη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
 Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών,
 Στο  πλαίσιο  ανταγωνιστικής  διαδικασίας  με  διαπραγμάτευση,  ανταγωνιστικού  διαλόγου  ή

σύμπραξης καινοτομίας θα διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
 Εισήγηση  για  τον  αποκλεισμό  των  προσφερόντων  ή  υποψηφίων  από  τη  διαδικασία,  την

απόρριψη  των  προσφορών,  την  κατακύρωση  των  αποτελεσμάτων,  την  αποδέσμευση  των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,

 Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 αναφέρονται κι άλλες αρμοδιότητες τις
οποίες  καλούμαστε  να  τις  προσθέσουμε  στις  αρμοδιότητες  του  αποφαινόμενου  οργάνου
(«γνωμοδοτικό όργανο»), οι οποίες είναι :

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

Κατόπιν  των  ανωτέρω,  εισηγούμεθα  την  ορθή  επανάληψη  της  υπ΄αριθμ.  3/2017  απόφασης
οικονομικής επιτροπής ως προς τις αρμοδιότητες της επιτροπής όπως αναλυτικά αναφέρονται στην
ανωτέρω εισήγηση.
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Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 1
του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  ορθή  επανάληψη  της  υπ΄αριθμ.  3/2017  απόφασης  της  οικονομικής  επιτροπής  και  την
προσθήκη επιπλέον αρμοδιοτήτων στο έργο της επιτροπής, ως κατωτέρω :

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

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ΄αριθμ. 3/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 321/2017
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ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια πέτρας χτισίματος.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΠΕΤΡΑΣ ΧΤΙΣΙΜΑΤΟΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑ  Σ   372,00     €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.   30.6662.0005

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201  7  )

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ    118  ΤΟΥ Ν.4412/2016 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση δαπάνης  για την  προμήθεια  πέτρας  χτισίματος  ώστε  να   χρησιμοποιηθούν σε
αποκατάσταση λιθοδομών εντός οικισμού Ιουλίδας του Δήμου Κέας.

Κατά συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω και  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια πέτρας χτισίματος

2.  την  διάθεση  πίστωσης  συνολικού  ποσού 372,00 € συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  ΚΑ
30.6662.0005 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017

     3. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται
στο κείμενο της παρούσας εισήγησης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  προμήθεια  πέτρας  χτισίματος, συνολικού  προϋπολογισμού
372,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) που θα βαρύνει τον  ΚΑ  30.6662.0005 του προϋ/σμού εξόδων
οικονομικού έτους 2017. Η πέτρα χτισίματος θα χρησιμοποιηθεί  σε αποκατάσταση λιθοδομών
εντός οικισμού Ιουλίδας του Δήμου Κέας. Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1. Πέτρα χτισίματος 11,57 m2
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Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και  2  του άρθρου 73 και  άρθρου 74 ισχύουν,  ανεξαρτήτως της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και
328.

Ισχύουσες Διατάξεις :

 1.Οι διατάξεις του  άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από  παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

   2.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

   3.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και   

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

   4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10  

   5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

   6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2017  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
30.6662.0005, με ποσό 1.000,00 €, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και
της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).

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

Χρόνος παράδοσης :
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το υλικό εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία
ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16) 

Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
πραγματοποιείται  µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. (άρθρο 209  του Ν.4412/16) 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος.

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της  προμήθειας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί
αφού προσκομίσει δελτίο αποστολής - τιμολόγιο. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά
την υπογραφή της  σχετικής,  μεταξύ  του Δήμου και  του  προμηθευτή,  σύμβασης  θα  επιλύονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις, 
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και

    συγκεκριμένα στον ΚΑ 30.6662.0005 

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια πέτρας χτισίματος και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια
ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 372,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
30.6662.0005  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 322/2017

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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ΘΕΜΑ 10ο : Διάθεση πίστωσης που αφορά στην επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ για την
«Μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :

Σύμφωνα  με  την  περίπτωση  δ  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010  η
Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του
προϋπολογισμού,  εκτός  από  εκείνες  που  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  αποφασίζει  το
δημοτικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με την με ΑΔΑ :  6ΑΒΦ7ΛΞ-90Ψ απόφαση,  έγινε ανάκληση της ένταξης  στο
ΕΣΠΑ της πράξης για την “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Άγ.Ιωάννης Χάλαρα Δήμου Κέας” και
ως εκ τούτου η Τράπεζα της Ελλάδος προέβη σε αυτόματη ανάκληση του υπολοίπου ποσού.

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού χιλίων επτακοσίων είκοσι δύο

ευρώ (1.722,00 €) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης, σε βάρος του ΚΑ 62.8263.0001 του

προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2017 στον οποίο υπάρχει εξειδικευμένη πίστωση.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

 την  ύπαρξη  εξειδικευμένης  πίστωσης  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.έτους  2017  και

συγκεκριμένα στον ΚΑ  62.8263.0001

 την με ΑΔΑ : 6ΑΒΦ7ΛΞ-90Ψ απόφασης ανάκλησης ένταξης στο ΕΣΠΑ

 την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την διάθεση πίστωσης ποσού χιλίων επτακοσίων είκοσι δύο  ευρώ (1.722,00 €) σε βάρος του ΚΑ

62.8263.0001  του  προϋπολογισμού  εξόδων  οικ.έτους  2017  στον  οποίο  υπάρχει  εξειδικευμένη

πίστωση, λόγω αυτόματης ανάκληση του υπολοίπου ποσού του λογαριασμού της πράξης για την

“Αποκατάσταση  ΧΑΔΑ στη  θέση  Άγ.Ιωάννης  Χάλαρα  Δήμου  Κέας”,  από  την  Τράπεζα  της

Ελλάδος, σύμφωνα με την με ΑΔΑ : 6ΑΒΦ7ΛΞ-90Ψ απόφασης ανάκλησης ένταξης στο ΕΣΠΑ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 323/2017
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ΘΕΜΑ 11ο : Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης από κωδικούς αριθμούς εξόδων
του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2017.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  11ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική
Επιτροπή  αποφασίζει  για  την  έγκριση  των  δαπανών  και  τη  διάθεση  των  πιστώσεων  του
προϋπολογισμού,  εκτός  από  εκείνες  που  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  αποφασίζει  το
δημοτικό συμβούλιο.
Σύμφωνα με το ΠΔ 113/2010 “περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες” η Οικονομική
Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πιστώσεων για την
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος των Κωδικών Αριθμών των εξόδων του προϋπολογισμού του
Δήμου.
Επίσης λαμβάνεται υπόψη η με αριθ.πρωτ. 2/99070/0026 – 23/12/2016 εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών με θέμα : «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων» (ΑΔΑ: 717ΥΗ-61Δ),  με θέμα :
«Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων».

Εισηγούμαστε την ανατροπή ποσών όπου απαιτούνται, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κάτωθι
πίνακα :

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕ-

ΠΕΤΑΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

15.6699
ΑΑΥ 266

Προμήθεια αναλωσίμων για την εθελοντική -
περιβαλλοντική δράση Let's do it Greece

99,57 Μερική εκτέλεση της 
δαπάνης

15.6699
ΑΑΥ 469

Δαπάνη προμήθειας νερού 
για τις ανάγκες του Δήμου

78,42 Μερική εκτέλεση της 
δαπάνης

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

α) Την εισήγηση του προέδρου 
β) Τα άρθρα 66,67 & 68 του Ν.4270/2014 “Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης & Εποπτείας”
γ) Τις  διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 δ του Ν.3852/2010/ΦΕΚ αριθμός φύλλου 87/07-06-2010
Τεύχος  Πρώτο  “Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –
Πρόγραμμα Καλλικράτης”
δ) Το άρθρο 158 του Ν.3463/2006  “Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” ΦΕΚ 114Α΄
ε) Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 “περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες” - ΦΕΚ 145Α΄
ζ) Την με αριθ.πρωτ. 2/99070/0026 – 23/12/2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα :
«Ανατροπές  και  αναλήψεις  υποχρεώσεων»  (ΑΔΑ:  717ΥΗ-61Δ),  με  θέμα  :  «Ανατροπές  και
αναλήψεις υποχρεώσεων»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγούμαστε την ανατροπή ποσών όπου απαιτούνται, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κάτωθι
πίνακα :
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Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕ-

ΠΕΤΑΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

15.6699
ΑΑΥ 266

Προμήθεια αναλωσίμων για την εθελοντική -
περιβαλλοντική δράση Let's do it Greece

99,57 Μερική εκτέλεση της 
δαπάνης

15.6699
ΑΑΥ 469

Δαπάνη προμήθειας νερού 
για τις ανάγκες του Δήμου

78,42 Μερική εκτέλεση της 
δαπάνης

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 324/2017
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ΘΕΜΑ 12ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια πόσιμου νερού για τις ανάγκες του Δήμου.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  12ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 365,00     € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (15.6699)
 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ  118  ΤΟΥ Ν.4412/2016 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης
για την προμήθεια πόσιμου νερού

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο
προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης  (20.000,00  €  μη
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  σύμφωνα  με  τo  άρθρο  118  παρ.1  του  Ν.4412/2016)  η  δαπάνη
γίνεται  με  βάσει  την  περιγραφή,  τον  προϋπολογισμό  και  τα  λοιπά,  κατά  την  κρίση του  Ν.Π.,
στοιχεία  της  προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής που υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.

Κατά συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω και  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.  την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια πόσιμου νερού για τις ανάγκες του Δήμου

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  365,00 €  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  15.6699  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017

3. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
κείμενο της παρούσας εισήγησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

 40 κιβώτια νερά των 10 λίτρων
 50 εξάδες νερά  του 1,5 λίτρου        
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Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και  2  του άρθρου 73 και  άρθρου 74 ισχύουν,  ανεξαρτήτως της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και
328.

Ισχύουσες Διατάξεις : 

1.Οι διατάξεις του  άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από  παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

2.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

3.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και   

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10  

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη  πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2017, και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 15.6699,
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου
του υπουργείου εσωτερικών).

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

Διάρκεια Σύμβασης   :
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης (άρθρο 217  του Ν.4412/16).

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος.

Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή της προμήθειας και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
πραγματοποιείται  μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. (άρθρο 209  του Ν.4412/16) 
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Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί
αφού  προσκομίσει  τα νόμιμα  φορολογικά  στοιχεία  (τιμολόγιο)  και  κατάθεση  σε  τραπεζικό
λογαριασμό του αναδόχου.  Τυχόν διαφορές που μπορεί  να προκύψουν μετά την υπογραφή της
σχετικής,  μεταξύ  του  Δήμου  και  του  προμηθευτή,  σύμβασης  θα  επιλύονται  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και

    συγκεκριμένα στον Κ.Α.  15.6699

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια νερών για τις ανάγκες του Δήμου και τις τεχνικές προδιαγραφές των
προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 365,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 15.6699 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 325/2017
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ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια ανοξείδωτου δοχείου θέρμανσης νερού αποτρίχωσης χοιρινών για
το δημοτικό σφαγείο Κέας.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  13ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ ΧΟΙΡΙΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΚΕΑΣ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 979,60     € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (70.7131.0004)

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ  118  ΤΟΥ Ν.4412/2016 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  δημοτικού  σφαγείου  Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  προμήθεια  ανοξείδωτου  δοχείου  θέρμανσης  νερού
αποτρίχωσης χοιρινών

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο
προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης  (20.000,00  €  μη
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  σύμφωνα  με  τo  άρθρο  118  παρ.1  του  Ν.4412/2016)  η  δαπάνη
γίνεται  με  βάσει  την  περιγραφή,  τον  προϋπολογισμό  και  τα  λοιπά,  κατά  την  κρίση του  Ν.Π.,
στοιχεία  της  προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής που υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.

Κατά συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω και  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.   την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  προμήθεια  ανοξείδωτου  δοχείου  θέρμανσης  νερού
αποτρίχωσης χοιρινών για το δημοτικό σφαγείο Κέας

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  979,60 €  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  70.7131.0004  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017

3. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
κείμενο της παρούσας εισήγησης.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ανοξείδωτο δοχείο θέρμανσης νερού αποτρίχωσης χοιρινών διαστάσεων 1.250  mm x 850 mm x

700 mm με αποσπώμενη σχάρα για την συγκράτηση των χοιρινών. Το δοχείο θα φέρει μούφες για

εισαγωγή – εξαγωγή νερού και οργάνου θερμοκρασίας καθώς και δύο μπεκ (φλόγιστρα) για την

θέρμανση του νερού.

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και  2  του άρθρου 73 και  άρθρου 74 ισχύουν,  ανεξαρτήτως της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και
328.

Ισχύουσες Διατάξεις :

 1.Οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από   παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

   2.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

   3.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και   

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

   4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10  

   5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

   6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2017  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
70.7131.0004, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν
30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).

Έγκριση Αποτελέσματος :
Η απευθείας  ανάθεση  διενεργείται  από τον  Δήμαρχο  Κέας  χωρίς  να  απαιτείται  η  συγκρότηση
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118  παρ.2 του Ν.4412/16). 
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Χρόνος παράδοσης :
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω υλικά εντός είκοσι (20) ημερών από την 
ημερομηνία ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16) 

Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
πραγματοποιείται  µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. (άρθρο 209  του Ν.4412/16) 

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος.

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της  προμήθειας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί
αφού  προσκομίσει  δελτίο  αποστολής-τιμολόγιο  με  κατάθεση  σε  τραπεζικό  λογαριασμό.  Τυχόν
διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του
προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και

    συγκεκριμένα στον Κ.Α. 70.7131.0004

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει την προμήθεια  ανοξείδωτου δοχείου θέρμανσης νερού αποτρίχωσης χοιρινών για το
δημοτικό σφαγείο Κέας και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 979,60 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 70.7131.0004
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 326/2017
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ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια καταμετρητή και ανιχνευτή χαρτονομισμάτων.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚ  Η ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ
ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 650,00     € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.7133)
 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ  118  ΤΟΥ Ν.4412/2016 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της  ταμειακής  υπηρεσίας  του  Δήμου  Κέας,  κρίνεται
απαραίτητη  η  πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  προμήθεια  καταμετρητή  και  ανιχνευτή
χαρτονομισμάτων

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο
προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης  (20.000,00  €  μη
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  σύμφωνα  με  τo  άρθρο  118  παρ.1  του  Ν.4412/2016)  η  δαπάνη
γίνεται  με  βάσει  την  περιγραφή,  τον  προϋπολογισμό  και  τα  λοιπά,  κατά  την  κρίση του  Ν.Π.,
στοιχεία  της  προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής που υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.

Κατά συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω και  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.  την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια καταμετρητή και ανιχνευτή χαρτονομισμάτων

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  650,00 €  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  10.7133  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017

3. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
κείμενο της παρούσας εισήγησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ταχύτητα 1000 χαρτονομίσματα / λεπτό
Μέτρηση χαρτονομισμάτων Μετράει μεικτά και ταξινομημένα χαρτονομίσματα
Χαρακτηριστικά Ελέγχου

Ανιχνευτή
Ανίχνευση μεγέθους, Μαγνητικός έλεγχος, Υπεριώδεις ακτίνες 
UV, Υπέρυθρες ακτίνες

Εγγύηση 2 χρόνια αντιπροσωπείας με δυνατότητα αναβάθμισης

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

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και  2  του άρθρου 73 και  άρθρου 74 ισχύουν,  ανεξαρτήτως της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και
328.

Ισχύουσες Διατάξεις :

 1.Οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από  παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

   2.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

   3.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και   

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

   4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10  

   5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

   6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 10.7133,
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου
του Υπουργείου Εσωτερικών).

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

Χρόνος παράδοσης :
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω υλικά εντός είκοσι (20) ημερών από την 
ημερομηνία ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16) 

Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
πραγματοποιείται  µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. (άρθρο 209  του Ν.4412/16) 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
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Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος.

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της  προμήθειας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί
αφού προσκομίσει δελτίο αποστολής - τιμολόγιο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Τυχόν
διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του
προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και

    συγκεκριμένα στον Κ.Α. 10.7133

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια  καταμετρητή  και  ανιχνευτή  χαρτονομισμάτων και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 650,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 10.7133 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 327/2017
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ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την παροχή υπηρεσίας αναγόμωσης φορητών πυροσβεστήρων των δημοτικών
κτιρίων.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α Ν Α Γ Ο Μ Ω Σ Η Σ  Φ Ο Ρ Η Τ Ω Ν  Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Η Ρ Ω Ν

Τ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ω Ν  Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.000,00 € (συμπ.ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.     10.6265.0002

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

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

Κατά συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω και  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας αναγόμωσης φορητών πυροσβεστήρων των
δημοτικών κτιρίων

2. την διάθεση πίστωσης ύψους 1.000,00 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ) από τον Κ.Α. 10.6265.0002 του
προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση 

3.την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο
κείμενο της παρούσας εισήγησης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

        Η  παρούσα  μελέτη  υπηρεσίας  αφορά  στη  συντήρηση  /  αναγόμωση  των  φορητών
πυροσβεστήρων δημοτικών κτηρίων Κέας.

Ο  Δήμος  Κέας  θα  προβεί  στη  συντήρηση  /  αναγόμωση  συνολικά  πενήντα  επτά  (57)
πυροσβεστήρων των Δημοτικών κτηρίων Κέας, στα οποία περιλαμβάνονται το Νέο και το Ιστορικό
Δημαρχείο,  το  πολιτιστικό  κέντρο  Ιουλίδας,  τα  λεβητοστάσια  του  Νέου  και  του  Ιστορικού
Δημαρχείου,  το  ΚΕΠ/ΓΕΦ,  το  Τοπικό  Γραφείο  κοινότητας  Κορησσίας,  το  Πνευματικό Κέντρο
Κορησσίας,  η αποθήκη της υπηρεσίας Ύδρευσης,  το Πυροσβεστικό κλιμάκιο,  το “Βοήθεια στο
σπίτι”, το Δημοτικό Γυμναστήριο, τα μηχανήματα καθαρισμού νερού Ιουλίδας και Κορησσίας, το
γραφείο  Περιφερειακής Ενότητας  Κέας  –  Κύθνου,  καθώς και  σε  τρία  (3)  οχήματα του Δήμου
(Καποδίστριας, ΑΡΙΑ, πυροσβεστικό).
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Η συντήρηση  αφορά στην αναγόμωση πυροσβεστήρων τύπου :
Pa6mF (42 τεμάχια)
Pa12mF (4 τεμάχια) 
Po 12 (2 τεμάχια) 

         C5 (9 τεμάχια)

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του

αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία

σύναψης σύμβασης των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και άρθρου 74 ισχύουν,  ανεξαρτήτως της

επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών

δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και

ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και

των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και

328.

Ισχύουσες Διατάξεις   :

 1.Οι διατάξεις του  άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από  παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

 2.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

 3.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και   

    λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

 4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10  

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

6.Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

 Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2017, ύψους 1.000,00 € και συγκεκριμένα στον
Κ.Α.  10.6265.0002, (σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  3871/10,  του  Π.Δ.  113/10  και  της  υπ’
αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

Έγκριση Αποτελέσματος   :
Η απευθείας  ανάθεση  διενεργείται  από τον  Δήμαρχο  Κέας  χωρίς  να  απαιτείται  η  συγκρότηση
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 328 παρ. 2 του Ν.4412/16). 
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Διάρκεια Σύμβασης :
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι από την ημερομηνία υπογραφής της και για δύο (2) μήνες
(άρθρο 217  του Ν.4412/16).

Παραλαβή Εργασίας :
Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 219
παρ.1 του Ν.4412/16.

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας θα γίνει μετά το τέλος των εργασιών, με χρηματικό
ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί αφού προσκομίσει δελτίο παροχής υπηρεσιών με κατάθεση σε
τραπεζικό  λογαριασμό.  Τυχόν  διαφορές  που  μπορεί  να  προκύψουν  μετά  την  υπογραφή  της
σχετικής,  μεταξύ  του  Δήμου  και  του  προμηθευτή,  σύμβασης  θα  επιλύονται  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και

    συγκεκριμένα στον Κ.Α. 10.6265.0002

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας αναγόμωσης φορητών πυροσβεστήρων των δημοτικών κτιρίων
και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  1.000,00 €  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
10.6265.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 328/2017
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ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για το δημοτικό σφαγείο.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το 16ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑ  Σ   498,93   € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.      70.6673
 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201  7  )

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ    118  ΤΟΥ Ν.4412/2016 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  Δημοτικού  Σφαγείου  Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών 

Κατά συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω και  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών για το Δημοτικό σφαγείο

2. την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 498,93 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον ΚΑ  70.6673
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017

     3. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται
στο κείμενο της παρούσας εισήγησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  δημοτικού  σφαγείου  Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών, συνολικού προϋπολογισμού  498,93
€  (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) που θα βαρύνει τον ΚΑ  70.6673 του προϋ/σμού εξόδων οικονομικού
έτους  2017.  Συγκεκριμένα  πρόκειται  για  ανταλλακτικά  που  θα  χρησιμοποιηθούν  στο  σύστημα
ανέλκυσης  και  καθέλκυσης  χοιρινών,  στην  είσοδο  της  φάτνης  μοσχαριών,  καθώς  και  στις
ποδοβαλβίδες της πλατφόρμας.  Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 SRST1008 ΣΩΛΗΝΑΣ 20 μ

2 SRST0604 ΣΩΛΗΝΑΣ 10 μ

3 WA501010 10mm αυτοκούμπωτα 3/8 10τεμ

4 WA82000006  ¼ 5 τεμ

5 WA201010 10mm 3/8 10 τεμ
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6 WA200606 6mm  ¼ 10 τεμ

7 3808 ¼ Φ6 4 τεμ

8 SR25N10 3/8   ΣΩΛΗΝΑΣ 1,2 μ

9 SR45H20  
3/4  ΣΩΛΗΝΑΣ 1,1 m

10 DR1210  1/2*14 3/8 ΘΥΛΗΚΑ 2 τεμ

11 FJ1620 1,1/16*12 ¾ PAKOP 1 τεμ

12 R4SH20 ¾ ΚΥΑΘΙΑ 2 τεμ

13 ΟΡ0041 ΦΛΑΝΤΖΑ 1 τεμ

14 R12010  3/8 ΚΥΑΘΙΑ 2 τεμ

15 R12016 5/8 ΚΥΑΘΙΑ 1 τεμ

16 ΚΟΛΑΡΟ 115 44,5-3/4 ΦΛΑΤΖΩΤΟ 1 τεμ

17 L45L12 22*1,5 1/2 2 τεμ

18 R12016  5/8 4 τεμ

19 CL15L12 22*1,5 1/2 1 τεμ

20 R12020  3/4 5 τεμ

21 R45H20 (ii) 6 τεμ

22 ΒΒ001212  1/2 4 τεμ

23 SM3012  ½ BANA 1 τεμ

24 RE012 ½  ΡΟΔΕΛΕΣ 4 τεμ

25 FF101212 1/2 1 τεμ

26 FT 1012  1/2 1 τεμ

27 FT 1512 1/2 2 τεμ

28 ΑΤ0012 1/2 ΤΑΠΕΣ 2 τεμ

29 SR25N12 1/2 3,8 μ

30 DR1210 ½ 3/8 1 τεμ

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου.

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και  2  του άρθρου 73 και  άρθρου 74 ισχύουν,  ανεξαρτήτως της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και
328.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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Ισχύουσες Διατάξεις : 

 1.Οι διατάξεις του  άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από  παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

   2.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

   3.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και   

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

   4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10  

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

6.Τις διατάξεις του ΠΔ. 80/2016

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 70.6673, με
ποσό 500,00 €,  (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν
30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).

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

Χρόνος παράδοσης :
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό εντός μίας εβδομάδας ( 7 ημερών) από την 
ημερομηνία ανάθεσης (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16) 

Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
πραγματοποιείται  µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. (άρθρο 209  του Ν.4412/16) 

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος.

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της  προμήθειας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί
αφού προσκομίσει δελτίο αποστολής-τιμολόγιο. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά
την υπογραφή της  σχετικής,  μεταξύ  του Δήμου και  του  προμηθευτή,  σύμβασης  θα  επιλύονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις ανωτέρω διατάξεις, 
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και

    συγκεκριμένα στον ΚΑ 70.6673

3. Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια ανταλλακτικών για το δημοτικό σφαγείο και τις τεχνικές προδιαγραφές
των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 498,93 €  συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
70.6673  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 329/2017
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ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια μπλοκ είσπραξης τελών χρήσης σφαγείου.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΜΠΛΟΚ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑ  Σ 96,72     € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.      70.6613.0001

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201  7  )

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ    118  ΤΟΥ Ν.4412/2016 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  Δημοτικού  Σφαγείου  Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια  μπλοκ είσπραξης τελών χρήσης σφαγείου

Κατά συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω και  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια μπλοκ είσπραξης τελών χρήσης σφαγείου

2.την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 96,72 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 
70.6613.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017

     3.την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται
στο κείμενο της παρούσας εισήγησης.

Α/Α Περιγραφή Είδους Ποσότητα

1 Μπλοκ,τιμολόγιο  παροχής  υπηρεσιών,  αυτογραφικό  τριπλότυπο
των 50 φύλλων σε  διάσταση Α4, εκτύπωση μονόχρωμη Α΄όψη

6 τεμάχια

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου.

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και  2  του άρθρου 73 και  άρθρου 74 ισχύουν,  ανεξαρτήτως της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και
328.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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Ισχύουσες Διατάξεις : 

 1.Οι διατάξεις του  άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από  παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

   2.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

   3.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και   

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

   4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10  

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

6.Τις διατάξεις του ΠΔ. 80/2016

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2017  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
70.6613.0001, με ποσό 1.493,80 €, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και
της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).

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

Χρόνος παράδοσης :
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία 
ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16) 

Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
πραγματοποιείται  µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. (άρθρο 209  του Ν.4412/16) 

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος.

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της  προμήθειας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί
αφού προσκομίσει δελτίο αποστολής - τιμολόγιο. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά
την υπογραφή της  σχετικής,  μεταξύ  του Δήμου και  του  προμηθευτή,  σύμβασης  θα  επιλύονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις ανωτέρω διατάξεις, 
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και

    συγκεκριμένα στον ΚΑ  70.6613.0001

3. Την εισήγηση του προέδρου

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια  μπλοκ  είσπραξης  τελών  χρήσης  σφαγείου  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β)  Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 96,72 €  συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
70.6613.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 330/2017
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ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής αυτόματων πωλητών νερού
2017-18.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  19ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑ  Σ   654,72   € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ  ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   10.6661.0003

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201  7  )

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ    118  ΤΟΥ Ν.4412/2016 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση
δαπάνης  για  την  προμήθεια  ηλεκτρολογικών  υλικών ώστε  να  χρησιμοποιηθούν  σε  δημοτικά
κτήρια.

Κατά συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω και  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

2.  την  διάθεση  πίστωσης  συνολικού  ποσού  654,72 €  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  ΚΑ
10.6661.0003 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017

     3. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται
στο κείμενο της παρούσας εισήγησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση
δαπάνης  για  την  προμήθεια  ηλεκτρολογικών  υλικών,  συνολικού  προϋπολογισμού  654,72 €
(συμπ/νου ΦΠΑ 24%) που θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6661.0003 του προϋ/σμού εξόδων οικονομικού
έτους 2017 και θα χρησιμοποιηθεί σε κτήρια του Δήμου Κέας και συγκεκριμένα στο Δημαρχείο,στο
παλιό Δημαρχείο . Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα

1. Φωτοκύτταρο μέρα/νύχτα 1

2. Λάμπα GU10 LED 5,5W 2700K 3

3. Λάμπα Ε27 LED 6W 2700K 2

4. Λάμπα Ε27 LED 8W 2700K 1

5. Λάμπα προβολέα HIQ 150W 2
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6. Προβολέας 20W 2700K 1

7. Λάμπα LED E27 2700K 5

8. Λάμπα φθορίου 36W 3

9. Balance για φωτιστικό φθορίου 1

10. Ρελέ διαφυγής 4*40Α 30mA 1

11. Διακόπτες aller-retour στεγανούς ΙΡ44 2

12. Λάμπες led E27 36W 4000K 13

13. Ντουί Ε27 Πορσελάνης 13

14. Πυκνωτής εκκίνησης 80μF 1

15. Πινακάκι με ασφάλεια και πρίζα 1

16. Πινακάκι αναχώρησης με ασφάλεια L+N 1

17. Γραμμή ΝΥΥ 3*2,5mm σε σωλήνα βαρέως τύπου Φ20 85 m

18. Μικροϋλικά

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και  2  του άρθρου 73 και  άρθρου 74 ισχύουν,  ανεξαρτήτως της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και
328.

Ισχύουσες Διατάξεις : 

1.Οι διατάξεις του  άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από  παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

2.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

3.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και   

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10  

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη  πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2017,  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
10.6661.0003,  (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν
30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

Διάρκεια Σύμβασης   :
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης (άρθρο 217  του Ν.4412/16).

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος.

Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή της προμήθειας και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
πραγματοποιείται  μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. (άρθρο 209  του Ν.4412/16) 

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί
αφού  προσκομίσει  τα νόμιμα  φορολογικά  στοιχεία  (τιμολόγιο)  και  κατάθεση  σε  τραπεζικό
λογαριασμό του αναδόχου.  Τυχόν διαφορές που μπορεί  να προκύψουν μετά την υπογραφή της
σχετικής,  μεταξύ  του  Δήμου  και  του  προμηθευτή,  σύμβασης  θα  επιλύονται  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις, 
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και

    συγκεκριμένα στον ΚΑ 10.6661.0003

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια  ηλεκτρολογικού  υλικού και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των προς
προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 654,72 €  συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
10.6661.0003   του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 331/2017

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση κατεπείγουσας απόφασης δημάρχου που αφορά στην «Έγκριση δαπάνης
και  διάθεση  πίστωσης  λόγω  κατεπείγουσας  ανάγκης  για  απευθείας  ανάθεση  προμήθειας
ανταλλακτικού για το πολυμηχάνημα του ΚΕΠ».

        Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα  με  την  περίπτωση  δ  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010  η
Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του
προϋπολογισμού,  εκτός  από  εκείνες  που  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  αποφασίζει  το
δημοτικό συμβούλιο.

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

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

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

της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς

έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

Ο Δήμαρχος με την υπ΄ αριθμ.  427/09-10-2017  (ΑΔΑ:  ΨΠΛΧΩΕΔ-ΕΩΘ) απόφασή του

λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι έχει υποστεί βλάβη το πολυμηχάνημα (εκτυπωτής και φαξ) του

ΚΕΠ με αποτέλεσμα να είναι επιτακτική η ανάγκη για την αποκατάσταση της βλάβης με σκοπό την

εύρυθμη λειτουργία της προαναφερόμενης υπηρεσίας, ενέκρινε :

Την  απευθείας  ανάθεση  της  προμήθειας  ανταλλακτικού  (transfer  roller  TR  590)  για  το
πολυμηχάνημα  (εκτυπωτής  και  φαξ)  του  ΚΕΠ, στην  εταιρία  ΤΕΧΝΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ,  που
εδρεύει στον Νέο Κόσμο, στην οδό Μπέκα 5 – 7 & Τρίκκης, ΤΚ 117 45, με ΑΦΜ: 095275042 -
ΔΟΥ: ΙΗ΄Αθηνών και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 186,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%, σε
βάρος του Κ.Α. 10.6673 με τίτλο “Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού”.

Λαμβανομένου υπόψη τα ανωτέρω υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής

την ανωτέρω απόφαση όπως ορίζει ο νόμος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

 την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
 το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010

 την υπ΄αριθμ.  427/09-10-2017 (ΑΔΑ: ΨΠΛΧΩΕΔ-ΕΩΘ) απόφαση Δημάρχου

 την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και στον

Κ.Α. 10.6673 με τίτλο “Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού”



25η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 13ης Οκτωβρίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  υπ΄  αριθμ.  427/09-10-2017 (ΑΔΑ:  ΨΠΛΧΩΕΔ-ΕΩΘ)  απόφαση  Δημάρχου,  που

αφορά  στην  «Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  λόγω  κατεπείγουσας  ανάγκης  για

απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικού για το πολυμηχάνημα του ΚΕΠ».

Η ανωτέρω πίστωση θα βαρύνει τον ΚΑ  10.6673 με τίτλο “Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και

λοιπού εξοπλισμού” του προϋπολογισμού οικ.έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 332/2017
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ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια αυτοκόλλητου βινύλιου υψηλής αντοχής σήμανσης λιμένος Κορησ-
σίας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ
ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑ  Σ 155,00     € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ  ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   30.6654
 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201  7  )

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ    118  ΤΟΥ Ν.4412/2016 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση
δαπάνης για την προμήθεια αυτοκόλλητου βινύλιου υψηλής αντοχής σήμανσης λιμένος Κορησσίας

Κατά συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω και  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια αυτοκόλλητου βινύλιου υψηλής αντοχής
σήμανσης λιμένος Κορησσίας

2. την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 155,00 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον ΚΑ  30.6654
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017

     3. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται
στο κείμενο της παρούσας εισήγησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ένα αυτοκόλλητο βινύλιο υψηλής αντοχής με διαστάσεις 2,60μ. Πλάτος & 1,40μ. Ύψος 

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και  2  του άρθρου 73 και  άρθρου 74 ισχύουν,  ανεξαρτήτως της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και
328.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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Ισχύουσες Διατάξεις : 

1.Οι διατάξεις του  άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από  παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

2.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

3.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και   

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10  

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη  πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2017, και συγκεκριμένα στον Κ.Α.  30.6654,
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου
του υπουργείου εσωτερικών).

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

Διάρκεια Σύμβασης   :
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης (άρθρο 217  του Ν.4412/16).

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος.

Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή της προμήθειας και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
πραγματοποιείται  μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. (άρθρο 209  του Ν.4412/16) 

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί
αφού  προσκομίσει  τα νόμιμα  φορολογικά  στοιχεία  (τιμολόγιο)  και  κατάθεση  σε  τραπεζικό
λογαριασμό του αναδόχου.  Τυχόν διαφορές που μπορεί  να προκύψουν μετά την υπογραφή της
σχετικής,  μεταξύ  του  Δήμου  και  του  προμηθευτή,  σύμβασης  θα  επιλύονται  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις, 
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και

    συγκεκριμένα στον ΚΑ 30.6654

3. Την εισήγηση του προέδρου

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια αυτοκόλλητου βινύλιου υψηλής αντοχής σήμανσης λιμένος Κορησσίας
και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 155,00 €  συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
30.6654 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 333/2017
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ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια αντιολισθητικού δαπέδου.

Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  22ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑ  Σ   685,00   € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.      70.7135.0001

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201  7  )

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ    118  ΤΟΥ Ν.4412/2016 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  Δημοτικού  Σφαγείου  Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  προμήθεια  αντιολισθητικού  δαπέδου ώστε  να
τοποθετηθούν σε σημεία του δαπέδου που  έχουν χαρακτηριστεί ως ολισθηρά και κατ'επέκταση
επικίνδυνα.

Κατά συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω και  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια αντιολισθητικού δαπέδου

2.  την  διάθεση  πίστωσης  συνολικού  ποσού 685,00 €  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  ΚΑ
70.7135.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017

     3. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται
στο κείμενο της παρούσας εισήγησης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  δημοτικού  σφαγείου  Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  αντιολισθητικού  δαπέδου, συνολικού  προϋπολογισμού
685,00  €  (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) που θα βαρύνει τον ΚΑ  70.7135.0001 του προϋ/σμού εξόδων
οικονομικού  έτους  2017.  Συγκεκριμένα  πρόκειται  για  αντιολισθητικό  τάπητα  που  θα  να
τοποθετηθεί  σε  σημεία  του  δαπέδου  που  έχουν  χαρακτηριστεί  ως  ολισθηρά  και  κατ'επέκταση
επικίνδυνα. Ο αντιολισθητικός τάπητας θα πρέπει να έχει πάχος 6mm και ενίσχυση 2 λινών (ένα
στο κάτω μέρος και ένα στο μέσο), γκρι ή μαύρο χρώμα  και να καλύψει τις κάτωθι διαστάσεις i)
3,6m*1,00m και  ii)  2,3m*1,6m (δηλαδή 2 τεμάχια των 2,7*1,00 m),  σύνολο 9 m2 (9m * 1 m) τα
οποία θα πρέπει να παραδοθούν σε ενιαίο κομμάτι στο Δήμο των 9m * 1 m.

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και  2  του άρθρου 73 και  άρθρου 74 ισχύουν,  ανεξαρτήτως της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και
328.

Ισχύουσες Διατάξεις : 

 1.Οι διατάξεις του  άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από  παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

   2.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

   3.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και   

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

   4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10  

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

6.Τις διατάξεις του ΠΔ. 80/2016

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2017  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
70.7135.0001 με ποσό 685,04 €, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και
της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).

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

Χρόνος παράδοσης :
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό εντός ενός μήνα (30 ημερών) από την 
ημερομηνία ανάθεσης (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16) 

Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
πραγματοποιείται  µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. (άρθρο 209  του Ν.4412/16) 

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος.

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της  προμήθειας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί
αφού προσκομίσει δελτίο αποστολής-τιμολόγιο. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
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την υπογραφή της  σχετικής,  μεταξύ  του Δήμου και  του  προμηθευτή,  σύμβασης  θα  επιλύονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και

    συγκεκριμένα στον ΚΑ 70.7135.0001

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια αντιολισθητικού δαπέδου και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των προς
προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 685,00 €  συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
70.7135.0001  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 334/2017

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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Ο πρόεδρος της Ο. Ε. - Δήμαρχος Κέας       Τα μέλη

                Ιωάννης Ευαγγέλου  Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη

 Ελευθερία Στ. Μορφωνιού

 Αντώνιος Παούρης  

 Ειρήνη Βελισσαροπούλου
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