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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 7ης/25.04.2018
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 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. 1296/20.04.2018 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
7 μέλη :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ιωάννης Ευαγγέλου
2. Δημήτριος Καβαλιέρος
3. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη
4. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
5. Αντώνιος Παούρης
6. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
7. Ελευθέριος Τζουβάρας

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΟΥΔΕΙΣ

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση των
πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας Α Π Ο Ψ Ι Λ Ω Σ Η Χ Ο Ρ ΤΩ Ν Α Π Ο ΤΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ι ΚΟ ΟΔ Ι ΚΟ Δ Ι Κ Τ ΥΟ .
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α Π Ο Ψ Ι Λ Ω Σ Η Χ Ο Ρ ΤΩ Ν Α Π Ο ΤΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ι ΚΟ ΟΔ Ι ΚΟ Δ Ι Κ Τ ΥΟ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 3.620,00 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 35.6279.0003 ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
Ε Ι ΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη των αναγκών ευπρεπισμού διαδρομής του κεντρικού οδικού δικτύου,
κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας αποψίλωσης
χόρτων.
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, εισηγούμαστε προς την Οικονομική
Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας Α Π Ο Ψ Ι Λ Ω Σ Η Χ Ο Ρ Τ Ω Ν Α Π Ο
ΤΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ι ΚΟ ΟΔ Ι ΚΟ Δ Ι Κ Τ ΥΟ
2. την διάθεση πίστωσης ύψους 3.620,00 € (συμπ.ΦΠΑ 24%) από τον ΚΑ 35.6279.0003
οικονομικού έτους 2018.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
“ Α Π Ο Ψ Ι Λ Ω Σ Η Χ Ο Ρ ΤΩ Ν Α Π Ο ΤΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ι ΚΟ ΟΔ Ι ΚΟ Δ Ι Κ Τ ΥΟ ”
Η παρούσα μελέτη υπηρεσίας αφορά στην παροχή υπηρεσίας αποψίλωσης χόρτων κατά μήκος
τμήματος ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου του Δήμου.
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Λόγω της υψηλής επισκεψιμότητας ιδιαίτερα κατά την ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή περίοδο,
Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο,
Λόγω του ότι μέσα στη φυτική βιομάζα διαβιούν έντομα (κουνούπια κλπ) όπως και τρωκτικά,
ερπετά κπλ που επιφυλάσσουν κινδύνους για την υγεία των πολιτών,
Λόγω του ότι σε κάποια σημεία του οδικού δικτύου η ανεπιθύμητη βλάστηση εμποδίζει την
ορατότητα και προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι ατυχημάτων ή πρόκλησης ζημιών,
απαιτείται:



Εργασίες πρασίνου, αποψίλωση – κοπή των χόρτων και των θάμνων,με την χρήση
κατάλληλων χορτοκοπτικών μηχανημάτων, βοτάνισμα και ανανέωση κόμης ανεπτυγμένων
θάμνων,
Καθαρισμός τάφρου σε όλο το μήκος των εν λόγω διαδρομών, συγκέντρωση και
απομάκρυνση των απορριμμάτων, με ευθύνη και έξοδα του εργολάβου.

και αφορούν στην διαδρομή Άγιος Λουκάς Ιουλίδας -Ποίσσες (10ΧΛΜ)
Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 2.919,36 € πλέον Φ.Π.Α.
24% (700,64€ ). Συνολικός προϋπολογισμός: 3.620,00 €.
Οι παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιούνται καθημερινά, ώστε να επιτευχθεί η ολική αποψίλωση
θάμνων και χόρτων εντός είκοσι (20) ημερών.
Τρόπος ανάθεσης της υπηρεσίας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31
του Ν.4412/2016).
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 και η μη ύπαρξη των κωλυμάτων αυτών πρέπει να αποδεικνύεται πριν την απόφαση του
αναθέτοντος φορέα για ανάθεση των υπηρεσιών.
Ισχύουσες Διατάξεις :
 Οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από παρ. 13
του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)
 Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007
 Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και
λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων»
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Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10
 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)
 Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016
 Τις διατάξεις του Ν.4497/2017

Ύπαρξη πιστώσεων
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018, ύψους 11.000,00€ και συγκεκριμένα
στον Κ.Α. 35.6279.0003 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 ).
Έγκριση Αποτελέσματος
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας χωρίς να απαιτείται η
συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118 παρ.2 του Ν.4412/16).
Διάρκεια Σύμβασης
Οι παραπάνω εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός 20 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
Τόπος Παροχής
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου του Δήμου
της διαδρομής Άγιος Λουκάς Ιουλίδας -Ποίσσες (10ΧΛΜ).
Παραλαβή Εργασίας
Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή και θα παρακολουθεί την
καλή εκτέλεσης των εργασιών.
Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνει μετά την ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια
επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως δελτίου παροχής υπηρεσιών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής και με
όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν
μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου, σύμβασης θα επιλύονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).
Κατά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αυτή γίνεται
από την επιτροπή παραλαβής, η οποία διενεργεί τον απαιτούμενο έλεγχο και συντάσσει το
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Το πρωτόκολλο αυτό εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου, στην περίπτωση ωστόσο που το πρωτόκολλο υποβληθεί και παρέλθει
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του, χωρίς να έχει
ληφθεί απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.
Παρατηρήσεις της μειοψηφίας
Αυτή την εποχή ο Δήμος Κέας έχει επάρκεια προσωπικού στην Τεχνική Υπηρεσία εφόσον
απασχολούνται όλοι οι μέχρι πρότινος συμβασιούχοι καθώς και άλλα τρία άτομα που έχουν
προσληφθεί ως μόνιμοι μετά τις τελευταίες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και όλοι συνδράμουν το έργο
του μόνιμου προσωπικού και ΙΔΑΧ που είχε ο Δήμος μας.
Δεν συντρέχει λόγος ανάθεσης της εν λόγω εργολαβίας.
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Επίσης, σύμφωνα με τις αναθέσεις προηγούμενων ετών 2011 - 2017 προκύπτει ότι η φετινή
ανάθεση παρουσιάζει μεγάλη διαφορά στην αναλογία των χιλιομέτρων που ανατίθενται σε σχέση
με το κόστος. Δηλαδή μόνο 10 χιλιόμετρα του οδικού δικτύου με περίπου το 1/3 της περσινής
ανάθεσης.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και
συγκεκριμένα στον ΚΑ 35.6279.0003
3. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αριθ.πρωτ. 1225/17.04.2018 Μελέτης της
Τεχνικής Υπηρεσίας με την με αριθ. 200/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου και κ.Ελ.Τζουβάρας ψηφίζουν ΚΑΤΑ
για τους ανωτέρω λόγους)
Α) Την έγκριση της παροχής υπηρεσίας Α Π Ο Ψ Ι Λ Ω Σ Η
Κ Ε Ν Τ Ρ Ι ΚΟ ΟΔ Ι ΚΟ Δ Ι Κ Τ ΥΟ .

ΧΟΡΤΩΝ

ΑΠΟ

ΤΟ

Β) Την διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.620,00 € (συμπ.ΦΠΑ 24%) από τον ΚΑ
35.6279.0003 οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 102/2018
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων - γηπέδων Δήμου
Κέας.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
“ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ-ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑ Σ ”
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 11.860,00 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.15.6261.0008, 10.6261.0003, 70.6261.0005, 15.6262.0009,
70.6262.0010, 30.6262.0008 ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
Ε Ι ΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη των αναγκών επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων
- γηπέδων Δήμου Κέας, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης.
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, εισηγούμαστε προς την Οικονομική
Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑ Σ ” .
2. την διάθεση πίστωσης ύψους 11.860,00 € (συμπ.ΦΠΑ 24%) από τους ΚΑ 15.6261.0008,
10.6261.0003, 70.6261.0005, 15.6262.0009, 70.6262.0010, 30.6262.0008 οικ.έτους 2018 και τους
αντίστοιχους ΚΑ οικ.έτους 2019, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην κάτωθι τεχνική έκθεση.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τις εργασίες:
1. επισκευής και συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων και γηπέδων
του Δήμου Κέας,
2. επισκευής και συντήρησης ηλεκτροφωτισμού χερσαίας λιμενικής ζώνης ΚορησσίαςΓιαλισκαρίου-Βουρκαρίου,
3. επίβλεψης, συντήρησης και τεχνικού ελέγχου των Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής Άμυνας
για ένα (1) έτος, συμπεριλαμβάνει δε τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τον σχετικό
ενδεικτικό προϋπολογισμό.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Από τους ελέγχους που κάνει η Υπηρεσία μας, από τις αναφορές των κατά τόπους
υπευθύνων των των κτιρίων του Δήμου, αλλά και από τις κατά καιρούς έκτακτες ανάγκες ή και
βλάβες που παρουσιάζονται, έχει καταγραφεί ένα πλήθος εργασιών (επισκευών και συντηρήσεων)
που κρίνεται απαραίτητο ώστε οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των κτιρίων και γηπέδων του
Δήμου να λειτουργούν εύρυθμα και με απόλυτη ασφάλεια.
Επίσης, για την συντήρηση-επισκευή ηλεκτροφωτισμού χερσαίας λιμενικής ζώνης
Κορησσίας-Γιαλισκαρίου-Βουρκαρίου απαιτείται: 1) Αντικατάσταση λαμπτήρων, οργάνων ένωσης
(Μ/Τ, στάρτερ) προβολέων, ασφαλειών σε πίνακες, γλόμπων 2) Έλεγχος πινάκων για πτώση
ασφαλειών 3) Επίβλεψη δικτύου φωτισμού και Η/Μ εγκαταστάσεων και άμεση ενημέρωση ΔΛΤΣ
σε περίπτωση βλαβών και επιβλαβών ενεργειών τρίτων 4) Συντήρηση-επισκευή μηχανημάτων
παροχής νερού-ρεύματος 5) αντικατάσταση καλωδίων, λοιπές μικροεπισκευές στο ηλεκτρικό
δίκτυο.
Σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των σειρήνων συναγερμού για την πολιτική προστασία και
ύστερα από έγκαιρη ενημέρωση του Α.Τ. Κέας, θα διεξάγεται εξαμηνιαία περιοδική επιθεώρηση
της σειρήνας ή όποτε ζητηθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, στην οποία θα παρίσταται ο
ανάδοχος και θα ελέγχει την εύρυθμη λειτουργία των ηλεκτρικών και μηχανικών συστημάτων της
σειρήνας.
Επισημαίνεται ότι στο εν λόγω Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, λόγω της φύσεως της
(εργασίες συντήρησης), είναι δύσκολο και αδύνατον να εκτιμηθούν και να προσμετρηθούν οι
ποσότητες που απαιτούνται, διότι: είναι αδύνατον να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τις συνεχώς
παρουσιαζόμενες ή αιφνίδιες βλάβες στις εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου (οι
ποσότητες παρουσιάζουν συνεχή μεταβολή στο χρόνο).
Για τους ανωτέρω λόγους ο προϋπολογισμός στο εν λόγω Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών
συντάσσεται άνευ ποσοτήτων. Να σημειωθεί ότι οι εν λόγω εργασίες επισκευής και συντήρησης
των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, δεν είναι εφικτό να εκτελεστούν από τον Δήμο, λόγω
έλλειψης του σχετικού ειδικευμένου προσωπικού. Έτσι κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση των
εργασιών αυτών σε εξωτερικό συνεργάτη.
ΧΩΡΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οι πιθανές απαιτούμενες εργασίες αφορούν τους παρακάτω χώρους ευθύνης – κτίρια του Δήμου
Κέας :
ΚΤΙΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ

Τ.Μ.

ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΙΟΥΛΙΔΑ

358,10
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΙΟΥΛΙΔΑ

129,43

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΙΟΥΛΙΔΑ

91,47

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ

181,20

“ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ””ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ”

ΚΟΡΗΣΣΙΑ

60,27

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

450,00

ΤΟΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ

29,00

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ

85,13

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ

40,00

ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ-ΓΗΠΕΔΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ

ΓΗΠΕΔΟ 5X5

ΑΓ.ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ-ΒΟΥΡΚΑΡΙ-ΟΤΖΙΑ-ΙΟΥΛΙΔΑ

ΧΕΡΣΑΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ-ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ-ΒΟΥΡΚΑΡΙ

ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΙΟΥΛΙΔΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι εργασίες που απαιτούνται είναι οι παρακάτω :
Εργασίες συντήρησης –αντικατάστασης «απλών» φωτιστικών σωμάτων και λαμπών
(Αντικατάσταση απλών λαμπτήρων, λαμπτήρων φθορισμού, ιωδίνης, οικονομίας και άλλων
τύπων απλών λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων, μικρής και μεσαίας ισχύος.)
Εργασίες συντήρησης –αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων και λαμπών «μεγάλου»
μεγέθους (θεάτρου, γηπέδων κ.α. ) εσωτερικού & εξωτερικού χώρου, μεγάλης ισχύος.


Εργασίες αντικατάστασης προβολέων εξωτερικού χώρου



Εργασίες αντικατάστασης προβολέων εσωτερικού χώρου



Εργασία τοποθέτησης καλωδίων U/UTP

1. Εργασίες αντικατάστασης πριζών -διακοπτών
1. Εργασία τοποθέτησης καλωδίου, ήτοι τοποθέτηση γραμμών,μαζί και με την στήριξη
τους καθώς επίσης και την ηλεκτρική σύνδεση με τον πίνακα και τις καταναλώσεις.


Εργασία τοποθέτησης πλαστικού καναλιού 2,5Χ2,5εκ περίπου για την στήριξη
γραμμών.

 Eργασίες ισοκατανομής φορτίων σε υπάρχοντες πίνακες
 Εργασίες ελέγχου και αντικατάστασης μικρο-εξαρτημάτων ηλεκτρικών πινάκων
(ασφαλειών, ρελέ, λυχνιών,χρονοδιακοπτών κ.α.)
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 Εργασία διερεύνησης και αποκατάστασης βραχυκυκλώματος σε δίκτυα άνευ υλικών.
Εργασίες διερεύνησης βραχυκυκλώματος σε ηλεκτρικά δίκτυα και πλήρης αποκατάσταση
τους με τα απαιτούμενα υλικά παρεχόμενα από την Αναθέτουσα Αρχή.
 Διάφορες μικροεργασίες ηλεκτρολογικού χαρακτήρα
I. Έκτακτες και απρόβλεπτες ηλεκτρολογικές εργασίες εσωτερικών και εξωτερικών
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
(οι οποίες δεν χρήζουν την συνδρομή της Τεχνικής Υπηρεσίας, ή δεν απαιτούν εκσκαφές,
μηχανήματα και σοβαρές παρεμβάσεις υψηλού κόστους και όγκου εργασιών)
και ειδικά στην Χερσαία Λιμενική Ζώνη:
1) Αντικατάσταση λαμπτήρων, οργάνων ένωσης (Μ/Τ, στάρτερ) προβολέων, ασφαλειών σε
πίνακες, γλόμπων 2) Έλεγχος πινάκων για πτώση ασφαλειών 3) Επίβλεψη δικτύου φωτισμού και
Η/Μ εγκαταστάσεων και άμεση ενημέρωση ΔΛΤΣ σε περίπτωση βλαβών και επιβλαβών ενεργειών
τρίτων 4) Συντήρηση-επισκευή μηχανημάτων παροχής νερού-ρεύματος 5) αντικατάσταση
καλωδίων, λοιπές μικροεπισκευές στο ηλεκτρικό δίκτυο.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των κατωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό έντεκα χιλιάδων
οχτακοσίων εξήντα ευρώ (11.860,00 € ) με το Φ.Π.Α. ( 9.564,52 € συν Φ.Π.Α. 24% 2.295,48 €).
Εργασίες συντήρησης –αντικατάστασης «απλών» φωτιστικών σωμάτων και λαμπών
(Αντικατάσταση απλών λαμπτήρων, λαμπτήρων φθορισμού, ιωδίνης, οικονομίας και άλλων
τύπων απλών λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων, μικρής και μεσαίας ισχύος.)
I. Εργασίες συντήρησης –αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων και λαμπών «μεγάλου»
μεγέθους (θεάτρου, γηπέδων κ.α. ) εσωτερικού & εξωτερικού χώρου, μεγάλης ισχύος.
1. Εργασίες αντικατάστασης προβολέων εξωτερικού χώρου
2. Εργασίες αντικατάστασης προβολέων εσωτερικού χώρου


Εργασία τοποθέτησης καλωδίων U/UTP



Εργασίες αντικατάστασης πριζών -διακοπτών



Εργασία τοποθέτησης καλωδίου ,ήτοι τοποθέτηση γραμμών,μαζί και με την στήριξη
τους καθώς επίσης και την ηλεκτρική σύνδεση με τον πίνακα και τις καταναλώσεις.



Εργασία τοποθέτησης πλαστικού καναλιού 2,5Χ2,5εκ περίπου για την στήριξη
γραμμών.



Eργασίες ισοκατανομής φορτίων σε υπάρχοντες πίνακες



Εργασίες ελέγχου και αντικατάστασης μικρο-εξαρτημάτων ηλεκτρικών πινάκων
(ασφαλειών, ρελέ, λυχνιών,χρονοδιακοπτών κ.α.)
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Εργασία διερεύνησης και αποκατάστασης βραχυκυκλώματος σε δίκτυα άνευ υλικών.
Εργασίες διερεύνησης βραχυκυκλώματος σε ηλεκτρικά δίκτυα και πλήρης
αποκατάσταση τους με τα απαιτούμενα υλικά παρεχόμενα από την Αναθέτουσα Αρχή.



Διάφορες μικροεργασίες ηλεκτρολογικού χαρακτήρα



Έκτακτες και απρόβλεπτες ηλεκτρολογικές εργασίες εσωτερικών και εξωτερικών
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
(οι οποίες δεν χρήζουν την συνδρομή της Τεχνικής Υπηρεσίας, ή δεν απαιτούν εκσκαφές,
μηχανήματα και σοβαρές παρεμβάσεις υψηλού κόστους και όγκου εργασιών),

και ιδίως στην Χερσαία Λιμενική Ζώνη:
1) Αντικατάσταση λαμπτήρων, οργάνων ένωσης (Μ/Τ, στάρτερ) προβολέων, ασφαλειών σε
πίνακες, γλόμπων 2) Έλεγχος πινάκων για πτώση ασφαλειών 3) Επίβλεψη δικτύου φωτισμού και
Η/Μ εγκαταστάσεων και άμεση ενημέρωση ΔΛΤΣ σε περίπτωση βλαβών και επιβλαβών ενεργειών
τρίτων 4) Συντήρηση-επισκευή μηχανημάτων παροχής νερού-ρεύματος 5) αντικατάσταση
καλωδίων, λοιπές μικροεπισκευές στο ηλεκτρικό δίκτυο.
Συγκεκριμένα:


Κ.Α. 15.6261.0008 «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων »:
1.500,00€ έτους 2018 και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 700,00€



Κ.Α. 10.6261.0003 «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων»:
900,00 € έτους 2018 και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 600,00€



Κ.Α. 70.6261.0005 «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
σφαγείου»: 1.500,00 € έτους 2018 και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 500,00€



Κ.Α. 15.6262.0009 «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων γηπέδων»:
1.000,00 € έτους 2018 και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 500,00€



Κ.Α. 70.6262.0010 «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΧΛΖ ΚορησσίαςΒουρκαρίου»: 3.500,00 € έτους 2018 και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 1.000,00€



Κ.Α. 30.6262.0008 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην
κτιρίων)»: 100,00€ έτους 2018 και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 60,00€.

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ ΡΑ Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν
Ειδικοί Όροι-Παρατηρήσεις
Η Υπηρεσία θα ελέγχει τον υποβληθέντα από τον ανάδοχο πίνακα καταγραφής αναγκών των
εγκαταστάσεων και θα κοινοποιεί στο ανάδοχο εντολή για εκτέλεση εργασιών .
Ο ανάδοχος μετά την περαίωση των συγκεκριμένων εργασιών κάθε εντολής της υπηρεσίας, οφείλει
να αναφέρει εγγράφως στη υπηρεσία την ημερομηνία περαίωσης των εργασιών σε κάθε
εγκατάσταση και ότι οι εργασίες εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας.
Σημειώνεται ιδιαιτέρως ότι για όλες τις ανωτέρω εργασίες απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις
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αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου, με συγκεκριμένες τεχνικές γνώσεις και εμπειρία σε
εγκαταστάσεις, που να κατέχουν όλα τα απαραίτητα διπλώματα για την εκτέλεση όλων των
εργασιών της μελέτης και την χρήση όλων των απαραιτήτων κατάλληλων τεχνικών μέσων. Οι προς
εκτέλεση εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στο παρόν τεύχος και θα εκτελούνται σύμφωνα με τις
έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας.
Η Υπηρεσία αξιολογώντας τις ανάγκες θα κοινοποιεί στον Ανάδοχο πίνακα επεμβάσεων για
αντιμετώπιση αναγκών σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις και σε καθορισμένες προθεσμίες,
αποκλειστικές ή μη.
Ο ανάδοχος είναι ως εκ τούτου υποχρεωμένος να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την
Υπηρεσία, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ενημέρωση του και για την άμεση παροχή απ’
αυτήν σχετικών οδηγιών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επέμβει στο σημείο το οποίο θα του
υποδείξει η Υπηρεσία για την αποκατάσταση της βλάβης εντός της ίδιας ημέρας και να έχει
αποκαταστήσει τη βλάβη πλήρως (εκτός των περιπτώσεων όπου αιτιολογημένα ο Ανάδοχος θα
αναφέρει τον λόγο, τεχνικό ή μη, για τον οποίο αυτό δεν είναι εφικτό, αναφέροντας δε τον χρόνο
περαίωσης της επισκευής).
Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί ημερολόγιο και βιβλίο καταμέτρησης για τις εργασίες, καθώς και για
τις ποσότητες των κατεστραμμένων υλικών, που μεταφέρονται εάν απαιτείται προς φύλαξη στις
αποθήκες. Οι φορτοεκφορτώσεις υλικών, οι μεταφορές από τον τόπο προμήθειας στη θέση
εγκατάστασης σε οιανδήποτε απόσταση και η αποκομιδή των κατεστραμμένων περιλαμβάνονται
στην τεχνική έκθεση και κατά συνέπεια στην προσφορά του Αναδόχου.
Στο ημερολογιακό τέλος κάθε μηνός (αρχής γενομένης από αυτόν της ημερομηνίας υπογραφής της
σύμβασης) ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίζει στην Υπηρεσία αναλυτικό πίνακα εργασιών, ο
οποίος σε αντιπαραβολή με τις εντολές αυτής και τις υπογεγραμμένες παραλαβές εργασιών από τον
αντίστοιχο υπεύθυνο του κάθε χώρου όπου θα πραγματοποιείται η κάθε εργασία, θα υποβάλλεται
στην επιτροπή παραλαβής και καλής εκτέλεσης εργασιών.
Ο Ανάδοχος θα φέρει αποκλειστικά και ακέραια την ευθύνη, ποινική και αστική, για κάθε ατύχημα
εργατικό ή μη, που τυχόν θα συμβεί στον τόπο εκτέλεσης του έργου, από πλημμελή εφαρμογή των
διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
Η εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας, που κρίνεται αναγκαία, έστω και αν αυτή δεν αναφέρεται
ρητά στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή και στα λοιπά συμβατικά στοιχεία του έργου, θα
εκτελεσθεί μόνο μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.
Τρόπος ανάθεσης της υπηρεσίας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31
του Ν.4412/2016).
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 και η μη ύπαρξη των κωλυμάτων αυτών πρέπει να αποδεικνύεται πριν την απόφαση του
αναθέτοντος φορέα για ανάθεση των υπηρεσιών.
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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 Π.Δ.80/2016
7. Τις διατάξεις του Ν.4497/2017
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).
Ύπαρξη Πιστώσεων:
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16) οικονομικού έτους
2018 και συγκεκριμένα στους :
 Κ.Α. 15.6261.0008 «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων» :
2.500,00€
 Κ.Α. 10.6261.0003 «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων»:
1.500,00 €
 Κ.Α. 70.6261.0005 «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
σφαγείου»: 1.500,00 €
 Κ.Α. 15.6262.0009 «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
γηπέδων»:2.000,00 €
 Κ.Α. 70.6262.0010 «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΧΛΖ ΚορησσίαςΒουρκαρίου»4.800,00 €
 Κ.Α. 30.6262.0008 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην
κτιρίων)»2.940,00€ έτους 2018 και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 60,00€
Διάρκεια Σύμβασης :
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης (άρθρο 217 του Ν.4412/16).
Τόπος Παροχής :
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνεται στα ως άνω περιγραφόμενα ακίνητα/χώροι. Ειδικά για τον
τεχνικό έλεγχο των σειρήνων συναγερμού για την πολιτική προστασία, με το πέρας της διαδικασίας
του ελέγχου θα συντάσσεται δελτίο επιθεώρησης, υπογραφόμενο πλην των άλλων και από τον
αρμόδιο τεχνικό. Στη συνέχεια ο ίδιος θα μεριμνεί για την επισκευή αυτής, εγκαίρως.
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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 υπηρεσίας θα γίνει μετά την ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια
επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως δελτίου παροχής υπηρεσιών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής και με
όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν
μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου, σύμβασης θα επιλύονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).
Κατά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αυτή γίνεται
από την επιτροπή παραλαβής, η οποία διενεργεί τον απαιτούμενο έλεγχο και συντάσσει το
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Το πρωτόκολλο αυτό εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου, στην περίπτωση ωστόσο που το πρωτόκολλο υποβληθεί και παρέλθει
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του, χωρίς να έχει
ληφθεί απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και
συγκεκριμένα στους ΚΑ 15.6261.0008, 10.6261.0003, 70.6261.0005, 15.6262.0009, 70.6262.0010,
30.6262.0008
3. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αριθ.πρωτ.1229/17.04.2018 Μελέτης της
Τεχνικής Υπηρεσίας με την με αριθ. 201/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την έγκριση της παροχής υπηρεσίας επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών
κτιρίων - γηπέδων Δήμου Κέας.
Β) Την διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 11.860,00 € (συμπ.ΦΠΑ 24%) και συγκριμένα από
τους :
 Κ.Α. 15.6261.0008 «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων» :
1.500,00 € έτους 2018 και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 700,00€
 Κ.Α. 10.6261.0003 «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων»:
900,00 € έτους 2018 και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 600,00€
 Κ.Α. 70.6261.0005 «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
σφαγείου» : 1.500,00 € έτους 2018 και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 500,00€
 Κ.Α. 15.6262.0009 «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων γηπέδων» :
1.000,00 € έτους 2018 και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 500,00€
 Κ.Α. 70.6262.0010 «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΧΛΖ ΚορησσίαςΒουρκαρίου» 3.500,00 € έτους 2018 και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 1.000,00€
 Κ.Α. 30.6262.0008 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην
κτιρίων)» 100,00€ έτους 2018 και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 ποσού 60,00€.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 103/2018
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ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας “ Κ Α Θ Α ΡΙ Σ Μ Ο Σ ΧΖΛ ΚΟ ΡΗ Σ Σ Ι ΑΣ – ΓΙ ΑΛ Ι Σ Κ ΑΡΙ ΟΥ - ΒΟΥΡΚ ΑΡΙ ΟΥ ΔΗ Μ ΟΥ
ΚΕΑΣ”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
“Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ζ Λ Κ Ο Ρ Η Σ Σ Ι Α Σ – Γ Ι Α Λ Ι Σ Κ Α Ρ Ι Ο Υ - Β Ο Υ Ρ Κ Α Ρ Ι Ο Υ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 16.300,00 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.70.6279.0015 ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018
ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
Ε Ι ΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη των αναγκών ευπρεπισμού των κοινόχρηστων χώρων Χερσαίας Ζώνης
Λιμένα Κορησσίας – Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου Δήμου Κέας, κρίνεται απαραίτητη η
πραγματοποίηση δαπάνης παροχής υπηρεσίας.
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, εισηγούμαστε προς την Οικονομική
Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας “Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Σ
ΚΟ ΡΗ ΣΣΙ ΑΣ – ΓΙ ΑΛ Ι Σ Κ ΑΡΙ ΟΥ - ΒΟΥΡΚ ΑΡΙ ΟΥ Δ Η Μ ΟΥ Κ ΕΑΣ ”

ΧΖΛ

2. την διάθεση πίστωσης ύψους 11.000,00 € (συμπ.ΦΠΑ 24%) από τον ΚΑ 70.6279.0015 του
προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2018 ενώ το υπόλοιπο ποσό των 5.300,00 € θα διατεθεί από
τον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού έτους 2019.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στον ευπρεπισμό των κοινόχρηστων χώρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα
Κορησσίας – Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου Δήμου Κέας, με σκοπό την συντήρηση της καθαριότητας
και της ευπρεπούς εικόνας αυτών λόγω του τουριστικού χαρακτήρα του νησιού και της μεγάλης
συγκέντρωσης πληθυσμού, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.
Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι :
1) Καθαρισμός, σκούπισμα των κοινόχρηστων χώρων (δρόμοι, πλατείες, μνημεία, πεζοδρόμια) από
πάσης φύσεως υλικά (απορρίμματα, μικρά κλαδιά, φύλλα και χόρτα, πτώματα ζώων-πτηνών),
που θα γίνονται ως εξής:
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ (Ιούνιος έως και Σεπτέμβριος)
Ωράριο απασχόλησης:
Δευτέρα 07:00 -12:00 & 17:00-20:00
Τρίτη
07:00 -12:00 & 17:00-20:00
Τετάρτη 07:00 -12:00 & 17:00-20:00
Πέμπτη 07:00 -12:00 & 17:00-20:00
Παρασκευή 07:00 -12:00 & 17:00-20:00
Σάββατο 07:00 -12:00 & 17:00-20:00
Κυριακή 07:00 -12:00 & 17:00-20:00
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ( Απρίλιος, Μάιος, Οκτώβριος)
Δευτέρα 08:00 -14:00
Τρίτη
08:00 -14:00
Τετάρτη 08:00 -14:00
Πέμπτη 08:00 -14:00
Παρασκευή 08:00 -14:00
Σάββατο 08:00 -14:00 και16:00-19:00
Κυριακή 08:00 -14:00
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ (Νοέμβριος-Μάρτιος)
Δευτέρα 08:00 -13:00
Τρίτη
08:00 -13:00
Τετάρτη 08:00 -13:00
Πέμπτη 08:00 -13:00
Παρασκευή 08:00 -13:00
Σάββατο 08:00 -12:00 και 16:00-18:00
2) την καθαριότητα τουαλετών Κορησσίας και Βουρκαρίου :
(Καθάρισμα, πλύσιμο και απολύμανση των λεκανών WC, των καλυμμάτων, των νιπτήρων και των
επιτοίχιων πλακιδίων, άδειασμα, καθάρισμα και πλύσιμο δοχείων χάρτου, απορριμμάτων κτλ, τοπικό καθάρισμα και πλύσιμο των τοίχων, θυρών, καθρεπτών και χειρολαβών, σκούπισμα και σφουγγάρισμα όλων των δαπέδων)
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και συγκεκριμένα:


στην Κορησσία, δύο φορές καθημερινά (πρωί και απόγευμα) την υψηλή περίοδο (Ιούνιος
έως και Σεπτέμβριος) και μία φορά καθημερινά (πρωί) τις υπόλοιπες ημέρες (Απρίλιο,
Μάιο, Οκτώβριο, Νοέμβριο έως και Μάρτιο).



στο Βουρκάρι, δύο φορές καθημερινά (πρωί και απόγευμα) την υψηλή περίοδο (Ιούνιος
έως και Σεπτέμβριος), μία φορά καθημερινά (πρωί) τη μέση περίοδο (Απρίλιο, Μάιο και
Οκτώβριο) και δύο φορές την εβδομάδα (Σάββατο και Κυριακή) την χαμηλή περίοδο (Νοέμβριο έως και Μάρτιο).

3) την καθημερινή αποκομιδή των απορριμμάτων, από όλους του κάδους καθαριότητας (επίστυλους-δοχεία απορριμμάτων - αλλαγή σακούλας και καθάρισμα του καλαθιού εξωτερικά όπου
χρειάζεται- στην χερσαία λιμενική ζώνη και την περισυλλογή και απομάκρυνση κάθε είδους άχρηστων αντικειμένων.
-Τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις ανωτέρω εργασίες θα απομακρυνθούν με ευθύνη και
μεταφορικό μέσο του εργολάβου-.
4) Ασβέστωμα των ρείθρων των πεζοδρομίων, των πλακόστρωτων σοκακιών Κορησσίας και Βουρκαρίου, που θα γίνεται τις παραμονές εθνικών και τοπικών εορτών, αργιών (παραμονή 25ης
Μαρτίου, Μεγ.Πέμπτη, παραμονή Αγίου Πνεύματος, παραμονή Κοίμησης της Θεοτόκου, παραμονή 28ης Οκτωβρίου, παραμονή Χριστουγέννων, παραμονή Αγίων Αναργύρων, παραμονή
Αγ.Χαραλάμπους) και τρεις (3) φορές τον χρόνο μετά από συνεννόηση και υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής.
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι για ένα (1) έτος και ξεκινά την 10η Μαΐου 2018.
Τα εργαλεία (βούρτσες, σκούπες, καρότσια συλλογής απορριμμάτων κτλ) και τα υλικά
ασπρίσματος-βαψίματος, για τις ως άνω εργασίες, είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου.
Τα υλικά καθαριότητας, όπως σακούλες σκουπιδιών, σαπούνι για τις τουαλέτες, χαρτί
καθαριότητας, διατίθενται από την Υπηρεσία του Δήμου Κέας.
Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.
Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δέκα έξι χιλιάδων τριακοσίων
ευρώ (16.300,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), εκ των οποίων τα 11.000,00€ θα
διατεθούν από τον προϋπολογισμό έτους 2018 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη
εγγεγραμμένη πίστωση και συγκεκριμένα στον ΚΑ 70.6279.0015 και το ποσό των 5.300,00 €
θα διατεθεί από τον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού έτους 2018, βάση της
προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει ο Δήμος με το Λιμενικό ταμείο Σύρου.
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Π Ρ Ο Ϋ Π ΟΛ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Καθαρισμός, σκούπισμα των κοινόχρηστων χώρων από πάσης φύσεως υλικά

Ασβέστωμα

Καθαριότητα τουαλετών Κορησσίας.
Καθαριότητα τουαλετών Βουρκαρίου
Ημερήσια αποκομιδή των απορριμμάτων, από όλους του κάδους
καθαριότητας (επίστυλους-δοχεία
απορριμμάτων) στην χερσαία λιμενική ζώνη και την περισυλλογή και
απομάκρυνση κάθε είδους άχρηστων αντικειμένων

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
2.318 ώρες

Τ.Μ.
3,00

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς
ΦΠΑ)
6.914,00

τις παραμονές
εθνικών και τοπικών
εορτών, αργιών &
επιπλέον
3 φορές/έτος
488 φορές/έτος

κατ’αποκοπή

2.551,45

3

1.424,00

379 φορές/έτος

3

1.095,71

365 φορές/έτος

κατ’αποκοπή

1.160,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

13.145,16
3.154,84
16.300,00

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία στις τρέχουσες τιμές
εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ ΡΑ Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ ΡΑ Φ Ε Σ
Αντικείμενο υπηρεσίας
Η παρούσα μελέτη αφορά στον ευπρεπισμό κοινόχρηστων χώρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα
Κορησσίας – Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου, Δήμου Κέας, με σκοπό την συντήρηση της
καθαριότητας και της ευπρεπούς εικόνας αυτών λόγω του τουριστικού χαρακτήρα του νησιού και
της μεγάλης συγκέντρωσης πληθυσμού, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.
Τρόπος ανάθεσης της υπηρεσίας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31
του Ν.4412/2016).
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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 και η μη ύπαρξη των κωλυμάτων αυτών πρέπει να αποδεικνύεται πριν την απόφαση του
αναθέτοντος φορέα για ανάθεση των υπηρεσιών.
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
7. Τις διατάξεις του Ν.4497/2017
Ύπαρξη πιστώσεων :
Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων
ευρώ (16.300,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), εκ των οποίων τα 11.000,00€ θα
διατεθούν από τον προϋπολογισμό έτους 2018 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη
εγγεγραμμένη πίστωση και συγκεκριμένα στον ΚΑ 70.6279.0015 και το ποσό των 5.300,00 €
θα διατεθεί από τον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού έτους 2019, βάση της
προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει ο Δήμος με το Λιμενικό ταμείο Σύρου.
Διάρκεια Σύμβασης :
Οι παραπάνω εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός ενός (1) έτους και ξεκινά την 10η Μαΐου 2018.
Τόπος Παροχής
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνεται στους κοινόχρηστους χώρους της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα
Κορησσίας – Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου του Δήμου Κέας.
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 υπηρεσίας θα γίνει μετά την ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια
επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως δελτίου παροχής υπηρεσιών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής και με
όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν
μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου, σύμβασης θα επιλύονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).
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Κατά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αυτή γίνεται
από την επιτροπή παραλαβής, η οποία διενεργεί τον απαιτούμενο έλεγχο και συντάσσει το
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Το πρωτόκολλο αυτό εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου, στην περίπτωση ωστόσο που το πρωτόκολλο υποβληθεί και παρέλθει
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του, χωρίς να έχει
ληφθεί απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και
συγκεκριμένα στον ΚΑ 70.6279.0015
3. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αριθ.πρωτ.1227/17.04.2018 Μελέτης της
Τεχνικής Υπηρεσίας με την με αριθ. 199/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την έγκριση της παροχής υπηρεσίας Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

ΧΖΛ

ΚΟ ΡΗ ΣΣΙ ΑΣ

–

ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ - ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ.

Β) Την διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 11.000,00 € (συμπ.ΦΠΑ 24%) που θα διατεθεί από
τον προϋπολογισμό οικ.έτους 2018 του Δήμου μας, στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη
εγγεγραμμένη πίστωση και συγκεκριμένα από τον ΚΑ 70.6279.0015 και το ποσό των 5.300,00
€ θα διατεθεί από τον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού έτους 2019.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 104/2018
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ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας καθαριότητας δημοτικών σφαγείων.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Κ Α ΘΑ Ρ Ι Ο Τ Η ΤΑ Σ Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ω Ν Σ ΦΑ Γ Ε Ι Ω Ν
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 17.980,00 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 70.6279.0013 ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018
ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ Κ.Α. ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
Ε Ι ΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και ευπρεπισμού των Δημοτικών Σφαγείων,
κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού.
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, εισηγούμαστε προς την Οικονομική
Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας Καθαριότητας Δημοτικών Σφαγείων
2. την διάθεση πίστωσης ύψους 15.000,00 € (συμπ.ΦΠΑ 24%) από τον ΚΑ 70.6279.0013 οικονομικού έτους 2018 ενώ το υπόλοιπο ποσό των 2.980,00 € θα διατεθεί από τον αντίστοιχο ΚΑ οικ.
έτους 2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
“Καθαριότητα δημοτικών σφαγείων”
Ο Πάροχος (είτε ο ίδιος είτε μέσω των εργαζομένων σε αυτόν) θα παρέχει τις υπηρεσίες του
καθαριστή των σφαγείων, και συγκεκριμένα :
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Θα φροντίζει μετά από κάθε σφαγή για την καθαριότητα των χώρων – αντικειμένων των
σφαγείων
Θα φροντίζει για την εβδομαδιαία απολύμανση των χώρων και για την ανά δεκαπενθήμερο
απολύμανση των χώρων σταβλισμού και γύρω χώρων.
Ο καθαριστής δεν μπορεί να είναι το ίδιο άτομο με τον υπεύθυνο του σφαγείου
Ο ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του κατά τις ημέρες σφαγής (πριν, κατά τη διάρκεια και
μετά), όπως ρητά προβλέπεται από την παρούσα σύμβαση.
 Το προτεινόμενο συμβόλαιο δεν περιλαμβάνει ανταλλακτικά ή αναλώσιμα που θα
απαιτηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας. Οι ασφαλιστικές εισφορές του
παρόχου και των εργαζομένων που θα απασχολήσει βαρύνουν τον ίδιο. Σε καμία περίπτωση
δεν βαρύνουν το Δήμο Κέας.
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

“Καθαριότητα δημοτικών σφαγείων”
Τρόπος ανάθεσης της υπηρεσίας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/2016) , μετά από συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς.(άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31
του Ν.4412/2016).
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
7. Οι διατάξεις του Ν.4497/2017
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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).
Ύπαρξη Πιστώσεων:
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018, ύψους 15.000,00 € και συγκεκριμένα
στον Κ.Α. 70.6279.0013 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.80/16.
Διάρκεια Σύμβασης :
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.
Τόπος Παροχής :
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στους χώρους του Δημοτικού σφαγείου.
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 υπηρεσίας θα γίνει μετά την ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια
επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως δελτίου παροχής υπηρεσιών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής και με
όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν
μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου, σύμβασης θα επιλύονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).
Κατά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αυτή γίνεται
από την επιτροπή παραλαβής, η οποία διενεργεί τον απαιτούμενο έλεγχο και συντάσσει το
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Το πρωτόκολλο αυτό εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου, στην περίπτωση ωστόσο που το πρωτόκολλο υποβληθεί και παρέλθει
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του, χωρίς να έχει
ληφθεί απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

“Επίβλεψης και καθαριότητας δημοτικών σφαγείων”
Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 17.980,00 €,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), για το οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση
στον ΚΑ 70.6279.0013 και συγκεκριμένα ποσό 15.000,00 € ενώ το υπόλοιπο ποσό των 2.980,00
€, θα διατεθεί από τον αντίστοιχο Κ.Α. έτους 2019.
Παρατηρήσεις της μειοψηφίας
Εφόσον δεν ανατίθεται στην εργολαβία η επιστασία των σφαγείων, που σύμφωνα με τον
κανονισμό Σφαγείων Κέας είναι υποχρεωτική ανάθεση φαίνεται ότι θα πρέπει να προβούμε σε
αναθεώρηση του κανονισμού την οποία και ζητάμε.
Επίσης από πέρυσι έχουμε ζητήσει να γίνει από την υπηρεσία μας μελέτη για τη βιωσιμότητα του
σφαγείου και να μας δοθούν συνολικά στοιχεία σχετικά με το σύνολο των εσόδων και όλων των
εξόδων από την αρχή της λειτουργίας των σφαγείων.
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και
συγκεκριμένα στον ΚΑ 70.6279.0013
3. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αριθ.πρωτ. 1312/2018 Μελέτης της Τεχνικής
Υπηρεσίας με την με αριθ. 212/2018 Απόφαση Δημάρχου,
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου και κ.Ελ.Τζουβάρας ψηφίζουν ΠΑΡΟΝ για
τους ανωτέρω λόγους)
Α) Την έγκριση της παροχής υπηρεσίας καθαριότητας Δημοτικών Σφαγείων.
Β) Την διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(24%), για το οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ 70.6279.0013
οικονομικού έτους 2018 ενώ το υπόλοιπο ποσό των 2.980,00 € θα διατεθεί από τον αντίστοιχο ΚΑ
οικ. Έτους 2019.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 105/2018
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ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση του υπ’ αριθμ. 1351/24.04.2018 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ – ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 5ο 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. 42/2018 αποφάσεως της Οικονομικής

Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ – ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η με Αριθμ.
Διακήρυξη 612-26.02.2018-ΑΔΑΜ: 18PROC002722916.


Την 15η Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κέας η επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε
με την υπ’ αριθμόν 6/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου
να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1

Νικόλαος

Κορασίδης

ΔΕ20 Οδηγός

2

Τριαντάφυλλος

Αλεξίου

ΔΕ Εφοριακών

3

Φανή Άννα

Μπαλατσού

ΔΕ1 Διοικητικός
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Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 10:30

την παραλαβή των φακέλων προσφορών

που κατέθεταν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην
υπηρεσία.
Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών
συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών να
γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών
(σφραγισμένος

φάκελος

κ.λ.π).

Όλες

οι

προσφορές

υποβλήθηκαν

σε

σφραγισμένο φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη στο
άρθρο 2.4.2.
Συγκεκριμένα, προσφορές υπέβαλαν οι εξής:
Α/Α
1

Ονοματεπώνυμο
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΦΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
MARINE SERVICES”

“KEA

ΑΡ.ΠΡΩΤ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
830/15.03.2018

Σημ.: Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της
διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. (άρθρο 117 παρ.3
Ν.4412/2016) & (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 19 2η έκδοση)

Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς (στον οποίο υπήρχε αίτηση
του ενδιαφερόμενου υποβολής προσφοράς για τον Διαγωνισμό) και το φάκελο των
δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο.
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι o υποψήφιος είχε υποβάλλει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά συμμετοχής.
Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, με τους όρους που απαιτούσε
η διακήρυξη στο άρθρο 2.4.3. και στο Παράρτημα Ι.
Με βάση τα παραπάνω, ο υποψήφιος κατέθεσε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η προσφορά της ατομικής εταιρείας ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΦΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ “KEA MARINE SERVICES”
ήταν σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και έγινε αποδεκτή.
Στη συνέχεια προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.
Οι προσφερόμενες τιμές με Φ.Π.Α των διαμορφώνονται ως εξής:
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Ονοματεπώνυμο

Προϋπολογισμός
Σύμβασης

Οικονομική προσφορά σε
ευρώ (με ΦΠΑ)

ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΦΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
“KEA MARINE SERVICES”

32.240,00€

31.271,56€

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 612-26.02.2018-ΑΔΑΜ: 18PROC002722916 Διακήρυξη του Δημάρχου,
2. την υποβληθείσα προσφορά,
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
4. την με αριθ. ΑΑΥΣΜΒ 169/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης,
5. τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού,
τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1,
πρότεινε προς τη Οικονομική επιτροπή:
Την ανάδειξη του ΠΟΥΛΑΚΗ ΦΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ “KEA MARINE SERVICES”
ως
προσωρινού αναδόχου της παροχής υπηρεσιών στη χερσαία λιμενική ζώνη Κορησσίας Γιαλισκαρίου - Βουρκαρίου, για το έτος 2018-2019, με προσφερόμενη τιμή 31.271,56€ γιατί
η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές.

Στη συνέχεια, η Οικονομική Επιτροπή, με την αριθ.76/2018 ομόφωνη απόφασή της,
ανέδειξε τον ΠΟΥΛΑΚΗ ΦΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ “KEA MARINE SERVICES” ως προσωρινό
ανάδοχο της παροχής υπηρεσιών στη χερσαία λιμενική ζώνη Κορησσίας - Γιαλισκαρίου Βουρκαρίου, για το έτος 2018-2019 με προσφερόμενη τιμή 31.271,56€.

Την 20/03/2018 εστάλη Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο
80 Ν.4412/2016) στον ΠΟΥΛΑΚΗ ΦΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ :
Αριθ. Πρωτ:914/20.03.2018
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης
(άρθρο 80 Ν.4412/2016)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 58 παρ.1 β του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3.Την υπ’ αριθ. 612/26.02.2018 Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ – ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019”

4. Το υπ’ αριθ. 833/15-03-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνική προσφορά της Επιτροπής διαγωνισμού,
5. Το υπ’ αριθ. 834/15-03-2018 πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της
Επιτροπής διαγωνισμού,
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6. Την υπ’ αριθ. 76/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα
ανωτέρω πρακτικά και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού ο ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΦΡ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ “KEA MARINE SERVICES”,
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τον ΠΟΥΛΑΚΗ ΦΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ, προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού για
την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ –
ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019” να υποβάλει, εντός δεκαπέντε
(15) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.4.2. της υπ’ αριθ. 612/26.02.2018 διακήρυξης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της
ανωτέρω διακήρυξης.
Σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν.4412/2016, “Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και
προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της Σύμβασης, κρίνονται :
κατά την υποβολή της προσφοράς,
κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 80 και
κατά τη σύναψη της Σύμβασης.”
Συγκεκριμένα, ο προσωρινός ανάδοχος καλείται να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου,
πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας),
πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους,

υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στο άρθρο 2.2.2. “Λόγοι
αποκλεισμού”της διακήρυξης,
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.
4412/2016.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι:
-δεν τελεί υπό πτώχευση,
-δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης
-δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση
-δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση
Πιστοποιητικό όπου θα φαίνεται το ειδικό αντικείμενο των εργασιών τους, το οποίο αν δεν
συνάδει με το είδος των υπό παροχής υπηρεσιών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του
συμμετέχοντος.
Οποιοδήποτε άλλο Αποδεικτικό μέσο περιγράφεται στην παράγραφο 2.2.4.2.
“Αποδεικτικά μέσα” της διακήρυξης.

Η αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου των δικαιολογητικών θα γίνει το αργότερο μέχρι την 5η
Απριλίου 2018, ώρα 10:30, στο Δημοτικό κατάστημα, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού, που
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 6/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
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Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε σε φάκελο στο γραφείο πρωτοκόλλου, την 4η Απριλίου
2018, Φάκελο με δικαιολογητικά κατακύρωσης. Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εμπρόθεσμη.

Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης την 5η Απριλίου 2018. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν ήταν τα ακόλουθα:
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου
(ημ/νια έκδοσης 22.02.2018),για γενική χρήση όπου βεβαιώνεται ότι η ποινική
του κατάσταση είναι ΜΗΔΕΝ
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με ισχύ έως 27/04/2018
Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας με ισχύ έως 27/04/2018
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στο
άρθρο 2.2.2. “Λόγοι αποκλεισμού”της διακήρυξης,

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Πιστοποιητικό επιμελητηρίου Κυκλάδων


Από τα ανωτέρω προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή
ΔΕΝ ήταν πλήρη. Για αυτόν τον λόγο, την 5η Απριλίου 2018, εστάλη στον ΠΟΥΛΑΚΗ ΦΡ.
ΝΙΚΟΛΑΟ η παρακάτω ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
Αριθ. Πρωτ:1142/05.04.2018
Πρόσκληση υποβολής επιπλέον δικαιολογητικών κατακύρωσης
(άρθρο 3.2 παρ.2 της αριθ.612/26.02.2018 Διακήρυξης
Συνοπτικού διαγωνισμού για “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ – ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019)
Στην Ιουλίδα σήμερα την 5η Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η
οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 6/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού
για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών στη χερσαία λιμενική ζώνη Κορησσίας Γιαλισκαρίου - Βουρκαρίου, για το έτος 2018-2019 (Αριθμ. Διακήρυξης 612-26.02.2018-

ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ 18PROC002722916).
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1
2
3

Νικόλαος
Τριαντάφυλλος
Φανή Άννα

Κορασίδης
Αλεξίου
Μπαλατσού

ΔΕ20 Οδηγός
ΔΕ Εφοριακών
ΔΕ1 Διοικητικός

1. Με το υπ’ αριθ. 834/15-03-2018 πρακτικό αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την
ανάδειξη του ΠΟΥΛΑΚΗ ΦΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (μοναδικός συμμετέχων) ως προσωρινού
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αναδόχου, γιατί η προσφορά του, με προσφερόμενη τιμή 31.271,56€, είναι πλήρης, σύμφωνη
με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. Με την υπ΄αριθ. 76/2018
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό.
2. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον ΠΟΥΛΑΚΗ ΦΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ μέσω
ταχυδρομείου, η με αριθ.πρωτ. 914/20.03.2018 πρόσκληση με τον οποία κλήθηκε να υποβάλει
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.4.2. της υπ’
αριθ. 612/26.02.2018 διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της ανωτέρω διακήρυξης.
Συγκεκριμένα, ο προσωρινός ανάδοχος προσκαλέστηκε να προσκομίσει τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου,
πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας),
πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους,
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στο άρθρο 2.2.2. “Λόγοι
αποκλεισμού”της διακήρυξης,
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.
4412/2016.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι:
-δεν τελεί υπό πτώχευση,
-δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης
-δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση
-δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση
Πιστοποιητικό όπου θα φαίνεται το ειδικό αντικείμενο των εργασιών τους, το οποίο αν δεν
συνάδει με το είδος των υπό παροχής υπηρεσιών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του
συμμετέχοντος.
Οποιοδήποτε άλλο Αποδεικτικό μέσο περιγράφεται στην παράγραφο . 2.2.4.2.
“Αποδεικτικά μέσα” της διακήρυξης.

3. Η ανωτέρω πρόσκληση, κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο με ημερομηνία 20/03/2018
(λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης η 5η Απριλίου 2018, ώρα 10:30).
Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε σε φάκελο στο γραφείο πρωτοκόλλου, την 4η Απριλίου 2018,
Φάκελο με δικαιολογητικά κατακύρωσης. Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εμπρόθεσμη.
4. Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Τα
δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα:
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου
(ημ/νια έκδοσης 22.02.2018),για γενική χρήση όπου βεβαιώνεται ότι η ποινική
του κατάσταση είναι ΜΗΔΕΝ
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με ισχύ έως 27/04/2018
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Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας με ισχύ έως 27/04/2018
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στο
άρθρο 2.2.2. “Λόγοι αποκλεισμού”της διακήρυξης,

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Πιστοποιητικό επιμελητηρίου Κυκλάδων

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή ΔΕΝ
είναι πλήρη.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
σύμφωνα με το άρθρο 3.2 παρ.2 της αριθ.612/26.02.2018 Διακήρυξης
Τον ΠΟΥΛΑΚΗ ΦΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ, προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού για
την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ –
ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019” να υποβάλει, εντός είκοσι
(20) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, τα κατωτέρω δικαιολογητικά που ενώ
ζητήθηκαν με την με αριθ.914/20.03.2018 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης δεν προσκομίστηκαν κατά την υποβολή του φακέλου και λόγω της φύσης
τους, προβλέπεται ότι ο χρόνος έκδοσής τους δε θα μπορεί να είναι μικρότερος των 15
ημερών.
Συγκεκριμένα, ο προσωρινός ανάδοχος καλείται να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτωχεύσεως
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική
διαχείριση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Την 24η Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
στο Δημαρχείο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την Σύνταξη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ του
Συνοπτικού Διαγωνισμού, ως κατωτέρω:
Αρ.πρωτ:1351/24-04-2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
του Συνοπτικού Διαγωνισμού
για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ –
ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
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Στην Ιουλίδα σήμερα την 24η Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 6/2018 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση
σύμβασης παροχής υπηρεσιών στη χερσαία λιμενική ζώνη Κορησσίας Γιαλισκαρίου - Βουρκαρίου, για το έτος 2018-2019 (Αριθμ. Διακήρυξης 61226.02.2018-ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ 18PROC002722916).
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1
2
3

Νικόλαος
Τριαντάφυλλος
Φανή Άννα

Κορασίδης
Αλεξίου
Μπαλατσού

ΔΕ20 Οδηγός
ΔΕ Εφοριακών
ΔΕ1 Διοικητικός

1. Με το υπ’ αριθ. 834/15-03-2018 πρακτικό αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την
ανάδειξη του ΠΟΥΛΑΚΗ ΦΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (μοναδικός συμμετέχων) ως προσωρινού
αναδόχου, γιατί η προσφορά του, με προσφερόμενη τιμή 31.271,56€, είναι πλήρης, σύμφωνη
με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. Με την υπ΄αριθ. 76/2018
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό.
2. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον ΠΟΥΛΑΚΗ ΦΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ μέσω
ταχυδρομείου, η με αριθ.πρωτ. 914/20.03.2018 πρόσκληση με τον οποία κλήθηκε να υποβάλει
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.4.2. της υπ’
αριθ. 612/26.02.2018 διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της ανωτέρω διακήρυξης.
Συγκεκριμένα, ο προσωρινός ανάδοχος καλείται να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου,
πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας),
πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους,
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στο άρθρο 2.2.2. “Λόγοι
αποκλεισμού”της διακήρυξης,
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.
4412/2016.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι:
-δεν τελεί υπό πτώχευση,
-δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης
-δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση
-δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση
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Πιστοποιητικό όπου θα φαίνεται το ειδικό αντικείμενο των εργασιών τους, το οποίο αν δεν
συνάδει με το είδος των υπό παροχής υπηρεσιών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του
συμμετέχοντος.
Οποιοδήποτε άλλο Αποδεικτικό μέσο περιγράφεται στην παράγραφο . 2.2.4.2.
“Αποδεικτικά μέσα” της διακήρυξης.

3. Η ανωτέρω πρόσκληση, κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο με ημερομηνία 20/03/2018
(λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης η 5η Απριλίου 2018, ώρα 10:30).
Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε σε φάκελο και με φυσική παρουσία, την 5η Απριλίου 2018,
ώρα 10:30 τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εμπρόθεσμη.
4. Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Τα
δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα:
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου
(ημ/νια έκδοσης 22.02.2018),για γενική χρήση όπου βεβαιώνεται ότι η ποινική
του κατάσταση είναι ΜΗΔΕΝ
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με ισχύ έως 27/04/2018
Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας με ισχύ έως 27/04/2018
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στο
άρθρο 2.2.2. “Λόγοι αποκλεισμού”της διακήρυξης,

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Πιστοποιητικό επιμελητηρίου Κυκλάδων

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου
(ημ/νια έκδοσης 22.02.2018),για γενική χρήση όπου βεβαιώνεται ότι η ποινική
του κατάσταση είναι ΜΗΔΕΝ
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με ισχύ έως 27/04/2018
Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας με ισχύ έως 27/04/2018
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στο
άρθρο 2.2.2. “Λόγοι αποκλεισμού”της διακήρυξης,

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή ΔΕΝ
ήταν πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη. Συγκεκριμένα έλειπε το εξής
αποδεικτικό στοιχείο:
“Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι:
-δεν τελεί υπό πτώχευση,
-δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης
-δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση
-δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση”
Στη συνέχεια, η ΕΠΙΤΡΟΠΗ έστειλε την με αριθ.1142/05.04.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
Πρόσκληση υποβολής επιπλέον δικαιολογητικών κατακύρωσης
(άρθρο 3.2 παρ.2 της αριθ.612/26.02.2018 Διακήρυξης
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Συνοπτικού διαγωνισμού για “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ – ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
σύμφωνα με το άρθρο 3.2 παρ.2 της αριθ.612/26.02.2018 Διακήρυξης
Τον ΠΟΥΛΑΚΗ ΦΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ, προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού για
την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ –
ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019” να υποβάλει, εντός είκοσι
(20) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, τα κατωτέρω δικαιολογητικά που ενώ
ζητήθηκαν με την με αριθ.914/20.03.2018 Πρόσκληση υποβολης δικαιολητικών
κατακύρωσης δεν προσκομίστηκαν κατά την υποβολή του φακέλου και λόγω της φύσης
τους, προβλέπεται ότι ο χρόνος έκδοσής τους δε θα μπορεί να είναι μικρότερος των 15
ημερών.
Συγκεκριμένα, ο προσωρινός ανάδοχος καλείται να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτωχεύσεως
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική
διαχείριση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
6. Σε συνέχεια της ανωτέρω Πρόσκλησης, ο προσωρινός Ανάδοχος, ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΦΡ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, κατέθεσε στο Γραφ.πρωτοκόλλου, την 25η Απριλίου, φάκελο με τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης που ζητήθηκαν εκ νέου. (αρ.πρωτ. 1347/24/4/2018). Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν
εμπρόθεσμη.
Η Επιτροπή προχωρεί στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που
ζητήθηκαν εκ νέου. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα:



Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτωχεύσεως και ότι δεν τελεί σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση
και ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση

Πλέον, ο φάκελος του Διαγωνισμού με Αριθμ. Διακήρυξης 612-26.02.2018, που κατέθεσε ο
μοναδικός οικ.φορέας ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΦΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΛΗΡΗΣ.
7. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να κατακυρωθεί η
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ –
ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 στον ΠΟΥΛΑΚΗ ΦΡ.
ΝΙΚΟΛΑΟ γιατί η προσφορά του (τιμή προσφοράς 31.271,56€) είναι σύμφωνη με τους όρους
της διακήρυξης και κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2)

τους

όρους

της

υπ΄αριθ.

612-26.02.2018-ΑΔΑΜ:

18PROC002722916

διακήρυξης
3) τα υπ’ αριθ. 833,834/15.3.2018 πρακτικά αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικώντεχνικών προσφορών, και οικονομικών προσφορών
4) την με αριθ. ΑΑΥΣΜΒ 169/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης,
5. τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού,
τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1,
6) τα στοιχεία του φακέλου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α. Την έγκριση του υπ’ αριθ. 1351/24.04.2018 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και
β. Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού στον ΠΟΥΛΑΚΗ ΦΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ έναντι
αμοιβής 31.271,56€ ευρώ (συμπ.ΦΠΑ 24%), γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και κατέθεσε όλα τα
απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 106/2018
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ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας “Ε Π Ι ΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΥΔ ΡΑΥΛ Ι Κ Ω Ν
Ε Γ Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Ε Ω Ν
Α Ν ΤΛ Ι Ο Σ ΤΑ Σ Ι Ω Ν ΥΔ Ρ Ε Υ Σ Η Σ ” .
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η ΥΔ ΡΑΥΛ Ι Κ Ω Ν Ε Γ Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Ε Ω Ν
Α Ν ΤΛ Ι Ο Σ ΤΑ Σ Ι Ω Ν ΥΔ Ρ Ε Υ Σ Η Σ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 7.000,00 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 25.6262.0010
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη αναγκών επισκευής και συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων
αντλιοστασίων ύδρευσης Δήμου Κέας. εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η
ΥΔ ΡΑΥΛ Ι Κ Ω Ν Ε Γ Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Ε Ω Ν Α Ν ΤΛ Ι Ο Σ ΤΑ Σ Ι Ω Ν ΥΔ Ρ Ε Υ Σ Η Σ
2. την διάθεση πίστωσης ύψους 7.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%) από ίδιους πόρους του Δήμου και
συγκεκριμένα από τον ΚΑ 25.6262.0010 από τον προϋπολογισμού έτους 2018.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΥΔ ΡΑΥΛ Ι Κ Ω Ν Ε Γ Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Ε Ω Ν
Α Ν ΤΛ Ι Ο Σ ΤΑ Σ Ι Ω Ν ΥΔ Ρ Ε Υ Σ Η Σ
Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης των αντλιοστασίων
ύδρευσης του Δήμου Κέας και συγκεκριμένα τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των αντλιοστασίων
ύδρευσης και την παρέμβαση για ενδεχόμενες απαραίτητες επισκευές (δεν συμπεριλαμβάνονται τα
υλικά επισκευής για τα οποία απαιτείται έγκριση και διάθεση από την υπηρεσία του Δήμου σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται):
1. Συντήρηση και αντικατάσταση (όπου απαιτείται) αντλιών
2. Αντικατάσταση φθαρμένων σωληνώσεων και εξαρτημάτων, συναρμογή και επανατοποθέτηση
επισκευασμένων ή νέων αντλιών με τις ανάλογες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές συνδέσεις
Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια έτους 2018, ανάλογα με τις ανάγκες
της υπηρεσίας.
Τα εργαλεία που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου. Οι
ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.
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Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ
(7.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.6262.0010
προϋπολογισμού του Δήμου Κέας, έτους 2018.
Τρόπος ανάθεσης της υπηρεσίας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31
του Ν.4412/2016).
Ισχύουσες Διατάξεις
1.Οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

παρ. 13 του

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
7. Τις διατάξεις του Ν.4497/2017
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 :
Οι παραπάνω εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός του έτους 2018, ανάλογα με τις υποδείξεις των
υπηρεσιών του Δήμου (άρθρο 217 του Ν.4412/16).
Τόπος Παροχής :
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνεται στα υποδεικνυόμενα αντλιοστάσια ύδρευσης του Δήμου.
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 υπηρεσίας θα γίνει μετά την ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια
επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως δελτίου παροχής υπηρεσιών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής και με
όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν
μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου, σύμβασης θα επιλύονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).
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Κατά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αυτή γίνεται
από την επιτροπή παραλαβής, η οποία διενεργεί τον απαιτούμενο έλεγχο και συντάσσει το
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Το πρωτόκολλο αυτό εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου, στην περίπτωση ωστόσο που το πρωτόκολλο υποβληθεί και παρέλθει
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του, χωρίς να έχει
ληφθεί απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/α

Περιγραφή

Τ.Μ.
(€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

1.

Επισκευή και συντήρηση
ύδρευσης Δήμου Κέας

αντλιοστασίων

5.645,1
6

Ολική /Ετήσια
(€ ΠΛΕΟΝ
ΦΠΑ)
5.645,16

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ΣΕ ΕΥΡΩ):

5.645,16

ΦΠΑ 24%:

1.354,84

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ( ΣΕ ΕΥΡΩ )

7.000,00

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και
συγκεκριμένα στον ΚΑ 25.6262.0010
3. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αριθ.πρωτ. 1148/10.04.2018 Μελέτης της
Τεχνικής Υπηρεσίας με την με αριθ. 185/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την έγκριση της παροχής υπηρεσίας “Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η
ΥΔ ΡΑΥΛ Ι Κ Ω Ν Ε Γ Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Ε Ω Ν Α Ν ΤΛ Ι Ο Σ ΤΑ Σ Ι Ω Ν ΥΔ Ρ Ε Υ Σ Η Σ ” .
Β) Την διάθεση και ψήφιση πίστωση ποσού 7.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%)
από ιδίους πόρους και συγκεκριμένα από τον ΚΑ 25.6262.0010 από τον προϋπολογισμού
οικ.έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 107/2018
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ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ακινήτων του Δήμου Κέας.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 7ο 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.
Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού ευρώ διακοσίων δεκαεννιά
(219,00 €) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά εξόφληση λογαριασμών της ΔΕΗ
για ακίνητα του Δήμου Κέας, ως κάτωθι :


αριθμός παροχής 5 50006797-01 5 και περίοδο κατανάλωσης από 16/11/2017 έως
19/03/2018 (εκκαθαριστικός), ποσού ευρώ δεκαέξι (16,00 €) και αφορά στο δωρηθέν
ακίνητο Κυριακούλας Μυκονιάτη προς το Δήμο Κέας. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον
ΚΑ 15.6279.0002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση.



αριθμός παροχής 5 50029791-01 9 και περίοδο κατανάλωσης από 26/02/2018 έως
22/03/2018 (εκκαθαριστικός), ποσού ευρώ διακοσίων τριών (203,00 €) και αφορά στο
αντλιοστάσιο που βρίσκεται στη θέση ρέμα Μυλοποτάμου. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει
τον ΚΑ 25.6211.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2018 και στους ΚΑ
25.6211.0001 & 15.6279.0002
3. Τους λογαριασμούς της ΔΕΗ
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού ευρώ διακοσίων δεκαεννιά (219,00 €) για την κάλυψη της
υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά εξόφληση λογαριασμών της ΔΕΗ για ακίνητα του Δήμου Κέας,
ως κάτωθι :




αριθμός παροχής 5 50006797-01 5 και περίοδο κατανάλωσης από 16/11/2017 έως
19/03/2018 (εκκαθαριστικός), ποσού ευρώ δεκαέξι (16,00 €) και αφορά στο δωρηθέν
ακίνητο Κυριακούλας Μυκονιάτη προς το Δήμο Κέας. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον
ΚΑ 15.6279.0002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση.
αριθμός παροχής 5 50029791-01 9 και περίοδο κατανάλωσης από 26/02/2018 έως
22/03/2018 (εκκαθαριστικός), ποσού ευρώ διακοσίων τριών (203,00 €) και αφορά στο
αντλιοστάσιο που βρίσκεται στη θέση ρέμα Μυλοποτάμου. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει
τον ΚΑ 25.6211.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 108/2018
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ΘΕΜΑ 8ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης του 3ου τουρνουά “Kea Open Darts Tournament”
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 8ο 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.
Με την υπ’ αριθμ. 60/2018 (ΑΔΑ: 7ΥΩΘΩΕΔ-85Θ) απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε
τη δαπάνη συνδιοργάνωσης του 3ου τουρνουά “Kea Open Darts Tournament” έως του ποσού των
2.000,00 €.
Προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες διαμονής της γραμματείας των VIP προσκεκλημένων του
τουρνουά και προμήθειας στόχων, μεταλλίων και κυπέλων, καθώς και μπλουζών, παρακαλώ να
ληφθεί απόφαση για τη διάθεση πίστωσης 1.973,66 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6472 «Έξοδα
αθλητικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας, στον οποίο
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση και για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ως αναφέρεται
αναλυτικά παρακάτω:







ΈΛΙΞΟΣ Α.Ε. Ξενοδοχειακές – Τουριστικές Επιχειρήσεις, Κορησσία Κέας, ΤΚ 84002, ΑΦΜ
800155583, ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ποσό: 150,44€ πλέον ΦΠΑ 13%. Συνολικό ποσό: 170,00€
Σταύρου Δήμητρα τ. Ισιδώρου, Ενοικιαζόμενα δωμάτια – Καφέ Μπαρ- Καφετέρια, Κορησσία
Κέας, ΤΚ 84002, ΑΦΜ 055393771, ΔΟΥ Κορωπίου, ποσό: 353,98€ πλέον ΦΠΑ 13%. Συνολικό
ποσό: 400,00€
Παπαδόπουλος Α. Δημήτριος, Σκρα 33, ΤΚ 17673, Καλλιθέα, ΑΦΜ 034047338, ΔΟΥ
Καλλιθέας, ποσό: 501,50€ πλέον ΦΠΑ 24%. Συνολικό ποσό: 621,86€
Ανίσης Η. Νικόλαος – Ηλεκτρονικό Εμπόριο, πεζ. Μυκόνου, 1903, Πόρτο Ράφτη, ΑΦΜ
073569137, ΔΟΥ Κορωπίου, ποσό: 510,48€ πλέον ΦΠΑ 24%. Συνολικό ποσό: 633,00€
Σδραβικλής Βασίλης, Λ. Αθηνών – Σουνίου 4, 19500, Λαύριο, ΑΦΜ 106513305, ΔΟΥ
Κορωπίου, ποσό: 120,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Συνολικό ποσό: 148,80€

Η δημοτική υπάλληλος στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα
πραγματοποιήσει τις ανωτέρω πληρωμές, προτείνω να είναι η κ. Μαρία Φιλιππούση - υπάλληλος
του Δήμου Κέας.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της:
 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.
 Την υπ’ αριθμ. 60/2018 (ΑΔΑ: 7ΥΩΘΩΕΔ-85Θ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Διαθέτει πίστωση 1.973,66 € σε βάρος του ΚΑ 15.6472 «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων» του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για δαπάνες διαμονής της γραμματείας των VIP προσκεκλημένων του
τουρνουά και προμήθειας στόχων, μεταλλίων και κυπέλων, καθώς και μπλουζών στο πλαίσιο της
συνδιοργάνωσης του 3ου τουρνουά “Kea Open Darts Tournament”, ως αναφέρεται αναλυτικά
παρακάτω:







ΈΛΙΞΟΣ Α.Ε. Ξενοδοχειακές – Τουριστικές Επιχειρήσεις, Κορησσία Κέας, ΤΚ 84002, ΑΦΜ
800155583, ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ποσό: 150,44€ πλέον ΦΠΑ 13%. Συνολικό ποσό: 170,00€
Σταύρου Δήμητρα τ. Ισιδώρου, Ενοικιαζόμενα δωμάτια – Καφέ Μπαρ- Καφετέρια, Κορησσία
Κέας, ΤΚ 84002, ΑΦΜ 055393771, ΔΟΥ Κορωπίου, ποσό: 353,98€ πλέον ΦΠΑ 13%. Συνολικό
ποσό: 400,00€
Παπαδόπουλος Α. Δημήτριος, Σκρα 33, ΤΚ 17673, Καλλιθέα, ΑΦΜ 034047338, ΔΟΥ
Καλλιθέας, ποσό: 501,50€ πλέον ΦΠΑ 24%. Συνολικό ποσό: 621,86€
Ανίσης Η. Νικόλαος – Ηλεκτρονικό Εμπόριο, πεζ. Μυκόνου, 1903, Πόρτο Ράφτη, ΑΦΜ
073569137, ΔΟΥ Κορωπίου, ποσό: 510,48€ πλέον ΦΠΑ 24%. Συνολικό ποσό: 633,00€
Σδραβικλής Βασίλης, Λ. Αθηνών – Σουνίου 4, 19500, Λαύριο, ΑΦΜ 106513305, ΔΟΥ
Κορωπίου, ποσό: 120,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Συνολικό ποσό: 148,80€

2. Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης, εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο
όνομα του υπαλλήλου η κ. Μαρία Φιλιππούση, η οποία υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό μέσα
σε προθεσμία τριών μηνών.
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 : 109/2018
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ΘΕΜΑ 9ο : Διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου “ΔΑΦΝΗ” - ετήσια συνδρομή.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 9ο 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.
Με την υπ΄αριθμ 71/2018 (ΑΔΑ: ΩΤΦΧΩΕΔ-Τ1Δ) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
ψηφίστηκε η συμμετοχή του Δήμου Κέας στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου “ΔΑΦΝΗ” ετήσια συνδρομή.
Ως εκ τούτου αιτούμαι την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.000,00 €, (συμπ. ΦΠΑ 24%) για
την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, σε βάρος του Κ.Α. 00.6161.0001 του προϋ/σμού εξόδων
οικ.έτους 2018.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2018 και συγκεκριμένα
στον ΚΑ 00.6161.0001
3. Την υπ΄αριθμ.71/2018 (ΑΔΑ: ΩΤΦΧΩΕΔ-Τ1Δ) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διαθέτει πίστωση ποσού 1.000,00 €, (συμπ. ΦΠΑ 24%), σε βάρος του Κ.Α. 00.6161.0001 του
προϋ/σμού εξόδων οικ.έτους 2018, για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά στην
συμμετοχή του Δήμου Κέας στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου “ΔΑΦΝΗ” - ετήσια
συνδρομή.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 110/2018
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ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου) της
Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου κατακύρωσης για την “Ανακατασκευή Δημοτικού Γηπέδου 5Χ5 στην Ιουλίδα, ν. Κέας”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 10ο 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. 434/2017 (ΑΔΑ: 7Ξ0ΩΩΕΔ-ΣΩΨ) αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής,
με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του
συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο “Ανακατασκευή Δημοτικού Γηπέδου 5Χ5 στην Ιουλίδα, ν.
Κέας” εκδόθηκε από το Δήμαρχο η με Αριθμ.Πρωτ. 5415/29-12-2017 διακήρυξη του διαγωνισμού,
η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ : 17PROC002511607).
Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό τέσσερις (4) συμμετέχοντες, εκ των οποίων ο πρώτος
κ. Παναγιώτης Μοσχοβίτης του Κοσμά – Μηχανικός δομικών έργων απερρίφθη λόγω μη υποβολής
φακέλου οικονομικής προσφοράς, αλλά συμφερότερη εκ των υπολοίπων τριών (3) ήταν η
προσφορά της εταιρείας “ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ”, για τους λόγους που
αναφέρονται στο από 16-01-2018 πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού, ήτοι ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης 19,00 %.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 8/2018 (ΑΔΑ: ΩΨΙ6ΩΕΔ87Η) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, γνωμοδότησε με το από 16-01-2018
πρακτικό αξιολόγησης προς την οικονομική επιτροπή για την ανάδειξη της εταιρίας “ΓΑΙΟΣΤΑΤ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ”, 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.
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Με την υπ΄αριθμ. 16/6.2.2018 (ΑΔΑ: ΩΞΥΖΩΕΔ-1ΓΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η εταιρία “ΓΑΙΟΣΤΑΤ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ”, με ΑΦΜ 998731143 και έδρα στην Αργυρούπολη Αττικής, οδός
Κυψέλης 22, ΤΚ 164 52, κλήθηκε με το με αριθ.πρωτ. 29581/842/9.3.2018 έγγραφο της ΔΤΕ
Κυκλάδων να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία τον με αριθμ.πρωτ. 35460/958/21.03.2018
σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών, συνεπώς εμπροθέσμως.
Η Επιτροπή διαγωνισμού με το από 30.03.2018 πρακτικό αφού προχώρησε σε αποσφράγιση του
φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχο τους, διαπίστωσε την πληρότητά τους.
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:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) τους όρους της με αριθμ.πρωτ. 5415/29-12-2017 διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ : 17PROC002511607)
3) το από 30.03.2018 πρακτικό κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού (στάδιο ανάδειξης
Οριστικού Αναδόχου)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την έγκριση του από 30.03.2018 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού.
2. Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο “Ανακατασκευή Δημοτικού
Γηπέδου 5Χ5 στην Ιουλίδα, ν. Κέας” στην εταιρία “ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ”
και τη διάθεση πίστωσης ποσού 56.700,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) (ήτοι μέση
τεκμαρτή έκπτωση 19,00 %).
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 111/2018
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ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικού
για το πλυστικό μηχάνημα του Δήμου.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 52,08 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6672.0001)
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016
Ε Ι ΣΑΓΩΓΗ
Για την αποκατάσταση βλάβης και την καλή λειτουργία του πλυστικού μηχανήματος τύπου
Mississippi 1310 XP που διαθέτει ο Δήμος Κέας, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση
δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικού πιστολιού.
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 της υπηρεσίας του Δήμου
Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικού για το πλυστικό μηχάνημα του
Δήμου
2.την διάθεση πίστωσης ύψους 52,08 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 25.6672.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ €

1.

ΠΙΣΤΟΛΙ

1

42,00

42,00
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ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

42,00

ΦΠΑ 24%

10,08

ΣΥΝΟΛΟ

52,08

--

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31
του Ν.4412/2016).
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
7. Τις διατάξεις του Ν.4497/17
Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση των ανωτέρω δαπανών υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.
25.6672.0001 “Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων” (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).
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 δέκα (10) 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 ανάλογα με τις ανάγκες και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
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Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται μετά το πέρας της ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών (τιμολόγιο
πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε
βάρος 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 2018 και
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 25.6672.0001
3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ.: 1243-18/04/2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών με την με αριθ. 203/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικού για το πλυστικό μηχάνημα του
Δήμου.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 52,08 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 25.6699.0001
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 112/2018
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ΘΕΜΑ 12ο : Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσιεύσεων σε εφημερίδες.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 12ο 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.
Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης των κάτωθι ποσών για δημοσιεύσεις σε
εφημερίδες, ως εξής :


103,91 ευρώ, για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά στη δημοσίευση σε μία
(1) εφημερίδα, της υπ΄αριθμ.79/2018 (ΑΔΑ: 63Ρ1ΩΕΔ-ΔΗ8) απόφασης του δημοτικού
συμβουλίου με θέμα : “Αναμόρφωση τελών χρήσης του δημοτικού σφαγείου για το έτος
2018”, σε βάρος του ΚΑ 00.6463 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2018.



341,00 ευρώ, για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά στη δημοσίευση σε μία
(1) εφημερίδα, του “Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014”, σε βάρος του ΚΑ 10.6461
του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2018.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2018 και
συγκεκριμένα στους ΚΑ 00.6463 & 10.6461
3. Τις προσφορές των εφημερίδων
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει την πίστωση των κάτωθι ποσών για δημοσιεύσεις σε εφημερίδες,
ως εξής :


103,91 ευρώ, για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά στη δημοσίευση σε μία
(1) εφημερίδα, της υπ΄αριθμ.79/2018 (ΑΔΑ: 63Ρ1ΩΕΔ-ΔΗ8) απόφασης του δημοτικού
συμβουλίου με θέμα : “Αναμόρφωση τελών χρήσης του δημοτικού σφαγείου για το έτος
2018”, σε βάρος του ΚΑ 00.6463 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2018.



341,00 ευρώ, για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά στη δημοσίευση σε μία
(1) εφημερίδα, του “Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014”, σε βάρος του ΚΑ 10.6461
του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 113/2018
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ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια χρωμάτων και
αναλωσίμων για την εθελοντική - περιβαλλοντική δράση Let’s Do It Greece.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
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ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση της δαπάνης, διορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης για τη
διαδικασία δωρεάς του ασθενοφόρου οχήματος του Δήμου Κέας στη ΔΥΠΕ και διάθεση πίστωσης.
O πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 14ο 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. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή
γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με
απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού
χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του
δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του
δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ..
Ο Πρόεδρος αιτείται τον διορισμό της δικηγορικής εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ και ΣΙΜΟΥ – Αστική Κερδοσκοπική Δικηγορική Εταιρεία (ΑΜ ΔΣΑ 80485)”
με έδρα στην οδό Κοραή 31, Μοσχάτο Αττικής, ΤΚ 183 45, με ΑΦΜ 997565519 και ΔΟΥ
Μοσχάτου και τη διάθεση πίστωσης για την κάλυψη της δικηγορικής αμοιβής, που θα βαρύνει τον
ΚΑ 00.6111.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2018, για τα κάτωθι :


σύνταξη γνωμοδότησης για τη διαδικασία δωρεάς του ασθενοφόρου οχήματος του Δήμου
Κέας στη ΔΥΠΕ και την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού ευρώ εκατόν
ενενήντα οκτώ και σαράντα (198,40 €) συμπ. ΦΠΑ 24% για την κάλυψη της δικηγορικής
αμοιβής, η οποία είναι η κατώτερη σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων.

Αναλυτικά :
απασχόληση για χρονικό διάστημα 2 ωρών με ύψος ωριαίας αποζημίωσης 80,00 € (όσο και η
ελάχιστη αμοιβή για εξωδικαστικές εργασίες σύμφωνα με το πίνακα αμοιβών) πλέον ΦΠΑ 24%
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1.
2.
3.
4.

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1 και παρ ιε΄.
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋ/σμό του οικ. έτους 2018 και στον Κ.Α.
00.6111.0001

5. Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διορίζει τη δικηγορική εταιρεία “ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ και ΣΙΜΟΥ – Αστική
Κερδοσκοπική Δικηγορική Εταιρεία (ΑΜ ΔΣΑ 80485)”, με έδρα στην οδό Κοραή 31, Μοσχάτο
Αττικής, ΤΚ 183 45, με ΑΦΜ 997565519 και ΔΟΥ Μοσχάτου και διαθέτει πίστωση για την
κάλυψη της δικηγορικής αμοιβής που θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6111.0001 του προϋπολογισμού
εξόδων οικ.έτους 2018, για τα κάτωθι :


σύνταξη γνωμοδότησης για τη διαδικασία δωρεάς του ασθενοφόρου οχήματος του Δήμου
Κέας στη ΔΥΠΕ και την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού ευρώ εκατόν
ενενήντα οκτώ και σαράντα (198,40 €) συμπ. ΦΠΑ 24% για την κάλυψη της δικηγορικής
αμοιβής, η οποία είναι η κατώτερη σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων.

Αναλυτικά :
απασχόληση για χρονικό διάστημα 2 ωρών με ύψος ωριαίας αποζημίωσης 80,00 € (όσο και η
ελάχιστη αμοιβή για εξωδικαστικές εργασίες σύμφωνα με το πίνακα αμοιβών) 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 : 114/2018

7η

Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 25ης Απριλίου 2018

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια γραφικής ύλης,
αναλωσίμων και ειδών γραφείου για το Κέντρο Κοινότητας ”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 413,92 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
Κ.Α..60.6612.0001, 60.6699.0001, 60.6614.0001
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016
Ε Ι ΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη των αναγκών των υπαλλήλων του Κέντρου Κοινότητας Κέας, κρίνεται απαραίτητη
η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης, αναλωσίμων και ειδών γραφείου
ώστε ο χώρος να καταστεί λειτουργικός για τους χρήστες του.
Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας
του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για προμήθεια γραφικής ύλης, αναλωσίμων και ειδών
γραφείου για το Κέντρο Κοινότητας,
2. την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 413,92 € συμπ/νου ΦΠΑ, από τους Κ.Α.
60.6612.0001 (ποσό 135,84 €), 60.6699.0001 (ποσό 11,40 €), 60.6614.0001 (ποσό 266,68€)
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΑ 60.6612.0001“Προμήθεια γραφικής ύλης Κέντρου Κοινότητας”
(ποσό 135,84€ )
Είδος

ποσότητα

Τιμή μονάδος

Αξία

Μπλε στυλό

25τμχ

0,81

20,25

Μπλάνκο ταινία

4 τμχ

1,80

7,20

Φωτοτυπικό Χαρτί Α4

4 τμχ

3,50

14,00

Ντοσιέ αρχειοθέτησης
(κλασέρ)

5 τμχ

2,42

12,10

Φάκελος με λάστιχο

10 τμχ

0,85

8,50

Μπλοκ σημειώσεων Α4

2 τμχ

1,50

3,00

Διαφάνειες των 100 τμχ.

3 πακ.

4,00

12,00
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Βιβλίο πρωτοκόλλου

1τμχ

13,00

13,00

Μαρκαδόρος
υπογράμμισης κίτρινο

1τμχ

1,20

1,20

Μαρκαδόρος
υπογράμμισης ροζ

1τμχ

1,20

1,20

Μαρκαδόρος
υπογράμμισης πράσινο

1τμχ

1,20

1,20

Μαρκαδόρος
υπογράμμισης μπλε

1τμχ

1,20

1,20

Αυτοκόλλ.κύβοι
σημειώσεων

2 πακ.

2,50

5,00

Ψαλίδια γραφείου

2 τμχ

1,60

3,20

Συρραπτικό Νο.64

1 τμχ

4,50

4,50

Μολυβοθήκη

1 τμχ

2,00

2,00

ΑΞΙΑ

109,55

ΦΠΑ

26,29

ΣΥΝΟΛΟ

135,84

ΚΑ 60.6699.0001“Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Κέντρου Κοινότητας”
(ποσό 11,40€ )
Είδος

Τμχ

Τιμή μονάδος

Αξία

ΦΠΑ

Αξία ΦΠΑ

ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ
(σε 6αδα)

6

1,42

8,52

13%

1,11

ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
(μιας χρήσης-συσκευασία των
50τμχ)

1

1,43

1,43

24%

0,34

ΣΥΝΟΛΑ

9,95

1,45
Σύνολο
αξίας

9,95

Σύνολο
ΦΠΑ

1,45

Τελική Αξία

11,40

ΚΑ 60.6614.0001“Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Κέντρου Κοινότητας”
(ποσό 266,68€ )
Είδος

Τμχ

Τιμή μονάδος

Αξία

ΦΠΑ

Αξία ΦΠΑ

Toner Kyocera TK-1115 FS-1041
BI 1.6K

3

69,00

207,00

24%

49,68

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ

2

4,033

8,066

24%

1,936

ΣΥΝΟΛΑ

215,066

51,616
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Σύνολο
αξίας

215,066

Σύνολο
ΦΠΑ

51,616

Τελική Αξία

266,68

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31
του Ν.4412/2016).
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 ΠΔ80/2016
7.Τις διατάξεις του Ν.4497/2017
Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα στους Κ.Α.
60.6612.0001 (ποσό 1.500,00 €), 60.6699.0001 (ποσό 500,00 €), 60.6614.0001 (ποσό 800,00 €)
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).
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 (15) ημερών από την ημερομηνία
ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207 του Ν.4412/16)
Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στο στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου. Τα έξοδα μεταφοράς
βαρύνουν τον ανάδοχο.
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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 γίνεται μετά το πέρας της ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών (τιμολόγιο
πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε
βάρος 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 2018 και
συγκεκριμένα στους ΚΑ 60.6612.0001, 60.6699.0001, 60.6614.0001
3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ. : 1250/18.04.2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών με την με αριθμ. 202/2018 Απόφαση Δημάρχου.
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την προμήθεια γραφικής ύλης, αναλωσίμων και ειδών γραφείου για το Κέντρο
Κοινότητας,
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 413,92 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος των κάτωθι
Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018, ως εξής :


από τον Κ.Α. 60.6612.0001 ποσό 135,84 €



από τον Κ.Α. 60.6699.0001 ποσό 11,40 €



από τον Κ.Α. 60.6614.0001 ποσό 266,68 €

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 115/2018
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ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υδραυλικών
εξαρτημάτων.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.560,07 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6662.0001)
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
Ε Ι ΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου Κέας, κρίνεται
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων.
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 της Υπηρεσίας
Ύδρευσης του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων.
2.την διάθεση πίστωσης ύψους 1.560,07 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 25.6662.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:
Α/Α
1
2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 4ʺ
ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 2ʺ

ΤΕΜΑΧΙΑ
2
1
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3

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ DUOSPEK

1

4

ΒΑΝΑ 2ʺ

1

5

ΠΑΡΟΧΗ Φ140*1ʺ

1

6

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 2ʺ

7

ΡΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ90 25ΑΤΜ

1

8

ΡΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ110 25ΑΤΜ

1

9

ΡΕ ΣΥΣΤΟΛΗ 110/90 25ΑΤΜ

2

10

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΡΣ. Φ90*3ʺ

2

11

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΦΛΑΝΤΖΕΣ Φ110

2

12

ΡΕ ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ
Φ110 25 ΑΤΜ

2

13

ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΗΠΟΥ ¾ʺ

14

ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ 26-28

1

15

ΜΟΥΦΑ PVC Φ40

1

16

ΜΟΥΦΑ PVC Φ50

1

17

ΣΤΗΡΙΓΜΑ 1¼ʺ

1

18

ΓΩΝΙΕΣ Φ40 45°

4

19

ΠΛΑΣΤΙΚH ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ40

20

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ (PVC) Φ140 16 ΑΤΜ

21

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΦ (PVC) Φ140 16 ΑΤΜ

3

22

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ (PVC) Φ140 16 ΑΤΜ

3

12 (m)

20 (m)

0,5 (m)
3 (m)
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23

ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΚΟΛΛΗΤΟΣ Φ140

3

24

ΒΑΝΑ BUTTERFLY Φ125 (ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΑ)

1

25

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ (PVC) Φ125 90° 16 ΑΤΜ

5

26

ΚΟΛΛΑ PVC ½ KG

2

27

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ PRIMER ½ KG

1

28

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ (PVC) Φ140/Φ125 16ΑΤΜ

3

29

ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΛΑΝΤΖΑΣ Φ140

5

30

ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΟ Φ63*2ʺ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

1

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31
του Ν.4412/2016).
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
7. Τις διατάξεις του Ν.4497/17
Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.
25.6662.0001, με ποσό 46.784,31 €, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).
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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 αποθήκη των υδραυλικών, στην περιοχή του Αγίου
Κωνσταντίνου Κέας.
Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται μετά το πέρας της ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών (τιμολόγιο
πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε
βάρος 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 2018 και
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 25.6662.0001
3. Την έγκριση της με αρ.πρωτ.: 1218-17/04/2018 Μελέτης του Tμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών με την με αριθ. 208/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την δαπάνη για την προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.560,07 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
25.6662.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 116/2018
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ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εξοπλισμού προστασίας εθελοντών πυροσβεστών.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 12.858,79 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (70.6699.0004)
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
Ε Ι ΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη των αναγκών για το εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Κέας, κρίνεται
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια εξοπλισμού προστασίας
εθελοντών πυροσβεστών.
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 του εθελοντικού
πυροσβεστικού κλιμακίου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια εξοπλισμού προστασίας εθελοντών
πυροσβεστών.
2.την διάθεση πίστωσης ύψους 12.858,79 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 70.6699.0004 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Μπότες Πυρόσβεσης

17 τεμάχια

2

Αντιπυρική Στολή (χιτώνιο & παντελόνι) πυροσβεστικής

17 τεμάχια

3

Γάντια “πιλότου”

17 τεμάχια

7η

Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 25ης Απριλίου 2018

4

Φακός κεφαλής

17 τεμάχια

5

Πολυστρωματικές στολές αστικού τύπου(επενδυτής)

2 τεμάχια

6

Πολυστρωματικές στολές αστικού τύπου( παντελόνι)

1 τεμάχιο

7

Αναπνευστική συσκευή

2 τεμάχια

8

Μάσκα προστασίας αναπνοής

2 τεμάχια

9

Φιάλη αναπνευστικής συσκευής

1 τεμάχιο

10 Ανταλλακτικό φίλτρο αναπνευστικής προστασίας

17 τεμάχια

11 Κράνος πυρόσβεσης

1 τεμάχιο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.Οι μπότες πυρόσβεσης θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:
 Κατηγορία ασφαλείας: Type F2A, Typ HI3 - πυρόσβεση σε εσωτερικό και εξωτερικό
περιβάλλον
 Ευέλικτη σόλα από λάστιχο με εξαιρετική πρόσφυση σε νερά και πάγο, αντιστατική, με
προστασία από διάτρηση αιχμηρών αντικειμένων.
 Εσωτερική μεμβράνη CROSSTECH® τριών στρώσεων για απόλυτη στεγανότητα απο
υγρασία, νερά, αλλά και αίμα ή άλλα οργανικά υγρά
 Σύστημα ταχείας πρόσδεσης Fast Lacing Fit System για ταχεία εφαρμογή
 Έντονες αντανακλαστικές επιφάνειες περιμετρικά του υποδήματος αλλά και στη σόλα για
μέγιστη ορατότητα σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού ή καπνούς
 Υλικό κατασκευής: Δέρμα αδιάβροχο και διαπνέον, (5.0 mg/cm²/h) πάχους 2,0-2,2 mm
 Υλικό σόλας: Rubber / PU
 Ύψος: 23 cm
 Βάρος: 950 gr (το κάθε παπούτσι) Πιστοποιήσεις : CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI M SRC
- Typ F2A
2.Η Αντιπυρική Στολή (χιτώνιο & παντελόνι) πυροσβεστικής θα πρέπει να πληρεί τις
παρακάτω προδιαγραφές:
 Παρεχόμενη προστασία από Θερμότητα και φλόγα Class Α1,θερμική ακτινοβολία Class Β1,
ακτινοβολούμενη Θερμότητα Class C1,Θερμότητα επαφής Class F1.
 Κατασκευασμένη από ύφασμα 100% DuPont και αντανακλαστικές ταινίες 3Μ.
 Υψηλή αντοχή χρωμάτων(>4) κατά ΕΝ ISO 105, αναπνευσιμότητα, βραδύκαυστα σύμφωνα
με το ΕΝ ISO 11612.
 Χιτώνιο: αναδιπλούμενος σκληρός γιακάς με εσωτερικό επιπλέον ύφασμα για προστασία
λαιμού,εμπρόσθιο κλείσιμο με φερμουάρ με επικάλυψη από πατιλέτα, θυλάκιο στο άνω μέρος
για προσαρμογή ασυρμάτου.
 Παντελόνι: ενίσχυση στην περιοχή των γονάτων και του καβάλου.
(όλα σε χρώμα ανοιχτό μπλε)
3.Τα γάντια θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:
 δερμάτινα και αντιπυρικά, μαύρου χρώματος.
4.Οι φακοί κεφαλής θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:
 200lm
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5. & 6. Οι Πολυστρωματικές στολές αστικού τύπου(επενδυτής & παντελόνι) θα πρέπει να
πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:
 παρεχόμενη προστασία από Θερμότητα και φλόγα 250 βαθμών Κελσίου.
 Κατασκευασμένη από ύφασμα 100% Νomex εξωτερικής στρώσης 210gr/m2 , ενδιάμεση
στρώση 100% DuPont Kevlar και εσωτερική 100% Νomex και αντανακλαστικές ταινίες
3Μ.
 Υψηλή αντοχή χρωμάτων(>4) κατά ΕΝ ISO 105, αναπνευσιμότητα, βραδύκαυστα
σύμφωνα με το ΕΝ ISO 11612.
 Χιτώνιο: αναδιπλούμενος σκληρός γιακάς με εσωτερικό επιπλέον ύφασμα για προστασία
λαιμού,εμπρόσθιο κλείσιμο με φερμουάρ με επικάλυψη από πατιλέτα, θυλάκιο στο άνω
μέρος για προσαρμογή ασυρμάτου.
 Παντελόνι: ενίσχυση στην περιοχή των γονάτων και του καβάλου.
7.Η Αναπνευστική συσκευή θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προδιαγραφές:
 Βάρος : έως 2.9 kg
 Συνδυαζόμενος Αεροπνεύμονας με ρυθμιστή πίεσης
 Ενσωματωμένο σύστημα ειδοποίησης
 Πιστοποιημένη κατά EN 137:2006 [2] Εγκεκριμένη για όλες τις χρήσεις
 Η πλάτη της αναπνευστικής συσκευής και οι ιμάντες προσαρμογής της πρέπει είναι
κατασκευασμένοι από πολυαμίδιο το οποίο είναι εξαιρετικά πυράντοχο και εξασφαλίζει όχι
μόνο σταθερότητα και άνεση αλλά και ασφάλεια στα θερμικά φορτία. Θα πρέπει επίσης να
έχει ενσωματωμένο σύστημα ειδοποίησης για τον χρήστη μέσω εντόνου σφυρίγματος μόλις
ο διαθέσιμος αέρας πέσει στο 20% περίπου εσωτερικά της φιάλης ατμοσφαιρικού αέρα. Ο
χρήστης θα πρέπει να μπορεί εύκολα να επιθεωρήσει την εσωτερική πίεση της συσκευής με
το μανόμετρο το οποίο διαθέτει η αναπνευστική συσκευή με εύκολο και γρήγορο τρόπο.
8.Η Μάσκα προστασίας αναπνοής θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προδιαγραφές:
 Πιστοποίηση καταλληλότητας για πυροσβεστική χρήση Class 3
 Πανοραμική πολυανθρακική οματοθυρίδα με ευρύ οπτικό πεδίο 180°
 Διπλό πλαίσιο προστασίας περιμετρικά της οματοθυρίδας
 Υψηλή ανθεκτικότητα σε χημικά, θερμότητα και μηχανικές καταπονήσεις
 Φωνητικό διάφραγμα
 Μεγάλη βαλβίδα εκπνοής με χαμηλή αντίσταση
 Ειδικό λουράκι ασφάλισης
 Βάρος : 600-700 gr


Υλικό κατασκευής μάσκας : Rubber NBR






Υλικό κατασκευής οματοθυρίδας : Polycarbonate
Υλικό πλαισίου οματοθυρίδας : Rubber NBR
Τύπος προσαρμογέα : Βιδωτός αεροπνεύμονας
Πιστοποιήσεις : CE, EN 136 Class 3, Gost R 12.4.189-9

9. Η Φιάλη αναπνευστικής συσκευής θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προδιαγραφές:
 Κατάλληλες για χρήση με όλες τις αναπνευστικές συσκευές



Κατασκευασμένες απο χάλυβα υψηλής ποιότητας
Χωρητικότητα 6 Lt με πίεση λειτουργίας 300 bar
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Πιστοποιημένες σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 97/23 EC



Διάμετρος : 140 mm




Μήκος : 590 mm
Βάρος : 9.9 kg

10. Το Ανταλλακτικό φίλτρο αναπνευστικής προστασίας θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω
προδιαγραφές:
 Υψηλή κατακράτηση οργανικών και ανόργανων αερίων







Μέγιστη κατακράτηση αμμωνίας και υδράργυρου
Μέγιστη κατακράτηση μικροσωματιδίων και σκόνης
Κούμπωμα Bayonet
Κατάλληλο για χρήση με μάσκες ημίσεως και ολόκληρου προσώπου
Δυνατότητα αποθήκευσης έως και έξι χρόνια
Τύπος σπειρώματος : Bayonet

 Τύπος προστασίας : ABEK1 Hg P3 RD
 Τύπος χρήσης : R επαναχρησιμοποιούμενο
 Πιστοποιήσεις : EN 143, EN 14387, AS/NZS 1716, CE
 Πώληση σε ζεύγη.
11. Το Κράνος πυρόσβεσης θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προδιαγραφές:
 Κέλυφος από θερμοπλαστικό υλικό υψηλής θερμοκρασίας κατασκευασμένο σύμφωνα με το
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN443:2008
 Επένδυση με αφρό πολυουρεθάνης (PU) και χυτή ενίσχυση αραμιδίου (aramide) για
προστασία από κρούσεις
 Πολυανθρακικό, υψηλών επιδόσεων προστατευτικό ματιών, αντιχαρακτικό, με αντοχή σε
ακραίες θερμοκρασίες ( -30˚/+120˚C )
 Η προσωπίδα είναι αντιχαρακτική, κατά των υδρατμών και ανθεκτική σε ακραίες
θερμοκρασίες
 Με προστατευτικό αυχένα από ύφασμα αλουμινίου με ενίσχυση υαλοβάμβακα
 Ρυθμιζόμενος κεφαλόδεσμος και υποσιάγωνο τριών (3) σημείων ρύθμισης από Nomex
 Υλικό κελύφους: Θερμοπλαστικό υλικό υψηλής θερμοκρασίας, διαμορφωμένο με έγχυση








Υλικό επένδυσης: Αφρός πολυουρεθάνης (PU) με χυτή ενίσχυση αραμιδίου (aramide)
Υλικό προστατευτικού ματιών: Πολυανθρακικό υλικό
Υλικό προσωπίδας: Επικαλυμμένο θερμοπλαστικό υλικό
Υλικό κεφαλόδεσμου: Nomex
Υλικό προστατευτικού αυχένα: Ύφασμα αλουμινίου με ενίσχυση υαλοβάμβακα
Πιστοποιήσεις: CE EN443:2008, CE EN14458
Βάρος: Μέγεθος Μ 1450 gr (±30gr) / Μέγεθος L 1550 gr (±30gr)
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Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31
του Ν.4412/2016).
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
7. Τις διατάξεις του Ν.4497/17
Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.
70.6699.0004, με ποσό 14.740,00 €, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).
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 τριών (3) μηνών 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)
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Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στο κτήριο Στυλιανός Ρέστης,στην Κορησσία Κέας ,όπου και
στεγάζεται το εθελοντικό κλιμάκιο πυροσβεστών Κέας.
Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται μετά το πέρας της ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών (τιμολόγιο
πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε
βάρος 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 2018 και
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 70.6699.0004
3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ.:1253/18.04.2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών με την με αριθ. 209/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την δαπάνη για την προμήθεια εξοπλισμού προστασίας εθελοντών πυροσβεστών.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 12.858,79 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
70.6699.0004 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 117/2018
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ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια διαφόρων υλικών για το πυροσβεστικό κλιμάκιο.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 679,21 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (70.6699.0003)
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
Ε Ι ΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη των αναγκών του πυροσβεστικού κλιμακίου Κέας, κρίνεται απαραίτητη η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια διαφόρων υλικών για το πυροσβεστικό
κλιμάκιο.
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 του πυροσβεστικού
κλιμακίου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια διαφόρων υλικών για το πυροσβεστικό κλιμάκιο
2.την διάθεση πίστωσης ύψους 679,21 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 70.6699.0003 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
“Προμήθεια διαφόρων υλικών για το πυροσβεστικό κλιμάκιο.”
Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Κατσαβίδι Νο1 -

2 τεμάχια

2

Κατσαβίδι Νο1 +

2 τεμάχια
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3

Κατσαβίδι Νο2 -

2 τεμάχια

4

Κατσαβίδι Νο2 +

2 τεμάχια

5

Γαλλικό Νο12

2 τεμάχια

6

Τσιμπίδα 1’’

2 τεμάχια

7

Πένσα 200 Πλάγιο κόφτη

2 τεμάχια

8

Πλαγιοκόφτης

2 τεμάχια

9

Τσεκούρι 600ml

1 τεμάχιο

10 Σφυρί 300 γραμ.

2 τεμάχια

11 Μονωτική ταινία

2 τεμάχια

12 Ταινία υφασμάτινη αδιάβροχη

2 τεμάχια

13 Σετ Γερμανοπολύγωνα 12 τεμαχίων

2 τεμάχια

14 Μπουζόκλειδο

2 τεμάχια

15 Κοπίδι μοκέτας & σετ λάμες 10 τεμαχίων

2 τεμάχια

16 Εργαλειοθήκη 40 εκατοστών

2 τεμάχια

17 Τσεκούρι 1500 γραμ.

3 τεμάχια

18 Ψαλίδια μπετόν 3,5 χιλ.

3 τεμάχια

19 Φτυάρια

4 τεμάχια

20 Κλενταμότσαπες

4 τεμάχια

21 Ξύλα κλενταμότσαπας

8 τεμάχια

22 Ξύλα φτυαριού

8 τεμάχια

23 Φλόγιστρα turbo

2 τεμάχια

24 Φυάλες turbo

2 τεμάχια

25 Ανταλλακτικό ασυρμάτου

2 τεμάχια

26 Σημαίες πυροσβεστικού Σώματος 1,35 * 0,90 μ.

4 τεμάχια

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31
του Ν.4412/2016).
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.
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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 Π.Δ.80/2016
7. Τις διατάξεις του Ν.4497/17
Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.
70.6699.0003, με ποσό 1.900,00 €, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).
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 δύο (2) μηνών 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 στο κτήριο Στυλιανός Ρέστης όπου στεγάζεται το εθελοντικό
πυροσβεστικό κλιμάκιο Κέας.
Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται μετά το πέρας της ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών (τιμολόγιο
πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε
βάρος 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 :

7η

Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 25ης Απριλίου 2018

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 70.6699.0003
3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ.: 1285/20.04.2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών με την με αριθ. 207/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την δαπάνη για την προμήθεια διαφόρων υλικών για το πυροσβεστικό κλιμάκιο.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 679,21 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
70.6699.0003 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 118/2018
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ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 793,60 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.6662.0008)
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
Ε Ι ΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη των αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας, κρίνεται απαραίτητη
η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.
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 της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.
2.την διάθεση πίστωσης ύψους 793,60 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 30.6662.0008 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΛΑΜΠΕΣ LED 18W

3 ΤΕΜ

2

ΛΑΜΠΕΣ LED 12W

2 ΤΕΜ

3

ΠΡΙΖΕΣ

2 ΤΕΜ

4

ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ2,5mm ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Φ16

40 ΜΕΤ
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5

ΠΡΙΖΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ CAT6

4 ΤΕΜ

6

ΛΑΜΠΕΣ LED GU10

4 ΤΕΜ

7

ΧΕΛΩΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ

1 ΤΕΜ

8

ΛΑΜΠΕΣ LED E27

2 ΤΕΜ

9

ΛΑΜΠΑ LED E27 20W 3000K

2 ΤΕΜ

10 ΛΑΜΠΑ LED E27 9W

1 TEM

11 ΛΑΜΠΕΣ LED 23W 2700K

4 ΤΕΜ

12 ΛΑΜΠΕΣ LED E27 36W

3 ΤΕΜ

13 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 30W

4 ΤΕΜ

14 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 20W

1 ΤΕΜ

15 ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ

1 ΤΕΜ

16 ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε27

2 ΤΕΜ

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31
του Ν.4412/2016).
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
7. Τις διατάξεις του Ν.4497/17
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Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.
30.6662.0008, με ποσό 4.000,00 €, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).
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 δύο (2) μηνών 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 γίνεται μετά το πέρας της ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών (τιμολόγιο
πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε
βάρος 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 2018 και
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 30.6662.0008.
3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ.:1299/20.04.2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών με την με αριθ. 211/2018 Απόφαση Δημάρχου.
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την δαπάνη για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 793,60 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
30.6662.0008 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 119/2018
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ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια ξυλείας”
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.200,00 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.6662.0008)
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
Ε Ι ΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη των αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας, κρίνεται απαραίτητη
η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ξυλείας
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 της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ξυλείας
2.την διάθεση πίστωσης ύψους 1.200,00 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 30.6662.0007 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Κόντρα πλακέ θαλάσσης, Α’ ποιότητας, πάχους 20 χιλιοστών, διαστάσεων
1,00*1,60 μ., βαμμένο σε φυσικό χρώμα με αδιάβροχο βερνίκι
εμποτισμού

6 τεμάχια

2

Πηχάκι για περιμετρική κάλυψη των κόντρα πλακέ 2 τεμάχια x1,00 m &
2 τεμάχια x1,60 m (ανά ένα κόντρα πλακέ)

6 τεμάχια

3

Πηχάκι 15 χιλιοστών για να χρησιμοποιηθεί ως “Σκεπή” ως πινάκων και
μήκους 1,6 μέτρου

6 τεμάχια
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Τα ανωτέρω υλικά θα χρησιμοποιηθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για να
κατασκευαστούν πίνακες ανακοινώσεων διάστασης 1,00*1,60 μ., στους οποίους θα μπορούν οι
επιχειρηματίες να αναρτούν αφίσες Α3 διαφημίζοντας την επιχείρησή τους. Οι εν λόγω πίνακες
ανακοινώσεων θα βιδωθούν σε υπάρχουσες τοιχοποιίες σε σημεία με εύκολη πρόσβαση.
Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31
του Ν.4412/2016).
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
7. Τις διατάξεις του Ν.4497/17
Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.
30.6662.0007, με ποσό 17.000,00 €, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).
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 δύο (2) μηνών από την ημερομηνία
ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207 του Ν.4412/16)
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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 γίνεται μετά το πέρας της ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών (τιμολόγιο
πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε
βάρος 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 2018 και
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 30.6662.0007
3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ.: 1352/24.04.2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών με την με αριθ. 220/2018 Απόφαση Δημάρχου.
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την δαπάνη για την προμήθεια ξυλείας.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.200,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
30.6662.0007 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 120/2018
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ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή παραβόλου.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 15,00 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (00.6495.0002)
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την υπαγωγή του δημοτικού κτιρίου «Η ΤΖΙΑ ΜΑΣ» στο Ν.
4495/2017, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την
πληρωμή παραβόλου.
Στο πλαίσιο του Ν.4495/17 (ΦΕΚ 167 Α') "Έλεγχος και προστασία του
Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις" και ειδικότερα του άρθρου 114
παρ. ε. αυτού "Αυθαίρετες κατασκευές ακινήτων δημόσιου ενδιαφέροντος" και
ύστερα από την υπ’αριθμ. 86/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κέας προχώρησε σε ενέργειες υπαγωγής του
Δημοτικού κτηρίου “Η Τζιά μας” στο Ν. 4495/2017.
Συγκεκριμένα, με την υπ’αριθμ. 86/2018 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο
αποφάσισε “Την υποβολή αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/17 των
υπερβάσεων στην κατασκευή και χρήση που αφορούν στο δημοτικό κτίριο “Η
Τζιά μας”. Στη συνέχεια η Τεχνική Υπηρεσία προχώρησε σε Δήλωση Ένταξης
στον Ν.4495/2017, με α/α 10272402 Δήλωσης από την υποβολή της οποίας
προέκυψε Τέλος Υπαγωγής - Ποσοστό ανταπόδοσης ΤΕΕ τελικού ποσού 15,00 €
και Κωδικού Πληρωμής 30700001027240281325.
Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις ανάγκες της υπηρεσίας του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή παραβόλου από την υποβολή της
με α/α 10272402 Δήλωσης, από όπου προέκυψε “Τέλος Υπαγωγής - Ποσοστό
ανταπόδοσης ΤΕΕ”.
2.την διάθεση πίστωσης ύψους 15,00 € από τον Κ.Α. 00.6495.0002 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
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1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 00.6495.0002
3. Την υπ’αριθμ. 86/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
4. Την εισήγηση του προέδρου
5. Την με α/α 10272402 Δήλωση Ένταξης στο Ν.4495/2017, η οποία επισυνάπτεται

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την δαπάνη για την πληρωμή παραβόλου, από την υποβολή της με
α/α 10272402 Δήλωσης Ένταξης στον Ν.4495/2017 των υπερβάσεων στην
κατασκευή και χρήση που αφορούν στο δημοτικό κτίριο “Η Τζιά μας”, από όπου
προέκυψε “Τέλος Υπαγωγής - Ποσοστό ανταπόδοσης ΤΕΕ”.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 15,00 €, σε βάρος του Κ.Α.
00.6495.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 121/2018
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ΘΕΜΑ 22ο : Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης συμμετοχής υπαλλήλου του Δήμου
σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα “Υποβολή οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των
ΝΠΔΔ αυτών στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ βάσει της νέας υπ’αριθμ 2816/18
απόφασης του ΥΠΕΣ”.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 22ο 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.
Ο Δήμαρχος Κέας με την υπ΄ αριθμ. 197/19-04-2018 απόφασή του ενέκρινε τη συμμετοχή
της υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Νεχαλιώτου σε εκπαιδευτικό σεμινάριο, που θα
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 04/05/2018 με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 15:00, με θέμα
“Υποβολή οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών στον Κόμβο
Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ βάσει της νέας υπ’αριθμ 2816/18 απόφασης του ΥΠΕΣ”, που
διοργανώνει το πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Κέντρο Δια βίου μάθησης με την
επωνυμία “Κέντρο Εκπαίδευσης” με ΑΦΜ 800444854 - ΔΟΥ Ηλιούπολης και έδρα στην Λ.
Βουλιαγμένης 564 Β, Αργυρούπολη.
Για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής στο σεμινάριο και των οδοιπορικών εξόδων της
υπαλλήλου απαιτείται η διάθεση πιστώσεων, ως εξής :
 από τον ΚΑ 00.6073.0001 με τίτλο “Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε
σεμινάρια” το ποσό των 90,00 €.
 από τον ΚΑ 10.6422 με τίτλο “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων” το συνολικό ποσό των 64,40 € ήτοι (α) 24,40 € για οδοιπορικά (εισιτήρια
πλοίου) και (β) 40,00 € ημερήσια αποζημίωση.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :


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



την υπ΄αριθμ. 197/19-04-2018 απόφαση Δημάρχου



την ύπαρξη εξειδικευμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2018 και
συγκεκριμένα στους ΚΑ 00.6073.0001 & 10.6422



την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη διάθεση πιστώσεων για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής στο εκπαιδευτικό σεμινάριο, που
θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 04/05/2018 με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 15:00, με
θέμα “Υποβολή οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών στον Κόμβο
Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ βάσει της νέας υπ’αριθμ 2816/18 απόφασης του ΥΠΕΣ”, που
διοργανώνει το πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Κέντρο Δια βίου μάθησης με την
επωνυμία “Κέντρο Εκπαίδευσης” με ΑΦΜ 800444854 - ΔΟΥ Ηλιούπολης και έδρα στην Λ.
Βουλιαγμένης 564 Β, Αργυρούπολη, καθώς και των οδοιπορικών εξόδων της υπαλλήλου, ως εξής :
 από τον ΚΑ 00.6073.0001 με τίτλο “Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε
σεμινάρια” το ποσό των 90,00 €.
 από τον ΚΑ 10.6422 με τίτλο “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων” το συνολικό ποσό των 64,40 € ήτοι (α) 24,40 € για οδοιπορικά (εισιτήρια
πλοίου) και (β) 40,00 € ημερήσια αποζημίωση.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 122/2018
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ΘΕΜΑ 23ο : Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2018.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με τα άρθρα 72 παρ.1 περ.β και 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 "Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ", όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4257/2014, η οικονομική
επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου,
υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα
εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού
έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν
παρατηρήσεις της μειοψηφίας.
Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού
έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση
είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή
έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό
συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που
λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της
έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την
εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία
περίπτωση
ελλειμματικός
ο
προϋπολογισμός.
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του
προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που
λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για
τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.
Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν
3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής
ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.
Κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 40038/9-92011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία καθορίζονται τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα
εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
Τα ανωτέρω στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση,
εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική
υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά
δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας.
Συγκεκριμένα διαβιβάζουμε προς την οικονομική επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους
πίνακες όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες με τα
προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του
πρώτου τριμήνου :
1. Πίνακας 1 : Συνοπτικός ταμιακός απολογιστικός πίνακας εσόδων α΄ τριμήνου του
έτους 2018.
2. Πίνακας 2 : Συνοπτικός ταμιακός απολογιστικός πίνακας δαπανών α΄ τριμήνου του
έτους 2018.

7η

Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 25ης Απριλίου 2018

3. Πίνακας 3: Πίνακας στόχων εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2018.
Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας
στην πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
Α. ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΩΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
01/01/2018 έως 31/3/2018

03
04

ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΕΣΟΔΑ ΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ

05

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

0,00

07

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

3.000,00

3,00

11
14

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΩΡΕΕΣ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ –
ΠΡΟΣΤΙΜΑ
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ

0,00
2.000,00

0,00
0,00

49.000,00

9.251,33

42.000,00
226.410,00
2.000,00
829.785,80

21.775,08
55.883,51
504,75
94.779,93

01
02

15
16
21
22
ΣΥΝΟΛΑ

10.750,00

0,00

30.000,00

0,00

353.975,80
110.650,00

3.167,98
4.194,28
60.520,00

70.560,00
131.080,00

0,00

Εξετάζοντας τον πίνακα των ιδίων εσόδων διαπιστώνεται ότι οι εισπράξεις στο α΄ τρίμηνο
ανέρχονται στο ποσό των 94.779,93€. Ο στόχος του α΄ τριμήνου επιτεύχθηκε σε ποσοστό
72,31%. Αυτό σημαίνει ότι η απόκλιση προσδιορίζεται σε -27,69%, αρκετά μεγαλύτερη
από την επιτρεπτή αρνητική 10%.
Όμως, στο α΄ τρίμηνο διαχρονικά παρουσιάζεται χαμηλή εισπραξιμότητα. Ενδεικτικά
αναφέρουμε ότι το α΄ τρίμηνο για τα έτη 2016 και 2017 έκλεισε επίσης αρνητικά με
ποσοστά -35,64% και -10,03% αντίστοιχα.
Επιπλέον, εξετάζοντας τις εισπράξεις και τους στόχους ιδίων εσόδων του Απριλίου
(δεδομένα 19/4/2018), διαπιστώσαμε, ότι οι μεν εισπράξεις ανέρχονται στο ποσό των
153.539,50€ οι δε στόχοι διαμορφώνονται σε 185.460,00€ και η μεταξύ τους απόκλιση σε
ποσοστό -17,21%. Παρουσιάζεται, δηλαδή, μείωση της απόκλισης κατά δέκα ποσοστιαίες
μονάδες σε διάστημα 19 ημερών, παρόλο που εξακολουθεί να κυμαίνεται σε αρνητικά
επίπεδα. Η μέχρι τώρα εμπειρία μας, μας έχει δείξει ότι η εισπραξιμότητα είναι χαμηλή στο
α΄ τρίμηνο αλλά βελτιώνεται κατά τα επόμενα και συνεπώς αναμένουμε άνοδο σε
αποδεκτά επίπεδα.
Σε κάθε περίπτωση, οι εισπράξεις των ιδίων εσόδων θα παρακολουθούνται κατά τα δύο
επόμενα τρίμηνα, τα οποία είναι και καθοριστικά για να συμπεράνουμε αν έχει
υπερεκτιμηθεί το ύψος των εγγεγραμμένων στον Π/Υ εσόδων. Εφόσον διαπιστωθεί
υπερεκτίμηση εσόδων θα προχωρήσουμε σε αναμόρφωση, μειώνοντας το ύψος τους και
αντίστοιχα δαπάνες ώστε να μην καταστεί ο Π/Υ ελλειμματικός.
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Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
32-85

85

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΜΗ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ Α
ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
01/01/2018 έως 31/3/2018

138.234,72

45.590,00

37.685,81

392.870,40

531.105,12

Οι εισπράξεις υπολοίπων ανέρχονται στο ποσό των 37.685,81€ και σε ποσοστό
επίτευξης στόχου 82,66%.Η αρνητική απόκλιση κυμαίνεται σε ποσοστό -17,34%. Κατά το
επόμενο τρίμηνο αναμένεται η απόκλιση να μειωθεί καθώς θα υπάρξουν νέες ρυθμίσεις
παλιών υπολοίπων. Αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τα στοιχεία της ταμειακής υπηρεσίας,
υπάρχουν 77 ενεργές ρυθμίσεις συνολικού ύψους 418.718,71€ εκ των οποίων ποσό
67.935,00€ περίπου αφορούν δόσεις που λήγουν το 2018 και θα εισπραχθούν εντός του
έτους. Επιπλέον κατά τη διάρκεια του έτους η ταμειακή υπηρεσία θα λάβει μέτρα που θα
διευκολύνουν την είσπραξης των υπολοίπων.
Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ Α
ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
01/01/2018 έως 31/3/2018

4.637.397,75

2.302.088,00

2.200.355,23

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΣΤΟΧΟΣ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ

2.200.355,23
2.302.088,00
-101.732,77

Στο σύνολο του προϋπολογισμού, όπου περιλαμβάνονται και οι κρατικές επιχορηγήσεις για
λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες, οι εισπράξεις υπέρ τρίτων (παρακράτηση φόρων
και εισφορών) καθώς και το χρηματικό υπόλοιπο, ο στόχος έχει επιτευχθεί κατά 95,58%
και η αρνητική απόκλιση ανέρχεται σε -4,42%.
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ
Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
(εκτέλεση –στόχος)

362.008,46

166.120,00

195.888,46

2.053,20

47.540,00

-45.486,80

94.779,93

131.080,00

-36.300,07

32, ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

37.685,81

45.590,00

-7.904,19

41,42 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

59.810,33
1.644.017,50

61.340,00
1.850.418,00

-1.529,67
- 206.400,50

ΣΥΝΟΛΟ

2.200.355,23

2.302.088,00

101.732,77

ΚΩΔΙΚΟΣ
12,06 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01 – 22 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Α. ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
01/01/2018 έως 31/3/2018

60
7
81

626.290,00
1.081.892,64
243.180,31

149.446,00
104.000,00
187.845,00

132.620,13
1.391,44
56.340,61

67

179.216,50

11.770,00

685,98

61

238.461,36

62

832.103,64

63
64
66
68
ΣΥΝΟΛΑ

10.927,39
50.815,03
141.603,00

27.450,00
179.593,31
430.960,22
1.500,00
3.840.647,98

594.664,00

0,00
9.228,20
10.182,97
0,00
272.191,75

Οι πληρωμές δαπανών κατά το α΄ τρίμηνο του 2018 έχουν καλύψει το 45,77% του στόχου
και δεν διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση.
Β. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ Α
ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
01/01/2018 έως 31/3/2018

4.637.397,75

651.340,00

321.079,73
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ
ΣΤΟΧΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ

651.340,00
-321.079,73
330.260,27

Στο σύνολο του προϋπολογισμού, όπου περιλαμβάνονται και οι επιχορηγούμενες
δαπάνες, η απόδοση των παρακρατούμενων φόρων και εισφορών, η πρόβλεψη μη
είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων καθώς και το αποθεματικό η απόκλιση από τον στόχο
είναι θετική.
ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 7261/22-2-2013 «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την
παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του
Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013»
αναφέρονται τα εξής:
«Α. Για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων, τον εντοπισμό αποκλίσεων
αρνητικού χαρακτήρα και την αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού
λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι :
- η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ έναντι της 31/12 του προηγούμενου
οικονομικού έτους, στην περίπτωση που σημειώνεται αύξηση.»
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΠΛΗΡΩΤΑ

31/12/2017

173.115,68

31/03/2018

183.308,72

Διαφορά

10.193,04

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις στο τέλος του α τριμήνου 2018 είναι περισσότερες από τις
αντίστοιχες στο τέλος του 2017 κατά 10.193,04€. Παρόλο που το ποσό της διαφοράς είναι
μικρό, η αρνητική απόκλιση που δημιουργείται σε σχέση με το τέλος του 2017 πρέπει να
ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό της συνολικής απόκλισης όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ
7261.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018
Στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 7261/22-2-2013 αναφέρονται τα εξής:
«Για τον υπολογισμό του βαθμού της αρνητικής απόκλισης και την αναγωγή της σε
ποσοστό (%) έναντι των τιθέμενων στόχων, αθροίζονται οι ανωτέρω διαφορές των ποσών
εσόδων και εξόδων και στην περίπτωση που υπάρχει αύξηση των απλήρωτων
υποχρεώσεων, και το ποσό της αντίστοιχης διαφοράς ( σε περίπτωση που αυτές
εμφανίζουν μείωση, η διαφορά δε λαμβάνεται υπόψη). Το συνολικό ποσό που προκύπτει
από το άθροισμα των ανωτέρω συγκρίνεται με το στόχο εσόδων και συνιστά το ποσοστό
(%) της αρνητικής απόκλισης που προκύπτει από την εκτέλεση του προϋπολογισμού
(διαίρεση αθροίσματος ποσών με στόχο εσόδων).»
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

-101.732,77

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

330.260,27

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕ
ΣΤΟΧΟ ΕΣΟΔΩΝ

-10.193,04
218.334,46
2.302.088,00
0,094841926

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Α
ΤΡΙΜΗΝΟΥ

9,48

Σύμφωνα με όσα αναλύθηκαν παραπάνω, το Α΄ τρίμηνο του 2018 έκλεισε με θετική
απόκλιση από τον στόχο σε ποσοστό 9,48%.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το άρθρο 72 παρ.1 περ.β΄ του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
39 του Ν 4257/2014
2. Το άρθρο 266 παρ. 9 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
39 του Ν 4257/2014
3. Την ΚΥΑ 7261/22-2-2013 υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε με την
ΚΥΑ 41273/13 και την ΚΥΑ 41308/13
4. Την με αριθ.πρωτ. 1291/20.04.2018 εισήγηση της προϊσταμένης των Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Ειρήνη Βελισσαροπούλου & κ.Ελευθέριος Τζουβάρας
ψηφίζουν ΠΑΡΟΝ)
Την έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2018 και την υποβολή εισήγησης
προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή της.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 123/2018
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ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση κατεπείγουσας απόφασης δημάρχου που αφορά στην έγκριση δαπάνης
και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης για την διαμονή του κλιμακίου Ε.Π.Α.Ψ.Υ. για την
πραγματοποίηση σεμιναρίου με θέμα : “Ευαισθητοποίηση για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 24ο 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. 204/19-04-2018 (ΑΔΑ: 6ΛΦ0ΩΕΔ-ΛΦΡ), ενέκρινε :


Τη δαπάνη και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης που αφορά στην διαμονή του κλιμακίου
Ε.Π.Α.Ψ.Υ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ,
ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, για την
πραγματοποίηση σεμιναρίου με θέμα : “Ευαισθητοποίηση για την Πρόληψη της
Αυτοκτονίας” που θα πραγματοποιηθεί στην Κέα στις 21.04.2018 στο Πνευματικό Κέντρο
“Στυλιανός Ρέστης” στην Κορησσία. Η ανωτέρω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 80,00 €
και θα βαρύνει το Κ.Α. 00.6423 με τίτλο “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων”.

Αναλυτικά:
 Μια διανυκτέρευση για την κα Πινιώτη Γιώτα, Ψυχίατρο Κινητής Μονάδας.
 Μία διανυκτέρευση για τον κο Νταλαχάνη Τάσο, Ψυχολόγο Κινητής Μονάδας.
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. 204/19-04-2018 (ΑΔΑ: 6ΛΦ0ΩΕΔ-ΛΦΡ) απόφαση Δημάρχου



την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και
συγκεκριμένα στον ΚΑ 00.6423 με τίτλο “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων”
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. 204/19-04-2018 (ΑΔΑ: 6ΛΦ0ΩΕΔ-ΛΦΡ) απόφαση Δημάρχου, που αφορά
στην έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης που αφορά στην διαμονή του
κλιμακίου Ε.Π.Α.Ψ.Υ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ,
ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, για την πραγματοποίηση
σεμιναρίου με θέμα : “Ευαισθητοποίηση για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας” που θα
πραγματοποιηθεί στην Κέα στις 21.04.2018 στο Πνευματικό Κέντρο “Στυλιανός Ρέστης” στην
Κορησσία. Η ανωτέρω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 80,00 € και θα βαρύνει το Κ.Α. 00.6423 με
τίτλο “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων”.
Αναλυτικά:
 Μια διανυκτέρευση για την κα Πινιώτη Γιώτα, Ψυχίατρο Κινητής Μονάδας.
 Μία διανυκτέρευση για τον κο Νταλαχάνη Τάσο, Ψυχολόγο Κινητής Μονάδας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 124/2018
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ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εργαλείων για
την τεχνική υπηρεσία.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 962,92 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.7135.0001)
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016
Ε Ι ΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη αναγκών της τεχνικής υπηρεσίας κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση
δαπάνης για την προμήθεια εργαλείων
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 της τεχνικής υπηρεσίας
του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια εργαλείων για την τεχνική υπηρεσία
2.την διάθεση πίστωσης ύψους 962,92 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 30.7135.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018
Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ €

1. Καρότσι με ρόδα τρακτέρ

2,00

52,42

104,84

2. Χορτοκοπτικό

1,00

563,71

563,71

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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3. Τρόμπα ασβέστη υψηλής πίεσης

1,00

108,00

108,00

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

776,55

ΦΠΑ 24%

186,37

ΣΥΝΟΛΟ

962,92

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31
του Ν.4412/2016).
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
7. Τις διατάξεις του Ν.4497/17
Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.
30.7135.0001 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός» (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).
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 δέκα (10) 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)
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Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση των προμηθειών θα γίνει ανάλογα με τις ανάγκες και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται μετά το πέρας της ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών (τιμολόγιο
πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε
βάρος 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 2018 και
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 30.7135.0001
3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ.: 1288-20/04/2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών με την με αριθ. 205/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την δαπάνη για την προμήθεια εργαλείων για την τεχνική υπηρεσία.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 962,92 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
30.7135.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 125/2018
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ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων για
την υπηρεσία ύδρευσης.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.912,22 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6699.0001)
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016
Ε Ι ΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση
δαπάνης για την προμήθεια αναλωσίμων
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 της υπηρεσίας ύδρευσης
του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια αναλωσίμων για την υπηρεσία ύδρευσης
2.την διάθεση πίστωσης ύψους 1.912,22 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 25.6699.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ €

1. Ντίζες γαλβανιζέ Μ.16

5

2,42

12,10

2. Παξιμάδια Μ.16

30

0,10

3,00
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3. Σπρέι αντισκουριακό 450 ml

10

6,05

60,50

4. Δίσκοι κοπής ΙΝΟΧ 115

50

0,97

48,50

5. Δίσκοι κοπής ΙΝΟΧ 125

20

1,20

24,00

1

40,70

40,70

7. Κατσαβίδια ίσια

3

2,10

6,30

8. Κατσαβίδια σταυρού

3

2,10

6,30

9. Κατσαβίδια δοκιμαστικά

3

1,50

4,50

10. Μονωτική ταινία

10

0,97

9,70

11. Μυστριά Νο 200

2

6,45

12,90

12. Στειλιάρια σκεπαρνιού

5

0,97

4,85

3

12,74

38,22

14. Κασμάς

5

6,85

34,25

15. Στειλιάρια κασμά

5

3,63

18,15

16. Φτυάρια

5

7,66

38,30

17. Στειλιάρια φτυαριού

5

2,82

14,10

18. Τσέρκι

5

2,26

11,30

19. Μετροταινία 50 μ.

1

34,50

34,50

20. Μετροταινία 5 μ.

5

6,85

34,25

21. Γάντια μιας χρήσεως

5

7,10

35,50

22. Σπρέι ψυχρό γαλβάνι

5

6,05

30,25

23. Μισινέζα χορτοκοπτικού 3χ120 μ.

3

37,90

113,70

6

27,42

164,52

120

1,61

193,20

6.

13.

24.

Εργαλειοθήκη 66 εκ. με μεταλλικό
κούμπωμα

Βαριοπούλες με πλαστικό
1.250 γραμμαρίων

Κεφαλή χορτοκοπτικού
(Husvarna Τ.45)

25. Γάντια εργασίας κίτρινα

χέρι
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26. Πρόκες 16χ21

5

5,65

28,25

27. Πρόκες 19χ45

5

5,65

28,25

28. Ψαλίδι σιδήρου (μπετού) 750 μ

1

32,50

32,50

29. Σετ γερμανοπολύγωνα (14 τμχ)

1

46,60

46,60

30. Καρυδάκια σετ 1/2΄΄ (19 τμχ)

1

38,00

38,00

31. Τσάπες λάσπης

5

4,68

23,40

32. Ξύλα τσάπας

5

2,82

14,10

33. Ηλεκτρόδια

5

14,92

74,60

34. Σκούπες δρόμου

10

2,82

28,20

35. Σκούπες δρόμου χόρτινες

5

4,03

20,15

36. Κοντάρια σκούπας ξύλινα

10

1,21

12,10

37. Μπατανόβουρτσες

5

4,84

24,20

38. Βούρτσα ασβέστη

5

2,82

14,10

39. Πινέλα διπλά Νο 3

5

2,74

13,70

40. Πινέλα διπλά Νο 2 1/2

5

2,26

11,30

41. Ρολό δερμάτινο Νο18

5

9,27

46,35

42. Αλυσίδα αλυσοπρίονου 91-40

7

8,06

56,42

43. Λάμες αλυσοπρίονου 40 εκ.

3

12,10

36,30

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

1542,11

ΦΠΑ 24%

370,11

ΣΥΝΟΛΟ

1912,22

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31
του Ν.4412/2016).
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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 Π.Δ.80/2016
7. Τις διατάξεις του Ν.4497/17
Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.
25.6699.0001 με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων ύδρευσης-αποχέτευσης» (σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 80/16).
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 δέκα (10) 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 των προμηθειών θα γίνει ανάλογα με τις ανάγκες και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται μετά το πέρας της ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών (τιμολόγιο
πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε
βάρος 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 :
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1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 25.6699.0001
3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ.: 1289-20/04/2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών με την με αριθ. 206/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την δαπάνη για την προμήθεια αναλωσίμων για την υπηρεσία ύδρευσης.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.912,22 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
25.6699.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 126/2018
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ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών
μετά των εργασιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου Κέας.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν
( Μ Ε ΤΑ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ω Ν Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )
Τ Ω Ν Ο Χ Η Μ ΑΤ Ω Ν - Μ Η Χ Α Ν Η Μ ΑΤ Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ Κ Ε Α Σ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 24.800,00 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α. (20.6263.0003, 20.6671.0003,
30.6263.0002, 30.6671.0002, 30.6264.0002, 30.6672.0002, 70.6263.0004, 70.6671.0003)
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016
Ε Ι ΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη των αναγκών επισκευής και συντήρησης των οχηµάτων-μηχανημάτων έργου
έργου του Δήμου Κέας (είτε λόγω βλάβης, είτε λόγω τακτικής συντήρησης), κρίνεται
απαραίτητη η δαπάνη προμήθειας ανταλλακτικών μετά των εργασιών συντήρησης και
επισκευής των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου Κέας.
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 της ΔιοικητικέςΟικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών μετά των εργασιών συντήρησης
και επισκευής των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου Κέας..
2.την διάθεση πίστωσης ύψους συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)
που θα βαρύνει τους κατωτέρω ΚΑ.:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανταλλακτικά
απορριμματοφόρων
2018-2019
Συντήρηση και επισκευή
απορριμματοφόρων 2018-2019
Ανταλλακτικά φορτηγών-ημιφορτηγών
2018-2019
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών
μέσων 2018-2019
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
2018-2019
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων 2018-2019
Ανταλλακτικά πυροσβεστικών
οχημάτων 2018-2019
Συντήρηση και επισκευή
πυροσβεστικών οχημάτων 2018-2019

Κ.Α.ΑΝΤ ΑΛΛΑΚΤ ΙΚΩΝ

Κ.Α.ΕΡ ΓΑΣΙΩΝ

20.6671.0003

ΠΟΣΟ ΑΝΤ ΑΛΛΑΚΤ ΙΚΩΝ

ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

6.000,00
20.6263.0003

30.6671.0002

3.300,00

2.000,00
30.6263.0002

30.6672.0002

1.000,00

6.000,00
30.6264.0002

70.6671.0003

3.000,00

2.500,00
70.6263.0004
16.500,00
24.800,00

1.000,00
8.300,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Επειδή ο Δήμος Κέας δεν διαθέτει συνεργείο επισκευής οχημάτων, ούτε το αναγκαίο προσωπικό, ούτε
την τεχνογνωσία για κάθε τύπο οχήματος, προβαίνει στην ανάθεση, σε κατάλληλο συνεργείο
αυτοκινήτων, της Προμήθειας Ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτωνμηχανημάτων έργου του (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εργασίων επισκευής και
συντήρησης), καθώς επίσης και όσα τυχόν οχήματα-μηχανήματα έργου προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη
διάρκεια του χρόνου, αφού, προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που προσφέρει ο
Δήμος στους πολίτες απαιτείται η ανανέωση στόλου των οχημάτων.
Η προμήθεια ανταλλακτικών αφορά είτε την επισκευή, είτε την τακτική συντήρηση των οχημάτωνμηχανήματα έργου του Δήμου και η επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων-μηχανήματα έργου, θα
αφορά πάσης φύσης εργασίες και επισκευές, καθώς και αντικατάστασης φθαρµένων ή κατεστραµµένων
τµηµάτων.
Η προμήθεια των ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων-μηχανημάτων έργου
του (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εργασίων επισκευής και συντήρησης) θα γίνονται
σταδιακά, ανάλογα πάντα με τον τύπο του κάθε μέσου, όταν προκύπτει ανάγκη και όχι πέραν των 24
μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€), πλέον ΦΠ.Π.Α 24%
(4.800,00€) δηλαδή συνολικά είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (24.800,00€) η οποία
προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, ως
κατωτέρω:
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ΠΕΡ ΙΓΡ ΑΦΗ

Ανταλλακτικά
απορριμματοφόρων
2018-2019
Συντήρηση και επισκευή
απορριμματοφόρων 2018-2019
Ανταλλακτικά φορτηγών-ημιφορτηγών
2018-2019
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών
μέσων 2018-2019
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
2018-2019
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων 2018-2019
Ανταλλακτικά πυροσβεστικών
οχημάτων 2018-2019
Συντήρηση και επισκευή
πυροσβεστικών οχημάτων 2018-2019

Κ.Α.ΑΝΤ ΑΛΛΑΚΤ ΙΚΩΝ

Κ.Α.ΕΡ ΓΑΣΙΩΝ

20.6671.0003

ΠΟΣΟ ΑΝΤ ΑΛΛΑΚΤ ΙΚΩΝ

ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

6.000,00
20.6263.0003

30.6671.0002

3.300,00

2.000,00
30.6263.0002

30.6672.0002

1.000,00

6.000,00
30.6264.0002

70.6671.0003

3.000,00

2.500,00
70.6263.0004
16.500,00
24.800,00

Ο Δήμος Κέας κατέχει 17 οχήματα-μηχανήματα έργου, όπως αναλυτικά περιγράφονται, παρακάτω:

1.000,00
8.300,00
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
Α/Α ΑΡ.ΚΥΚΛ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ΚΗΥ 2290
ΚΗΗ 4650
ΚΗΙ 9870
ΚΗΙ 1514
ΚΗΙ 9892
ΚΗΥ 6737
ΚΗΥ 2288
ΚΗΗ 4672
ΚΗΙ 9863
ΚΗΙ 4810
ΜΕ121490
ΜΕ 62678
ΜΕ 47438
ΜΕ 90780
ΚΗΗ 6989
ΚΗΗ 6990
YXO 8601

MERCEDES
MERCEDES
DAIMLER AG
MAZDA
FORD
TOYOTA
NISSAN
MAN
FIAT
MAZDA
HBM
KOMATSU
CATERPILLAR
PIAGGIO
DODGE
PIAGGIO
MERCEDES

ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ
383013-14-684404
WDB9301421L472281
WDB9320031L276032
JMZUF8UE200719696
WF0XXXTTFX8D67404
JT1POLH8009111271
VSKM131FTRA370103
VA0E63ZZZ2L031075
ZCFC5090005603930
JMZUF8UL200715360
3200310507
FKI93F21562
08Y 02509
ZAPS8500000568425
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ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΑΤΡ/ΝΟ)
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΟΙΚΤΟ)
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΚΛΕΙΣΤΟ)
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΟΙΚΤΟ)
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝ.)-ΠΥΡΟΣΒ.
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ

ΕΤΟΣ
1ης
ΑΔΕΙΑΣ
1989
2010
2008
2000
2008
1999
1995
2013
2007
1998
1997
2001
1995
2006
1993
2002
1996

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Τα είδη ανταλλακτικών, αν και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ των προτέρων αν
δεν προκύψουν πραγµατικές ανάγκες σε ανταλλακτικά, δίδονται ενδεικτικά οµαδοποιηµένα
παρακάτω:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προμήθεια Ανταλλακτικών πλαισίων-μηχανικών μερών απορριμματοφόρων,φορτηγών τύπων
MERCEDES (ΚΗΥ2290, ΚΗΥ2277, ΚΗΗ4650, ΥΧΟ8601)
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Προμήθεια Ανταλλακτικών πλαισίων-μηχανικών μερών απορριμματοφόρων,φορτηγών,
λεωφορείου τύπων FIAT, MAN, DAIMLER, NISSAN, FORD (ΚΗΙ9892, ΚΗΥ2288,
ΚΗΙ9870, ΚΗΗ4672, ΚΗΙ9863)
Προμήθεια Ανταλλακτικών μηχανικών μερών ημιφορτηγών τύπων DAIHATSU, MAZDA,
TOYOTA, DODGE (ΚΗΗ6989, ΚΗΙ4810, ΚΗΥ6737, ΚΗΙ1514, ΚΗΗ6990)
Προμήθεια Ανταλλακτικών φορτωτών και λοιπών μηχανημάτων έργου (ΜΕ90780, ΜΕ47438,
ΜΕ121490, ΜΕ62678)
Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων-μηχανημάτων έργου
Προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος φρένων
Προμήθεια εξατμίσεων και εξαρτημάτων εξατμίσεων
Προμήθεια φίλτρων οχημάτων-μηχανημάτων έργου
Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής-συντήρησης ψυγείων οχημάτων
Μπαταρίες για τα οχήματα-μηχανήματα
Προμήθεια αναλωσίμων και μικροανταλλακτικών (στόκος, διαβρωτικά, σφικτήρες, μπουζί,
σωλήνες αέρος, στουπί, βίδες κλπ)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος επισκευής, και οι οποίες πιθανόν να προκύψουν,
δίδονται ενδεικτικά οµαδοποιηµένες παρακάτω:
(Οι κυριότερες εργασίες δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες που τυχόν θα προκύψουν
και δεν µπορούν να προβλεφθούν).
Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1.Επισκευή και συντήρηση κινητήρα
2.Επισκευή και συντήρηση κιβωτίου ταχυτήτων
3.Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη
4.Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών)
5.Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης
6.Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος
7.Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών (μόνο για τα οχήματα που έχουν)
8.Επισκευή και συντήρηση διαφορικού
Β.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1.Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών συστημάτων
Γ.ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1.Επισκευή και συντήρηση υδραυλικών συστημάτων
Δ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Όλα τα οχήματα και μηχανήματα, όπως περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα, είναι διαφόρων
εργοστασίων κατασκευής και ως εκ τούτου τα ανταλλακτικά που θα απαιτούνται, θα πρέπει να
είναι των αντίστοιχων εργοστασίων κατασκευής των οχημάτων και των μηχανημάτων
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απαραιτήτως, με εξαίρεση όσα, πιθανόν, δεν υπάρχουν πλέον στο εμπόριο. Σε περίπτωση που δεν
υπάρχουν τα γνήσια ανταλλακτικά και η παραγγελία τους θα έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση
την επισκευής, τότε θα μπορούν να τοποθετούνται ανταλλακτικά του εμπορίου (τρίτων
κατασκευαστών) με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τα γνήσια και θα έχουν σήμανση CE.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κ.Α.ΑΝΤ ΑΛΛΑΚΤ ΙΚΩΝ

Ανταλλακτικά
απορριμματοφόρων
2018-2019
Συντήρηση και επισκευή
απορριμματοφόρων 2018-2019
Ανταλλακτικά φορτηγών-ημιφορτηγών
2018-2019
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών
μέσων 2018-2019
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
2018-2019
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων 2018-2019
Ανταλλακτικά πυροσβεστικών
οχημάτων 2018-2019
Συντήρηση και επισκευή
πυροσβεστικών οχημάτων 2018-2019

Κ.Α.ΕΡ ΓΑΣΙΩΝ

20.6671.0003

ΠΟΣΟ ΑΝΤ ΑΛΛΑΚΤ ΙΚΩΝ
2018

2019

5.800,00

200,00

20.6263.0003

30.6671.0002

1.800,00

5.800,00

3.150,00

150,00

850,00

150,00

2.850,00

150,00

850,00

150,00
600,00

200,00

30.6264.0002

70.6671.0003

2019

200,00

30.6263.0002

30.6672.0002

ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2018

2.300,00

200,00

15.700,00

800,00
7.700,00
24.800,00

70.6263.0004

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία στις αντίστοιχες τιμές
αγοράς.

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ ΡΑ Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ ΡΑ Φ Ε Σ
ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών για την συντήρηση
και επισκευή των οχημάτων-μηχανημάτων έργου του (συμπεριλαμβανομένων των
απαιτούμενων εργασίων επισκευής και συντήρησης), όλων των οχημάτων και μηχανημάτων
έργου του Δήμου, για εργασίες που τυχόν θα προκύψουν μέσα στο έτος 2018-2019.
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ΑΡΘΡΟ 2οΤρόπος ανάθεσης της προμήθειας

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς.(άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31
του Ν.4412/2016).
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.
ΑΡΘΡΟ 3ο 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
7. Τις διατάξεις του Ν.4497/17
ΆΡΘΡΟ 4ο Ύπαρξη πιστώσεων
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα:
Κ.Α. 20.6671.0003 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 15.000,00€
Κ.Α. 20.6263.0003 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 5.500,00€
Κ.Α. 30.6671.0002 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 10.000,00€
Κ.Α. 30.6263.0002 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 3.500,00€
Κ.Α. 30.6672.0002 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 15.000,00€
Κ.Α. 30.6264.0002 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 9.500,00€
Κ.Α. 70.6671.0003 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 8.000,00 €
ΚΑ. 70.6263.0004 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 3.500,00€
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ΆΡΘΡΟ 5ο Ειδικοί όροι

1. Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την προμήθεια των ανταλλακτικών προκειμένου να
επισκευαστούν-συντηρηθούν τα οχήματα - μηχανήματα της μελέτης είναι η ακόλουθη :
Η αρμόδια Επιτροπή, θα εκδίδει «Δελτίο ή Εντολή Τεχνικής Επιθεωρήσεως και Επισκευής
οχήματος» που θα αναγράφει περιληπτικά το είδος των απαιτούμενων εργασιών
συντήρησης και επισκευής που πρέπει να ανατεθούν σε ιδιωτικό συνεργείο και προωθεί το
«Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και επισκευής οχήματος» στο συνεργαζόμενο ιδιωτικό
συνεργείο για την επισκευή – συντήρηση κ.λ.π. του αυτοκινήτου.
Το ιδιωτικό συνεργείο υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την λήψη του
εντύπου «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής οχήματος» από την υπηρεσία να
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τεχνολογική επιθεώρησή του οχήματος, τον
εντοπισμό της βλάβης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων και
ανταλλακτικών.
Στη συνέχεια υποχρεούται να συμπληρώσει στο «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής
του Οχήματος» τις τεχνικές διαπιστώσεις που έκανε κατά τον έλεγχο του οχήματος, όλες τις
επισκευαστικές εργασίες ή εργασίες συντήρησης που απαιτούνται (ανάλυση σε ώρες
εργασίας και συνολική δαπάνη), καθώς και τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά κλπ. που θα
χρησιμοποιηθούν με τις αντίστοιχες δαπάνες.
Το Δελτίο αυτό διαβιβάζεται στην Υπηρεσία για επανέλεγχο από την αρμόδια Επιτροπή με τις
παρατηρήσεις του παρόχου ώστε να δοθεί η τελική έγκριση για την επισκευή ή συντήρηση.
Κατόπιν της τελικής έγκρισης του «Δελτίου της Τεχνικής Επιθεώρησης και επισκευής του
οχήματος», ο πάροχος υποχρεούται να επισκευάσει το όχημα ή να αντικαταστήσει
εξαρτήματα κλπ. με χρήση νέων ανταλλακτικών το συντομότερο δυνατό. Αν αυτό θα πρέπει
να παραγγελθεί από το εξωτερικό, οπότε η επισκευή γίνεται με την λήψη του ανταλλακτικού
και σε περίπτωση που η βλάβη είναι μεγάλη, θα πρέπει να προσδιορίσει τον χρόνο
επισκευής του οχήματος κατά την συμπλήρωση του «ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ».
Η εν λόγω διαδικασία θα τηρείται για κάθε τιμολόγιο ξεχωριστά, φωτοαντίγραφα δε των ως άνω
εντύπων θα υποβάλλονται στην διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου συνοδεύοντας το
αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής. Σε κάθε έκδοση τιμολογίου θα επισυνάπτεται
φωτοαντίγραφο τμήματος του τιμοκαταλόγου ώστε να διαπιστώνονται οι τιμές των
συγκεκριμένων ανταλλακτικών.
Η γραπτή επικοινωνία μεταξύ Δήμου & παρόχου, εάν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, θα
διακινείται μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικά (mail) & θα είναι δεσμευτική για τα
συμβαλλόμενα μέρη.
2. Επισημαίνεται ότι ο Δήμος :
 έχει τη δυνατότητα, απευθυνόμενος στον επίσημο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του
εκάστοτε τροχαίου υλικού το οποίο προορίζεται προς συντήρηση και επισκευή, να
εξετάζει την ορθότητα των προτεινόμενων κάθε φορά εργασιών, την καταλληλότητα των
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προτεινόμενων ανταλλακτικών, έτσι ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές κατασκευής και
λειτουργίας του συνόλου και να διασφαλίζεται η σωστή και μέσα στα πλαίσια των
προδιαγραφών της λειτουργία του τροχαίου υλικού του.
διατηρεί το δικαίωμα έρευνας στην αγορά για το ύψος των προσφερόμενων τιμών, είτε
αρχικά είτε διαδοχικά, εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης.
δύναται η δυνατότητα στην υπηρεσία εφόσον κρίνει απαραίτητο να διασταυρώνει το
χρόνο τιμολόγησης των ωρών εργασίας σε σχέση με το βιβλίο εισερχομένων εξερχομένων
οχημάτων, εφόσον το βιβλίο αυτό βρίσκεται σε ισχύ από την κείμενη φορολογική
νομοθεσία. .
δύναται, μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης και τη σύνταξη του Δελτίου
Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος μετά ή άνευ ανταλλακτικών από τον πάροχο, να
αποφασίσει να μην προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και απλώς να καταβάλει στον
ανάδοχο την αξία της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης, αφού ο
ανάδοχος παραδώσει στον Δήμο το ελεγμένο μηχανικό μέρος στην κατάσταση στην οποία
το παρέλαβε.

3. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται
στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κλπ. ο πάροχος είναι
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και
εάν δεν συμμορφωθεί με αυτό εντός οριζόμενης από την Υπηρεσία προθεσμίας ή παρέλθει η
παραπάνω προθεσμία και δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο Δήμος μπορεί να
αγοράσει τα καταστραφέντα ή ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει
το ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει την αξία του τιμολογίου στον πάροχο με κράτηση από τον
λογαριασμό της πιστοποίησης ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης.
4. Ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση
των αντίστοιχων μηχανικών μερών στην περίπτωση που το προς επισκευή εξάρτημα
αποσυναρμολογηθεί εκτός του ιδιωτικού συνεργείου.
5. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του
προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτών.
6. Οι αναφερόμενες βασικές εργασίες συντήρησης και επισκευών καθώς και τα αναφερόμενα
ανταλλακτικά είναι ενδεικτικά και δεν αποκλείουν την ανάγκη και άλλου είδους επισκευής ή
ανταλλακτικών, η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί ιδιαίτερα.
7. Κατά την τιμολόγηση υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο κωδικός του είδους αυτών, αλλά και η
περιγραφή του είδους.
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει αδαπάνως την μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο
του εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε οποιοδήποτε
σημείο.
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Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ισχύουν κάποιοι
από τις παραπάνω προϋποθέσεις ο Δήμος μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον πάροχο.
ΑΡΘΡΟ 6ο Παραλαβή & παράδοση εργασιών – ανταλλακτικών – Χρόνος παράδοσης αυτών
Η παραλαβή των επισκευασμένων μερών & των ανταλλακτικών θα γίνεται από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής και μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της.
Η προθεσμία παράδοσης θα ορίζεται για κάθε επισκευή μετά από συμφωνία με την υπηρεσία και
θα εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα αυτής ενώ η παράδοση θα μπορεί να είναι και
τμηματική.
ΑΡΘΡΟ 7ο Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά, μετά το πέρας της ποσοτικής και
ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών
(τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες
κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου.
Στην περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς την ποιότητα της
επισκευής και τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή η αξία του
εκάστοτε τιμολογίου.
ΑΡΘΡΟ 8ο Χρόνος εκτέλεσης
Η προμήθεια των ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων-μηχανημάτων έργου
του (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εργασιών επισκευής και συντήρησης) θα γίνονται
σταδιακά, ανάλογα πάντα με τον τύπο του κάθε μέσου, όταν προκύπτει ανάγκη και όχι πέραν των 24
μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και
συγκεκριμένα στους:
Κ.Α. 20.6671.0003 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 15.000,00€
Κ.Α. 20.6263.0003 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 5.500,00€
Κ.Α. 30.6671.0002 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 10.000,00€
Κ.Α. 30.6263.0002 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 3.500,00€
Κ.Α. 30.6672.0002 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 15.000,00€
Κ.Α. 30.6264.0002 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 9.500,00€
Κ.Α. 70.6671.0003 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 8.000,00 €
ΚΑ. 70.6263.0004 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 3.500,00€
3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ.: 1305/20.04.2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών με την με αριθμ. 214/2018 Απόφαση Δημάρχου.
4. Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικών μετά των εργασιών συντήρησης και
επισκευής των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου Κέας.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ
24%) ως κατωτέρω:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανταλλακτικά
απορριμματοφόρων
2018-2019
Συντήρηση και επισκευή
απορριμματοφόρων 2018-2019
Ανταλλακτικά φορτηγών-ημιφορτηγών
2018-2019
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών
μέσων 2018-2019
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
2018-2019
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων 2018-2019
Ανταλλακτικά πυροσβεστικών
οχημάτων 2018-2019
Συντήρηση και επισκευή
πυροσβεστικών οχημάτων 2018-2019

Κ.Α.ΑΝΤ ΑΛΛΑΚΤ ΙΚΩΝ

Κ.Α.ΕΡ ΓΑΣΙΩΝ

20.6671.0003

ΠΟΣΟ ΑΝΤ ΑΛΛΑΚΤ ΙΚΩΝ
2018

2019

5.800,00

200,00

20.6263.0003

30.6671.0002

1.800,00

5.800,00

150,00

850,00

150,00

2.850,00

150,00

850,00

150,00
600,00

2.300,00

200,00

15.700,00

800,00
7.700,00
24.800,00

70.6263.0004

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 127/2018

3.150,00

200,00

30.6264.0002

70.6671.0003

2019

200,00

30.6263.0002

30.6672.0002

ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2018
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ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
για τη μηχανή γραμματοσήμανσης.
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΘΕΜΑ 29ο : Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης από κωδικούς αριθμούς εξόδων του
προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2018.
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 30ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και την
διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην δαπάνη που θα πραγματο ποιηθεί εντός του 2018 – συμπληρωματική.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής :
Σε συνέχεια των αποφάσεων 1, 12 & 74/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, και μετά την έγκριση
του προϋπολογισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, προχωρούμε στην δέσμευση των
πιστώσεων των πολυετών υποχρεώσεων που εκκρεμούσαν.
Κωδικός

Περιγραφή

Δέσμευση

70.6279.0010

Μυοκτονία και απεντόμωση νέου δημοτικού σφαγείου
(συνεχ 2017)

3.950,00 €

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, την εισήγηση της
Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων - (συμπληρωματική) και την διάθεση των
αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους
2018, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα :
Κωδικός

Περιγραφή

ΔΕΣΜΕΥΣΗ

70.6279.0010

Μυοκτονία και απεντόμωση νέου δημοτικού σφαγείου
(συνεχ 2017)

3.950,00 €

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 128/2018
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Ο πρόεδρος της Ο. Ε. - Δήμαρχος Κέας

Ιωάννης Ευαγγέλου

Τα μέλη

Δημήτριος Καβαλιέρος

Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη

Ελευθερία Στ. Μορφωνιού

Αντώνιος Παούρης

Ειρήνη Βελισσαροπούλου

Ελευθέριος Τζουβάρας

