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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 10ης/11.06.2018
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 11 Ιουνίου 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. 2046/07.06.2018 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 4 μέλη :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ιωάννης Ευαγγέλου
2. Δημήτριος Καβαλιέρος
3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
4. Ελευθέριος Τζουβάρας

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη
2. Αντώνιος Παούρης
3. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

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 “Προμήθεια αντλιών
ύδρευσης”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 11.281,52 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 25.7131.0001
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη των αναγκών για την Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης
Κέας, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια αντλιών
ύδρευσης.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως
αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών
για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική
εμπειρία μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την
πίστωση και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω
προμήθειες που ο προϋπολογισμός τους δεν ξεπερνάει τα όρια της απευθείας ανάθεσης
(20.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με τo άρθρο 118 παρ.1 του
Ν.4412/2016) η δαπάνη γίνεται με βάσει την περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τα λοιπά, κατά
την κρίση του Ν.Π., στοιχεία της προμήθειας, τα οποία περιέρχονται σε σχετική απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής που υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.
Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις ανάγκες της Υπηρεσίας
Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή
:
1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια αντλιών ύδρευσης.
2. την διάθεση πίστωσης ύψους 11.281,52 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) που θα βαρύνει τον ΚΑ
25.7131.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:
Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντλία γεώτρησης δικτύου Ύδρευσης Κορησσίας

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1
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2

Αντλία γεώτρησης παλαιού δικτύου Ύδρευσης Ιουλίδας

1

3

Αντλία γεώτρησης νέου δικτύου Ύδρευσης Ιουλίδας

1

4

Αντλία λυμάτων στο Βουρκάρι

1

Το διακινούμενο υγρό θα είναι καθαρό, χωρίς στερεά σωματίδια, μη διαβρωτικό ή χημικό, με
χαρακτηριστικά σαν του νερού.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Η αντλία γεώτρησης από ανοξείδωτο χάλυβα για το δίκτυο Ύδρευσης Κορησσίας θα
πρέπει να έχει κατ΄ελάχιστον τα κάτωθι χαρακτηριστικά:



Q:15 m³/h σε ύψος H: 125m



12,5 HP



P: 9,2 Kw



Ταχύτητα:2900 rpm



Ροή:17 m³/h



Πυκνότητα υγρού:998.2 kg/m³



Μέγιστη Θερμοκρασία νερού: 40 °C



Η αντλία γεώτρησης για το παλαιό δίκτυο Ύδρευσης Ιουλίδας θα πρέπει να έχει
κατ΄ελάχιστον τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
1. Η αντλία θα πρέπει να είναι για γεωτρήσεις 6” ή μεγαλύτερες.
2. Το υγρό θα έχει μέγιστη περιεκτικότητα σε άμμο 50 gr/m3
3. Η αντλία πρέπει να είναι πολυβάθμια,απευθείας συζευγμένη με τον κινητήρα με
ισχυρό ανοξείδωτο σύνδεσμο. Όλα τα εξαρτήματά της πρέπει να είναι από ανοξείδωτο
χάλυβα ΑΙSΙ304, όπως και ο άξονας του. Η βάση της αντλίας πρέπει να έχει
ενσωματωμένο φίλτρο και η κεφαλή εξόδου ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής
4. Διπολικός 2900rpm, ασύγχρονος ανοξείδωτος κινητήρας με χυτοσιδηρά άνω και
κάτω κεφαλή. Κλάσης μόνωσης F και στεγανού στάτορα σε ανοξείδωτο αεροστεγές
κέλυφος.
5. Q: 0-12-20 m3/h
6. Mανομετρικό: 324-286-184 m
7. Στόμιο εξόδου: 21/2”
8. Ισχύς κινητήρα : 20ΗΡ
9. Τάση: 3-400V/50ΗΖ
10. Μέθοδος εκκίνησης:Αστέρα-Τρίγωνο (YD)
11. Θερμοκρασία λειτουργίας: 0-40°C
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 Η αντλία γεώτρησης για το νέο δίκτυο Ύδρευσης Ιουλίδας θα πρέπει να έχει
κατ΄ελάχιστον τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
1. Τάση: 3-400V/50ΗΖ
2. Ισχύς κινητήρα : 25ΗΡ
3. P: 18,5 Kw
4. Output:2 1/2”
5. Moτερ:6”
6. Q: 31,5 m3/h
7. Μανομετρικό σε Μ.Χ.Σ. 116μ
8. Υποβρύχιος κινητήρας 6”,3Φ 3-380V/50hz


H αντλία λυμάτων στο Βουρκάρι (με κατεύθυνση προς το Γιαλισκάρι) θα πρέπει να έχει
κατ΄ελάχιστον τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
1. P: 3 Kw
2. Ταχύτητα:1450 rpm
3. Τάση: 400V
4. Παροχή: 50m3/h στα 8,5m & 20m3/h στα 10m
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1 Αντλία
γεώτρησης
Ύδρευσης Κορησσίας

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

δικτύου

1

2 Αντλία γεώτρησης παλαιού δικτύου
Ύδρευσης Ιουλίδας

1

3 Αντλία γεώτρησης νέου δικτύου
Ύδρευσης Ιουλίδας

1

4 Αντλία λυμάτων στο Βουρκάρι

1

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ €

2.250,00 €

2.250,00 €

2.378,00 €

2.378,00 €

2.520,00 €

2.520,00 €

1.950,00 €

1.950,00 €

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

9.098,00 €

ΦΠΑ 24%

2.183,52 €

ΣΥΝΟΛΟ

11.281,52 €

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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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.
Επιπλέον και προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο 75 Ν.4412/2016), απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια
φορολογική αρχή περί έναρξης (ή και μεταβολής) εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου,
ή/και βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός
δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), ή πιστοποιητικό/βεβαίωση επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
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.
25.7131.0001, με ποσό 14.548,00 €, (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 παραδώσει το υλικό εντός δύο (2) μηνών. (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 αποθήκη του Δήμου Κέας,στον Άγιο Κωνσταντίνο
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 ΚΑ 25.7131.0001
3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ. : 1864/30.05.2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών με την με αριθμ. 340/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια αντλιών ύδρευσης,
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 11.281,52 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του
ΚΑ 25.7131.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 162/2018
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια πλαστικών
σακουλών”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΟΥΛΩΝ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 497,54 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 20.6634
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη των αναγκών για την Υπηρεσία Καθαριότητας Κέας, κρίνεται απαραίτητη
η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια πλαστικών σακουλών.
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
Καθαριότητας Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια πλαστικών σακουλών.
2. την διάθεση πίστωσης ύψους 497,54 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) που θα βαρύνει τον ΚΑ
20.6634 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:
Α/Α

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μαύρη πλαστική σακούλα απορριμμάτων 110*70 εκατ.

Η ποσότητα που θα περιλαμβάνει κάθε κιλό είναι περίπου 12 τεμάχια.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

174 κιλά
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1 Μαύρη
πλαστική
σακούλα
απορριμμάτων 110*70 εκατ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ €

174 κιλά

2,306 €

401,24

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

401,24

ΦΠΑ 24%

96,30

ΣΥΝΟΛΟ

497,54

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.
Επιπλέον και προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο 75 Ν.4412/2016), απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια
φορολογική αρχή περί έναρξης (ή και μεταβολής) εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου,
ή/και βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός
δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) , ή πιστοποιητικό/βεβαίωση επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
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)
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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. 20.6634,
με ποσό 500,00 €, (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 ενός (1) μήνα (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 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 ΚΑ 20.6634
3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ. : 1790/23.05.2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών με την με αριθμ. 310/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια πλαστικών σακουλών.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 497,54 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ
20.6634 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 163/2018
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ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια αναλωσίμων
Υπηρεσίας Ύδρευσης”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 593,96 €
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
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη των αναγκών για την Υπηρεσία Ύδρευσης Κέας, 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 των υπηρεσιών του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την “Προμήθεια αναλωσίμων Υπηρεσίας Ύδρευσης”
2. την διάθεση πίστωσης ύψους 593,96 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 25.6699.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Διαμαντόδισκος Φ450 για γρανίτη και οπλισμένο σκυρόδεμα(για χρήση σε
ασφαλτοκόπτη)

1

2

Turbo beck για το πλυστικό μηχάνημα του Δήμου εταιρίας Κarcher

1

3

Γρασαδόρος χειρός

2
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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).
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 ποσό 2.000,00 €, (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 παραδώσει το υλικό εντός ενός μήνα από την ημερομηνία
ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207 του Ν.4412/16)
Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει
ο Δήμος, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.
Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή της προμήθειας και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την
αρμόδια επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. (άρθρο 209 του
Ν.4412/16)
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Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα 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. 25.6699.0001
3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ. 1894/2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών του Δήμου Κέας με την με αριθμ. 329/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την “Προμήθεια αναλωσίμων Υπηρεσίας Ύδρευσης”.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 593,96 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
25.6699.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 164/2018
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ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια ανταλλακτικών αυτόματων πωλητών νερού”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 210,80 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 25.6672.0003
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη των αναγκών για την Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Κέας, κρίνεται
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών αυτόματων
πωλητών νερού.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως
αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών
για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική
εμπειρία μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την
πίστωση και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω
προμήθειες που ο προϋπολογισμός τους δεν ξεπερνάει τα όρια της απευθείας ανάθεσης
(20.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με τo άρθρο 118 παρ.1 του
Ν.4412/2016) η δαπάνη γίνεται με βάσει την περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τα λοιπά, κατά
την κρίση του Ν.Π., στοιχεία της προμήθειας, τα οποία περιέρχονται σε σχετική απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής που υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.
Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις ανάγκες της Υπηρεσίας
Ύδρευσης, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών αυτόματων πωλητών νερού.
2. την διάθεση πίστωσης ύψους 210,80 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) που θα βαρύνει τον ΚΑ
25.6672.0003 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Πρόκειται για δύο ανταλλακτικά που θα αντικατασταθούν στα μηχανήματα αυτόματων πωλητών
νερού της εταιρίας Watera Hellas ΑΒΕΕ που βρίσκονται στην Κορησσία & την Ιουλίδα Κέας,
από τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Ύδρευσης.
Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Ηλεκτρονικό ballast

1

2

Λάμπα UV_T5L15W

2

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ €

1

Ηλεκτρονικό ballast

1

50,00 €

50,00 €

2

Λάμπα UV_T5L15W

2

60,00 €

120,00 €

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

170,00 €

ΦΠΑ 24%

40,80 €

ΣΥΝΟΛΟ

210,80 €

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.
Επιπλέον και προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο 75 Ν.4412/2016), απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια
φορολογική αρχή περί έναρξης (ή και μεταβολής) εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου,
ή/και βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός
δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) , ή πιστοποιητικό/βεβαίωση επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
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
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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.
25.6672.0003, με ποσό 3.000,00 €, (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 παραδώσει το υλικό εντός μίας (1) εβδομάδας 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 :
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό στην αποθήκη του Δήμου Κέας στην
Κορησσία 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 ΚΑ 25.6672.0003
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3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ. : 1793/23.05.2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών με την με αριθμ. 339/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικών αυτόματων πωλητών νερού,
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 210,80 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ
25.6672.0003 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 165/2018
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ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια ξύλινων
κάδων απορριμμάτων και εσωτερικών κάδων”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 2.914,00 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 20.7135.0002
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη των αναγκών για της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κέας, κρίνεται
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ξύλινων κάδων απορριμμάτων
και εσωτερικών κάδων.
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
Καθαριότητας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ξύλινων κάδων απορριμμάτων και
εσωτερικών κάδων.
2. την διάθεση πίστωσης ύψους 2.914,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) που θα βαρύνει τον ΚΑ
20.7135.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Κάδοι γαλβανισμένοι με κωνικά χαλιβδόφυλλα και ξύλινη εξωτερική ενίσχυση,
βάση στηρίξεως και αφαιρούμενο εσωτερικό μεταλλικό κάδο 45λτ .880mm x
380mm

20

2

Εσωτερικά μεταλλικά καδάκια 35λιτρων

10

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

Σύνολο €

20

110,00

2.200,00

10

15,00 €

150,00 €

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

2.350,00 €

1 Κάδοι γαλβανισμένοι με κωνικά χαλιβδόφυλλα

και ξύλινη εξωτερική ενίσχυση, βάση στηρίξεως
και αφαιρούμενο εσωτερικό μεταλλικό κάδο
45λτ .880mm x 380mm

2 Εσωτερικά μεταλλικά καδάκια 35λιτρων

ΦΠΑ 24%

564,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

2.914,00 €

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.
Επιπλέον και προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο 75 Ν.4412/2016), απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια
φορολογική αρχή περί έναρξης (ή και μεταβολής) εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου,
ή/και βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός
δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) , ή πιστοποιητικό/βεβαίωση επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
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)
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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.
20.7135.0002, με ποσό 15.412,00 €, (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 παραδώσει 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 ΚΑ 20.7135.0002
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3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ. : 1870-30/05/2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών με την με αριθμ. 342/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια ξύλινων κάδων απορριμμάτων και εσωτερικών
κάδων.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 2.914,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του
ΚΑ 20.7135.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 166/2018
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ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια γραφικής
ύλης στα πλαίσια της εθελοντικής δράσης αρχειοθέτησης”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.089,53 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 10.6612
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη των αναγκών για την εθελοντική δράση αρχειοθέτησης που θα
πραγματοποιηθεί από τις 28/06/2018 έως 01/07/2018 Κέας, κρίνεται απαραίτητη η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης.
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 εθελοντικής
δράσης αρχειοθέτησης, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης στα πλαίσια της εθελοντικής
δράσης αρχειοθέτησης.
2. την διάθεση πίστωσης ύψους 1.089,53 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) που θα βαρύνει τον ΚΑ
10.6612 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την 149/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,αποφασίστηκε η Προμήθεια Γραφικής
ύλης για την αρχειοθέτηση, της οποίας η διάθεση πίστωσης θα γίνει με απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Κέας:
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Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:
α/α

Περιγραφή προϊόντος

Ποσότητα

1

ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ 27Χ37Χ10 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

500

2

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΦΥΛΛΟΣ ΜΑΝΙΛΛΑ 240ΓΡ.

500

3

ΨΑΛΙΔΙ 21CM

2

4

ΣΠΑΓΓΟΣ ΛΙΝΟΣ 100ΓΡ

3

5

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΑΥΡΟΣ

4

6

ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΠΛΕΣ Α4 ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣ

7

ΞΥΛΙΝΟ ΜΟΛΥΒΙ 2Β

4

8

ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ 80 Μ

1

9

ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ

4

400

10 ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

4

11 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΛΕΥΚΑ Patafix ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (80
τεμάχια)/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/α

Περιγραφή προϊόντος

Ποσότητα

Τιμή μονάδας

Τιμή συνόλου

1

ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ 27Χ37Χ10
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

500

1,50

750,00

2

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΦΥΛΛΟΣ ΜΑΝΙΛΛΑ
240ΓΡ.

500

0,17

85,00

3

ΨΑΛΙΔΙ 21CM

2

0,96

1,92

4

ΣΠΑΓΓΟΣ ΛΙΝΟΣ 100ΓΡ

3

1,21

3,63

5

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΜΑΥΡΟΣ

4

0,81

3,24

6

ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΠΛΕΣ Α4 ΜΕ
ΓΡΑΜΜΕΣ

400

0,03225

6,45

7

ΞΥΛΙΝΟ ΜΟΛΥΒΙ 2Β

4

0,32

1,28

8

ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ 80 Μ

1

18,00

18,00

9

ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ

4

0,40

1,60

10 ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

4

0,48

1,92

11 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΛΕΥΚΑ Patafix
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (80

2

2,00

4,00
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τεμάχια)/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.

877,04

Φ.Π.Α. 24%

210,49

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α

1.089,53

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.
Επιπλέον και προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο 75 Ν.4412/2016), απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια
φορολογική αρχή περί έναρξης (ή και μεταβολής) εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου,
ή/και βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός
δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), ή πιστοποιητικό/βεβαίωση επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
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. 10.6612,
με ποσό 2.992,00 €, (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 έως τις 26 Ιουνίου 2018. (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 Πιάτσα Ιουλίδας ν.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 ΚΑ 10.6612
3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ. : 1974/05.06.2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών με την με αριθμ. 348/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια γραφικής ύλης στα πλαίσια της εθελοντικής
δράσης αρχειοθέτησης,
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 1.089,53 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του
ΚΑ 10.6612 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 167/2018
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ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μειωτήρα πίεσης για το δίκτυο Ύδρευσης Ιουλίδας
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
Εισηγητική Έκθεση για την:
“Προμήθεια μειωτήρα πίεσης για το δίκτυο Ύδρευσης Ιουλίδας”
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.674,00 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6662.0001)
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη των αναγκών για την Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Κέας κρίνεται
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια μειωτήρα πίεσης για το δίκτυο
Ύδρευσης Ιουλίδας
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 μειωτήρα πίεσης για το δίκτυο Ύδρευσης
Ιουλίδας
2.την διάθεση πίστωσης ύψους 1.674,00 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 25.6662.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Λόγω βλάβης του υφιστάμενου μειωτήρα πίεσης στο δίκτυο ύδρευσης Ιουλίδας παρατηρήθηκαν
απότομες αυξομειώσεις της πίεσης, οι οποίες προκάλεσαν τεχνικά προβλήματα στο δίκτυο και
ζημιές σε σωληνώσεις. Κρίνεται, λοιπόν επιτακτική η ανάγκη για αντικατάσταση του
υφιστάμενου για αποφυγή περισσότερων βλαβών. Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Μειωτήρας πίεσης δικτύου

1

2

Πιλότος μειωτή πίεσης

2
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πρόκειται για μειωτή διπλού θαλάμου με πιλότο,φτιαγμένο από χυτοσίδηρο GGG40, φλατζωτό
100 mm, με πίεση λειτουργίας 16 bar,με πιλότο στα 50-125 mm και πίεση λειτουργίας 10/16 bar.
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.
Επιπλέον και προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο 75 Ν.4412/2016), απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια
φορολογική αρχή περί έναρξης (ή και μεταβολής) εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου,
ή/και βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός
δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) , ή πιστοποιητικό/βεβαίωση επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
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
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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 45.224,24 €, (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 δύο εβδομάδων 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 υδραυλικών Δήμου Κέας ,στην περιοχή του
Αγίου Κωνσταντίνου.
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 αριθ.πρωτ. : 1909/01-06-2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών με την με αριθ. 341/2018 Απόφαση Δημάρχου.
4. Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την δαπάνη για την προμήθεια μειωτήρα πίεσης για το δίκτυο Ύδρευσης
Ιουλίδας.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.674,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
25.6662.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 168/2018
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ΘΕΜΑ 8ο :Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών του ΟΠΣ SHR (προγράμματος μισθοδοσίας) για το
2018-19.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η Σ Ε ΦΑ Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Ο Υ Ο Π Σ S H R
( Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤ Ο Σ Μ Ι Σ Θ Ο Δ Ο Σ Ι Α Σ ) Γ Ι Α Τ Ο 2 0 1 8 - 1 9
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 7.905,00 €
(ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 10.6266.0014 ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A. Συμβόλαιο αγοράς νέων εκδόσεων των εφαρμογών του μηχανογραφικού
συστήματος SHR για το έτος 2017-18 συνολικής αξίας 875,00 € πλέον ΦΠΑ.
Αναλυτικά για κάθε εφαρμογή έχουμε :
Α/Α
1.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRMS-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ &
ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΔΕΙΩΝ

ΤΙΜΗ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ

405,00

97,20

502,20
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2.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

270,00

64,80

334,80

3.

ORACLE STD ED. 1 (5 users)

200,00

48,00

248,00

875,00

210,00

1.085,00

ΣΥΝΟΛΟ

Β. Ετήσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών - αγοράς ωρών για τις ανάγκες υποστήριξης
και εκπαίδευσης στελεχών του Δήμου σε οποιαδήποτε για τις εφαρμογές του ΟΠΣ SHR
που ο Δήμος χρησιμοποιεί ή και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης περιλαμβανομένου και
της παρουσίας συμβούλου της εταιρείας στα γραφεία του Δήμου για 100 ώρες
συνολικής αξίας 5.500,00 € πλέον ΦΠΑ, οι οποίες περιλαμβάνουν :
1. Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και Επανορθωτικής Συντήρησης (corrective
maintenance)
Στελέχη της αναδόχου εταιρείας θα διορθώνουν κάθε λάθος, πρόβλημα ή δυσλειτουργία στο
λογισμικό εφαρμογών χωρίς επιπλέον κόστος κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, ανεξάρτητα από
το λόγο εμφάνισης του.
Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες περιλαμβάνουν κατ΄ελάχιστο τα ακόλουθα:












Αξιολόγηση αναφερόμενων προβλημάτων και εντοπισμός αιτιών δυσλειτουργίας του
λογισμικού SHR του Δήμου.
Εγκαταστάσεις τυχόν νέων διορθωτικών εκδόσεων (patches ή releases) των εφαρμογών
μετά την ανακοίνωση τους από τη SINGULAR LOGIC.
Βελτιστοποίηση της παραμετροποίησης των εφαρμογών όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο
από πρόβλημα ή δυσλειτουργία του λογισμικού εφαρμογών.
Επιτόπου παρουσία τεχνικού του Δήμου για την αντιμετώπιση προβλημάτων του
λογισμικού των εφαρμογών τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν εξ αποστάσεως ή
από τη γραμμή άμεσης βοήθειας με μέγιστο χρόνο ανταπόκρισης 1 ημέρα, λόγω της
κρισιμότητας λειτουργίας των υπηρεσιών.
Στη περίπτωση απωλειών ή καταστροφών του συστήματος λογισμικού, άμεση
επαναφορά του συστήματος στην πιο πρόσφατη κατάσταση που διατηρείται στα
αντίγραφα ασφαλείας του Δήμου.
Κατ΄ απαίτηση ενημέρωση του Δήμου για την εξέλιξη των εργασιών αποκατάστασης.
Ανανέωση, επανασχεδίαση και τροποποίηση των εκτυπωτικών φορμών που
χρησιμοποιούνται, έτσι ώστε να μπορούν να δημιουργούνται γρήγορα και αυτόματα,
πλήρως κατανοητά εκτυπωτικά φύλλα.
Υποστήριξη της τεχνολογίας δημιουργίας web services για την όποια επικοινωνία
απαιτείται με τις εθνικές βάσεις δεδομένων.
Άμεση ενημέρωση του Δήμου για τυχόν παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν.
Άμεση ενημέρωση του Δήμου για τυχόν απαιτούμενες παρεμβάσεις επί του λογισμικού
συστημάτων και βάσεων δεδομένων, οι οποίες δεν δύναται να πραγματοποιηθούν από
την εταιρία και θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από τρίτους.
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Υπηρεσίες Γραμμής Άμεσης Βοήθειας (Help Desk)
Για την υποστήριξη των χρηστών του Δήμου θα δημιουργηθεί Γραμμή Άμεσης Βοήθειας (Help
Desk). Η γραμμή αυτή θα είναι προσιτή στους χρήστες των λογισμικών του Δήμου μέσω
τηλεφώνου, fax είτε μέσω e-mail. Το ωράριο λειτουργίας της Γραμμής Άμεσης βοήθειας
συμπίπτει με το ωράριο των υπηρεσιών υποστήριξης (ΚΩΚ – Κανονικές Ώρες Κάλυψης).
Η Γραμμή Άμεσης Βοήθειας που θα παρέχει η εταιρία θα καλύψει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Επίπεδο παρέμβασης (τηλεφωνική εξυπηρέτηση από ειδικούς) για τα ακόλουθα θέματα:
- Όταν τα αναφερόμενα κατά το πρώτο επίπεδο παρέμβασης προβλήματα δεν μπορούν να
επιλυθούν απευθείας και οριστικά, θα προωθούνται σε ειδικούς οι οποίοι θα δίνουν την
απαιτούμενη λύση είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον αιτούμενο υπάλληλο ή μέσω
απομακρυσμένης σύνδεσης.
- Στη περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η παροχή υποστήριξης προς τους τεχνικούς υπεύθυνους
και διαχειριστές του Δήμου με σκοπό την παραμετροποίηση λογισμικού του Δήμου και των
επιμέρους εφαρμογών για την άμεση αποκατάσταση και ανάνηψη από τυχόν σφάλματα.
Μηχανογράφος του Δήμου δύναται να εκπαιδεύσει τους χειριστές των εφαρμογών εφόσον αυτό
επιβάλλουν οι αλλαγές λογισμικού (αλλαγές ή releases ή αλλαγές νομοθετικού περιεχομένου).
Η εκπαίδευση των χειριστών μπορεί να γίνει:




Στους χώρους εργασίας (on the job training) με δεδομένα πραγματικής εργασίας
Απομακρυσμένα (remote) με χρήση κατάλληλου λογισμικού
Τηλεφωνικά εφόσον αυτό κρίνεται εφικτό και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε προς την Οικονομική
Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης και υποστήριξης
εφαρμογών του ΟΠΣ SHR (προγράμματος μισθοδοσίας) για το 2018-19
2. την διάθεση πίστωσης ύψους 5.500,00 € (συμπ.ΦΠΑ 24%) από τον ΚΑ 10.6266.0016
οικονομικού έτους 2018, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 2.405,00 € (συμπ.ΦΠΑ 24%) θα διατεθεί
από τον αντίστοιχο ΚΑ οικονομικού έτους 2019
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
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επιλογής της διαδικασίας, συνεπώς πρέπει να ζητείται η προσκόμιση των σχετικών
δικαιολογητικών εγγράφων (απόσπασμα ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας για την συμμετοχή σε δημοπρασία) 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
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

παρ.

λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων»


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 5.500,00 € και συγκεκριμένα
στον Κ.Α. 10.6266.0014, το δε υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί από τον αντίστοιχο ΚΑ του
προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2019 (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 :
Η διάρκεια της παροχής των Υπηρεσιών θα αρχίσει από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης και έως την εξάντληση των 100 ωρών που σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και η
παρουσία συμβούλου της εταιρείας στα γραφεία του Δήμου. (άρθρο 217 του Ν.4412/16).
Τόπος Παροχής :
Οι υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης θα παρέχονται είτε στην έδρα του Δήμου, είτε από τα
γραφεία της εταιρείας με απομακρυσμένη σύνδεση.
Παραλαβή Εργασίας
Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή και θα παρακολουθεί
την καλή εκτέλεσης των εργασιών.
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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 στον ΚΑ 10.6266.0014
3. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αριθ.πρωτ. 1538/08.05.2018 Μελέτης που
συνέταξε το Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών με την με υπ΄αριθ. 320/2018 Απόφαση
Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης και υποστήριξης
εφαρμογών του ΟΠΣ SHR (προγράμματος μισθοδοσίας) για το 2018-19.
Β) Την διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.500,00 € (συμπ.ΦΠΑ 24%) από τον ΚΑ
10.6266.0014 οικονομικού έτους 2018, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 2.405,00 € (συμπ.ΦΠΑ
24%) θα διατεθεί από τον ΚΑ 10.6266.0014 οικονομικού έτους 2019.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 169/2018
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ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (αφορά δαπάνες μεταφοράς υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης του Δήμου
Κέας).
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
Με την υπ’ αριθμ. 46/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 2.000,00 €, στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου
Κορασίδη Νικολάου, προκειμένου να πληρωθούν οι δαπάνες μεταφοράς υλικών και
συσκευασιών ανακύκλωσης του Δήμου Κέας στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής.
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 93/27-02-2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το
οποίο εισέπραξε ο υπόλογος την 27η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018.
Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος, οι δαπάνες που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 1.884,93 € το ποσό δε των 115,07 € που δεν
δαπανήθηκε, επεστράφη στο ταμείο του Δήμου.
Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και
την απαλλαγή του υπολόγου.
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των
άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
2. Την υπ’ αριθμ. 46/2018 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος
προπληρωμής ύψους 2.000,00 € στο όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος
4. Το υπ΄αριθμ. ΓΡΥ 2/11-06-2018 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθμ. 93/27-02-2018 χρηματικό ένταλμα
προπληρωμής, ύψους 2.000,00 €, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου,
με συνολικό ύψος δαπάνης 1.884,93 € και επιστροφή στο ταμείο του Δήμου του υπόλοιπου
ποσού 115,07 € με το υπ΄ αριθμ. ΓΡΥ 2/11-06-2018 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου και
απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 170/2018
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ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 500,07 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 10.6634 & ΚΑ 15.6634
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κέας, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση
δαπάνης για την προμήθεια ειδών υγιεινής.
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 ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού,
2.την διάθεση πίστωσης ύψους 500,07 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 10.6634 & Κ.Α 15.6634
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
“Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου”
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Κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου αλλά και των επισκεπτών στα κτίρια
του Δήμου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ορίζεται σε 500,07 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) που θα βαρύνει τον
ΚΑ 10.6634 (με ποσό 328,95€) στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση με ποσό 500,00 €
και τον ΚΑ. 15.6634 (με ποσό 171,12€) στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση με ποσό
500,00 €, προϋ/σμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί :

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (Κ.Α. 10.6634)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ GOFRE
ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΧΛΩΡΙΝΗ
 ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΟΥ
 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ
 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜ (μικρές)
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜ (μεγάλες)
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜ (γίγας)
ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΣΚΟΥΠΑ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ
ΦΑΡΑΣΙ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ

2
12
20
2
4
3
15
4
10
1
1
2
2
2
2
5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ GOFRE
ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΧΛΩΡΙΝΗ
 ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΟΥ
 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ
 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜ
(μικρές)
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜ
(μεγάλες)
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜ
(γίγας)

2
12
20
2
4
3

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
7,62
2,10
2,49
3,23
1,69
4,59

ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ)
15,24
25,20
49,80
6,46
6,76
13,77

15

0,7

10,50

4

0,92

3,68

10

2,46

24,60

ΤΕΜΑΧΙΑ
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ΚΟΥΒΑΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΣΚΟΥΠΑ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ
ΦΑΡΑΣΙ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ

1

3,18

3,18

1
2
2
2
2
5

3,01
5,18
2,6
1,3
2,2
0,35
ΑΞΙΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

3,01
10,36
5,20
2,60
4,40
1,75
186,51
44,75
231,26

ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΠ-ΓΕΦ (Κ.Α. 10.6634)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ GOFRE
ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΧΛΩΡΙΝΗ
 ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΟΥ
 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ
 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜ (μικρές)
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜ (μεγάλες)
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜ (γίγας)
ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΣΚΟΥΠΑ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ
ΦΑΡΑΣΙ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ

1
4
3
1
2
2
5
3
10
1
1
1
1
1
1
2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ GOFRE
ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΧΛΩΡΙΝΗ
 ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΟΥ
 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ
 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜ
(μικρές)
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜ
(μεγάλες)

1
4
3
1
2
2

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
7,62
2,10
2,49
3,23
1,69
0,99

ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ)
7,62
8,40
7,47
3,23
3,38
1,98

5

0,7

3,50

3

0,92

2,76

ΤΕΜΑΧΙΑ
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ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜ
(γίγας)
ΚΟΥΒΑΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΣΚΟΥΠΑ
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ
ΦΑΡΑΣΙ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ

10

2,46

24,60

1

3,18

3,18

1
1
1
1
1
2

1,81
4,06
2,6
1,3
2,2
0,35
ΑΞΙΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

1,81
4,06
2,60
1,30
2,20
1,70
78,79
18,90
97,69

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ (Κ.Α. 15.6634)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ GOFRE
ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΧΛΩΡΙΝΗ
 ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΟΥ
 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ
 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜ (μικρές)
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜ (μεγάλες)
ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ

2
2
6
1
1
1
2
2
1
1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ GOFRE
ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΧΛΩΡΙΝΗ
 ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΟΥ
 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ
 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜ
(μικρές)
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜ
(μεγάλες)
ΚΟΥΒΑΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ

2
2
6
1
1
1

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
2,49
2,10
2,49
3,23
1,69
0,99

ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ)
4,98
4,20
14,94
3,23
1,69
0,99

2

0,7

1,40

2

0,92

1,84

1

3,18

3,18

1

3,01

ΤΕΜΑΧΙΑ
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ΑΞΙΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

39,46
9,49
48,95

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Κ.Α. 15.6634)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ GOFRE
ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΧΛΩΡΙΝΗ
 ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΟΥ
 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ
 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜ (μικρές)
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜ (μεγάλες)
ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ

6
6
15
3
3
3
6
6
1
1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6
6
15
3
3
3

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
2,49
2,10
2,49
3,23
1,69
0,99

ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ)
14,94
12,60
37,35
9,69
5,07
2,97

6

0,7

4,20

6

0,92

5,52

1

3,18

3,18

1

3,01
ΑΞΙΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

3,01
98,53
23,64
122,17

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ GOFRE
ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΧΛΩΡΙΝΗ
 ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΟΥ
 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ
 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜ
(μικρές)
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜ
(μεγάλες)
ΚΟΥΒΑΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ

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. 10.6634
ποσό 500,00 € και στον ΚΑ 15.6634 ποσό 500,00 €. (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 παραδώσει τα υλικά εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία
ανάθεσης της προμήθειας. (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. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον
ανάδοχο.
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
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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 10.6634 & κα 15.6634,
3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ. : 1916/01.06.2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών με την με αριθμ. 342/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές
των υπό προμήθεια ειδών.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 500,07 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ
10.6634 (με ποσό 328,95€) και του ΚΑ. 15.6634 (με ποσό 171,12€) του προϋ/σμού εξόδων
οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 171/2018
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ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση του υπ’ αριθμ. 1832/25.05.2018 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού
και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
1.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».
2.Βάσει της υπ΄αριθμ. 41/2018 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η με
αριθ. 613/26.02.2018 Διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ
18PROC002722414).
3.Λόγω του ότι δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος στα γραφεία του Δήμου Κέας και
ουδέποτε κατατέθηκε Φάκελος Προσφοράς στο Γραφείο Πρωτοκόλλου για τον Διαγωνισμό
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών, η Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 5/2018 απόφαση της
Οικονομικής

Επιτροπής

α)Ματαίωση

του

γνωμοδότησε
διαγωνισμού

ως
λόγω

εξής:
άγονου,

β)Προσφυγή σε διαπραγμάτευση (άρθρο 106 παρ.1 και άρθρο 221 παρ.1 του Ν.4412/2016).
4.Στη συνέχεια, κλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Κέας να λάβει απόφαση περί Προσφυγής σε
διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Η
σχετική απόφαση ελήφθη την 30η Μαρτίου 2018 και έλαβε τον αριθμό 73/2018.
5. Στις 2 Απριλίου 2018, ο Δήμαρχος Κέας κ.Ιωάννης Ευαγγέλου, πρoσκάλεσε, μέσω των με
αριθ. 1079,1080/2.4.2018 Προσκλήσεων, τις κάτωθι εταιρείες, να υποβάλλουν προφορές για
την προμήθεια οικοδομικών υλικών και με τους όρους της με Αριθμ. Διακήρυξης 61326.02.2018-ΑΔΑΜ: 18PROC002722414):
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«ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
«ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΤΚΕΕ»

6. Οι ανωτέρω εταιρείες υπέβαλαν εμπροθέσμως προσφορά και η Επιτροπή αξιολόγησης
προσφορών, με το με αριθ. 1165/11.4.2018 Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών, πρότεινε την
ανάδειξη δύο (2) προσωρινών αναδόχων.
Συγκεκριμένα γνωμοδότησε:


Υπέρ της ανάθεσης της προμήθειας:

Περιγραφή
Είδους

Μονάδα
Ποσότητα
Μέτρησης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΟΣ

(χωρίς ΦΠΑ)

ΠΟΣΟ

1.Τσιμέντο

Σάκος 50
Kgr

500

7,50

6,50

3.250,00

2.Ασβέστης

Σάκος 20
Kgr

316

2,30

1,65

521,40

3.Τσιμεντόλιθος 15x17x31

Τεμάχια

1500

0,73

1.095,00

4.Άμμος(χύμα)

m3

160

20,16

3.225,60

20,16

3.225,60

2,30

22,00
5.Χαλίκι
(χύμα)

m3

160

6.Σίδηρος S500

Kgr

3000

1,20

0,725

2.175,00

7.Δομικό πλέγμα (15x25)

Τεμάχια

200

14,00

12,10

2.420,00
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m2

40

6,50

4,40

176,00

9.Κόλλα θερμοπρόσοψης
(25kg)

Τεμάχια

20

11,00

9,70

194,00

10.Τούβλο διπλό Νο 12
(9x12x19)

Τεμάχια

800

0,20

0,13

104,00

11.Τούβλο
μονό Νο 6
(6x9x19)

Τεμάχια

200

0,15

0,12

24,00

ΑΞΙΑ
(χωρίς ΦΠΑ)

16.410,60

ΦΠΑ

3.938,54

ΣΥΝΟΛΟ

20.349,14

στην εταιρεία ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. και ανάδειξή της ως ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ της προμήθειας των ως άνω οικοδομικών υλικών για συνολικό ποσό 20.349,14,
η προσφορά της οποίας καλύπτει πλήρως τους όρους της με αριθ. 613-26.02.2018 Διακήρυξης
και με τις ως άνω προσφερόμενες τιμές.


και υπέρ της ανάθεσης της προμήθειας:

Περιγραφή
Είδους

Μονάδα
Μέτρησης Ποσότητα

1.Σοβάς θερμοπρόσοψης
(25kg)
Τεμάχια
2.Ετοιμο σκυρόδεμα C16/20

m3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΟΣ

(χωρίς ΦΠΑ)

6

49,80

38,00

228,00

190

90,00

88,71

16.854,90

ΑΞΙΑ
(χωρίς ΦΠΑ)

17.082,90

ΦΠΑ

4.099,89

ΣΥΝΟΛΟ

21.182,79
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στην εταιρεία ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΤΚΕΕ και ανάδειξή της ως ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ της προμήθειας των ως άνω οικοδομικών υλικών για συνολικό ποσό 21.182,79 η
προσφορά της οποίας καλύπτει πλήρως τους όρους της με αριθ. 613-26.02.2018 Διακήρυξης και με
τις ως άνω προσφερόμενες τιμές.
7.Με τις υπ΄αριθ. 1176, 1177/12.04.18 Προσκλήσεις, ο Δήμαρχος Κέας, προσκάλεσε τις
ανάδοχες εταιρείες να υποβάλουν, εντός δεκαπέντε (15) ημερών και μέχρι την 27η Απριλίου
2018, ώρα 15:00 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

ανωτέρω διακήρυξη, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού.
8. Οι προσωρινοί ανάδοχοι υπέβαλλαν σε φάκελο στο γραφείο πρωτοκόλλου, την 27η Απριλίου
2018, Φάκελο με δικαιολογητικά κατακύρωσης (αρ.πρωτ. 1423, 1424/27.4.18) Συνεπώς, η
κατάθεσή τους ήταν εμπρόθεσμη.
9. Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Κατά την αξιολόγηση των δικαιολητικών προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν σε
έντυπη μορφή και των δύο προσωρινών αναδόχων, ΔΕΝ ήταν πλήρη.
10.Η επιτροπή προσκάλεσε, εκ νέου και τους δύο αναδόχους με τις υπ΄αριθ. 1442,
1443/05.05.18 Προσκλήσεις και σύμφωνα με το άρθρο 3.2 παρ.2 της αριθ.613/26.02.2018
Διακήρυξης να υποβάλουν, εντός είκοσι (20) ημερών και μέχρι την 25η Μαϊου 2018, ώρα
15:00 τα δικαιολογητικά που δεν προσκομίστηκαν. Συγκεκριμένα:











Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ την εταιρεία ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
να προσκομίσει τα παρακάτω Πιστοποιητικά:
ποινικού μητρώου (του Διαχειριστή),
ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση,
ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό εκκαθάριση,
ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση,
ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση.
ότι για την επιχείρηση δεν έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση,
ότι για την επιχείρηση δεν έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία κήρυξης σε
εκκαθάριση,
ότι για την επιχείρηση δεν έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία κήρυξης σε
αναγκαστική εκκαθάριση
ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία.
Βεβαίωση του Διαχειριστή από τον ασφαλιστικό του φορέα όπου θα φαίνεται
ότι έχει καταβάλλει/ρυθμίσει τις απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές του.
Και
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12. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ την εταιρεία ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΤΚΕΕ
προσκομίσει τα παρακάτω Πιστοποιητικά:

να

9. ποινικού μητρώου
(Η υποχρέωση αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου),
10. ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση,
11. ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό εκκαθάριση,
12. ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση,
13. ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση.

14. ότι για την επιχείρηση δεν έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία κήρυξης
15.
16.
17.

σε πτώχευση,
ότι για την επιχείρηση επιχείρηση δεν έχει κινηθεί σε βάρος της
διαδικασία κήρυξης σε εκκαθάριση,
ότι για την επιχείρηση δεν έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία κήρυξης
σε αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία.
Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της επιχείρησης (ΕΙΝΑΙ
ΕΝΗΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ)

Σε συνέχεια των ανωτέρω προσκλήσεων, η Επιτροπή συνέταξε το με αριθ. 1832/25.05.2018
Πρακτικό κατακύρωσης αποτελεσμάτων αξιολόγησης προσφορών, προχωρώντας στην
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που ζητήθηκαν εκ νέου.
Συγκεκριμένα:
 ο προσωρινός Ανάδοχος, ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατέθεσε στο
Γραφ.πρωτοκόλλου, την 18η Μαϊου, φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που
ζητήθηκαν εκ νέου (αρ.πρωτ. 1732/18.05.2018). Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν
εμπρόθεσμη.
Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι τα ακόλουθα:
11



Αντίγραφο ποινικού μητρώου (του Διαχειριστή) με μηδενική ποινική
κατάσταση





Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου:Δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου:Δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης



Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου:Δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό μιας και
προϋπόθεση για την έκδοσή του είναι η ύπαρξη Πτωχευτικής Απόφασης



Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου σύφωνα με το οποίο δεν έχει κατατεθεί δικόγραφο
εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή της εταιρείας



Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου σύφωνα με το οποίο δεν έχει κατατεθεί δικόγραφο
αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης



Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου σύφωνα με το οποίο δεν έχει κατατεθεί δικόγραφο
αίτησης σχεδίου αναδιοργάνωσης



Βεβαίωση του Διαχειριστή της εταιρείας (ΕΦΚΑ) όπου φαίνεται ότι ΔΕΝ οφειλει
ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό του (ημ/νια λήξης της

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου: Δεν έχει εκδοθεί απόφαση με την οποία να
τίθεται σε αναγκαστική διαχείριση
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ασφαλ.ενημ. 06/05/2019)
Κατά συνέπεια, ο φάκελος του Διαγωνισμού με Αριθμ. Διακήρυξης 613-26.02.2018ΑΔΑΜ: 18PROC002722414, που κατέθεσε ο πρώτος προσωρινός ανάδοχος “ΑΝΝΑ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ”, ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΛΗΡΗΣ.


ο δεύτερος προσωρινός Ανάδοχος, ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΤΚΕΕ κατέθεσε στο
Γραφ.πρωτοκόλλου, την 21η Μαϊου, φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που
ζητήθηκαν εκ νέου (αρ.πρωτ. 1751/22.05.2018). Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν
εμπρόθεσμη.

Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι τα ακόλουθα:
1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου
μηδενική ποινική κατάσταση

(του

Διευθύνοντα

Συμβούλου)

με

2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (του λοιπών μελών) με μηδενική ποινική
κατάσταση

3. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου:Δεν έχει κηρηχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως
4. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου:Δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής
εκκαθάρισης
5. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου: Δεν έχει εκδοθεί απόφαση με την οποία να
τίθεται σε αναγκαστική διαχείριση

6. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου σύφωνα με το οποίο δεν έχει κατατεθεί
δικόγραφο αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης

7. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου σύφωνα με το οποίο δεν έχει κατατεθεί
δικόγραφο εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή της εταιρείας

8. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου σύφωνα με το οποίο δεν έχει κατατεθεί
δικόγραφο πτωχεύσεων (δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό μιας και
προϋπόθεση για
την έκδοσή του είναι η ύπαρξη Πτωχευτικής
Απόφασης)

9. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της επιχείρησης (ΕΙΝΑΙ
ΕΝΗΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ) με ισχύ έως
04/06/2018

Κατά συνέπεια, ο φάκελος του Διαγωνισμού με Αριθμ. Διακήρυξης 613-26.02.2018ΑΔΑΜ: 18PROC002722414, που κατέθεσε ο δεύτερος προσωρινός ανάδοχος “ΚΕΑ
ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΤΚΕΕ”, ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΛΗΡΗΣ.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να κατακυρωθεί η:
 προμήθεια των κατωτέρω οικοδομικών υλικών και για συνολικό ποσό 20.349,14 στην
εταιρεία ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ & ΣΙΑ ΕΕ:

Περιγραφή
Είδους

Μονάδα
Ποσότητα
Μέτρησης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ
(χωρίς ΦΠΑ)
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1.Τσιμέντο

Σάκος 50
Kgr

500

2.Ασβέστης

Σάκος 20
Kgr

316

3.Τσιμεντόλιθος 15x17x31

Τεμάχια

1500

4.Άμμος(χύμα)

m3

160

7,50

6,50

2,30

1,65

521,40

0,73

1.095,00

20,16

3.225,60

20,16

3.225,60

2,30

3.250,00

22,00
5.Χαλίκι
(χύμα)

m3

160

6.Σίδηρος S500

Kgr

3000

1,20

0,725

2.175,00

7.Δομικό πλέγμα (15x25)

Τεμάχια

200

14,00

12,10

2.420,00

8.Φελιζόλ θερμοπρόσοψης
πάχους 3 mm

m2

40

6,50

4,40

176,00

9.Κόλλα θερμοπρόσοψης
(25kg)

Τεμάχια

20

11,00

9,70

194,00

10.Τούβλο διπλό Νο 12
(9x12x19)

Τεμάχια

800

0,20

0,13

104,00

11.Τούβλο
μονό Νο 6
(6x9x19)

Τεμάχια

200

0,15

0,12

24,00

ΑΞΙΑ
(χωρίς ΦΠΑ)

16.410,60
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ΦΠΑ

3.938,54

ΣΥΝΟΛΟ

20.349,14

γιατί η προσφορά της (τιμή προσφοράς 20.349,14€) είναι σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης και κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.


προμήθεια των κατωτέρω οικοδομικών υλικών και για συνολικό ποσό 21.182,79 στην
εταιρεία ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΤΚΕΕ:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ

Περιγραφή

ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟ

Ποσότητα

ΜΟΝΑΔΟΣ

(χωρίς ΦΠΑ)

Τεμάχια

6

38,00

228,00

m3

190

88,71

16.854,90

Είδους

Μονάδα Μέτρησης

1.Σοβάς θερμοπρόσοψης
(25kg)
2.Ετοιμο σκυρόδεμα C16/20

ΑΞΙΑ
(χωρίς ΦΠΑ)

17.082,90

ΦΠΑ

4.099,89

ΣΥΝΟΛΟ

21.182,79

γιατί η προσφορά της (τιμή προσφοράς 21.182,79€) είναι σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης και κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις κείμενες 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 υπ΄αριθ. 613/26.02.2018 διακήρυξης
3) Τα πρακτικά αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών και
οικονομικών προσφορών
4) Τις υπ’ αριθ. 179-183 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης
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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 1,1,2,2,2.
6) Τα στοιχεία του φακέλου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 1832/25.05.2018 Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών
κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού

και

β. Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού ως κατωτέρω:


κατακύρωση προμήθειας των κατωτέρω οικοδομικών υλικών και για συνολικό ποσό
20.349,14 στην εταιρεία ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ & ΣΙΑ ΕΕ:

Περιγραφή
Είδους

Μονάδα
Ποσότητα
Μέτρησης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΟΣ

(χωρίς ΦΠΑ)

1.Τσιμέντο

Σάκος 50
Kgr

500

7,50

6,50

3.250,00

2.Ασβέστης

Σάκος 20
Kgr

316

2,30

1,65

521,40

3.Τσιμεντόλιθος 15x17x31

Τεμάχια

1500

0,73

1.095,00

4.Άμμος(χύμα)

m3

160

20,16

3.225,60

20,16

3.225,60

0,725

2.175,00

2,30

22,00
5.Χαλίκι
(χύμα)

m3

160

6.Σίδηρος S500

Kgr

3000

1,20
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7.Δομικό πλέγμα (15x25)

Τεμάχια

200

14,00

12,10

2.420,00

8.Φελιζόλ θερμοπρόσοψης
πάχους 3 mm

m2

40

6,50

4,40

176,00

9.Κόλλα θερμοπρόσοψης
(25kg)

Τεμάχια

20

11,00

9,70

194,00

10.Τούβλο διπλό Νο 12
(9x12x19)

Τεμάχια

800

0,20

0,13

104,00

11.Τούβλο
μονό Νο 6
(6x9x19)

Τεμάχια

200

0,15

0,12

24,00

ΑΞΙΑ
(χωρίς ΦΠΑ)

16.410,60

ΦΠΑ

3.938,54

ΣΥΝΟΛΟ

20.349,14

γιατί η προσφορά της (τιμή προσφοράς 20.349,14€) είναι σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης και κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.


Κατακύρωση προμήθειας των κατωτέρω οικοδομικών υλικών και για συνολικό ποσό
21.182,79 στην εταιρεία ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΤΚΕΕ:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ

Περιγραφή

ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟ

Ποσότητα

ΜΟΝΑΔΟΣ

(χωρίς ΦΠΑ)

Τεμάχια

6

38,00

228,00

m3

190

88,71

16.854,90

Είδους

Μονάδα Μέτρησης

1.Σοβάς θερμοπρόσοψης
(25kg)
2.Έτοιμο σκυρόδεμα C16/20
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ΑΞΙΑ
(χωρίς ΦΠΑ)

17.082,90

ΦΠΑ

4.099,89

ΣΥΝΟΛΟ

21.182,79

γιατί η προσφορά της (τιμή προσφοράς 21.182,79€) είναι σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης και κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 172/2018
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ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια διαφόρων
εκτυπώσεων του Δήμου Κέας.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 80,60 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (00.6495.0002)
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Κέας, κρίνεται απαραίτητη η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια διαφόρων εκτυπώσεων
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 Δήμου Κέας,
εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια διαφόρων εκτυπώσεων του Δήμου Κέας
2.την διάθεση πίστωσης ύψους 80,60 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 00.6495.0002 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο Δήμος θα πρέπει να προμηθευτεί:
Α/Α

Περιγραφή Είδους

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας
πλέον
ΦΠΑ €

Σύνολο
πλέον
ΦΠΑ €
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1

Εκτύπωση σε διάφανο
(διαστάσεων 10,7 x 0,65)

αυτοκόλλητο,

500 τμχ

0,05

25,00

2

Εκτύπωση
επαγγελματικής
κάρτας
(διαστάσεων 9 x 5)
μίας όψης, με
πλαστικοποίηση

300 τμχ

0,10

30,00

3

Εκτύπωση σε διάφανο αυτοκόλλητο με το
λογότυπο “Kea Destination”, (διαστάσεων
50 x 70)

1 τμχ

10,00

10,00

Καθαρή αξία

65,00

ΦΠΑ 24%

15,60

Σύνολο

80,60

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.
00.6495.0002, (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).
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Χρόνος παράδοσης :
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τον
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. Τα
έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
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 ΚΑ 00.6495.0002
3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ.: 1867/30.05.2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών με την με αριθ. 319/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια διαφόρων εκτυπώσεων του Δήμου Κέας.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 80,60 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ
00.6495.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 173/2018
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ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής σιδηροκατασκευής οχήματος του Δήμου Κέας.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ Σ Ι Δ Η Ρ Ο Κ ΑΤΑ Σ Κ Ε Υ Η Σ Ο Χ Η Μ ΑΤ Ο Σ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.178,00 €
(ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 20.6263.0003 ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη της ανάγκης επισκευής σιδηροκατασκευής οχήματος του Δήμου Κέας,
κρίνεται απαραίτητη η έγκριση σχετικής 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 επισκευής σιδηροκατασκευής
οχήματος του Δήμου Κέας
2. την διάθεση πίστωσης ύψους 1.178,00 € (συμπ.ΦΠΑ 24%) από τον ΚΑ 20.6263.0003
οικονομικού έτους 2018.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά σε εργασίες σιδηροκατασκευής του οχήματος
(απορριμματοφόρου) του Δήμου Κέας με αρ.ΚΗΥ2288 λόγω φθοράς από τα οξέα στοιχεία των
απορριμμάτων:
1. επισκευή λαμαρίνας πατώματος κιβωτίου απορριμμάτων,
2. επισκευή κοιλοδοκών στη μπουκάλα της πόρτας του κιβωτίου απορριμμάτων.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό (950,00 €), συν
Φ.Π.Α. 24%( 228,00 €) συνολικό ποσό 1.178,00€ και θα βαρύνει τον ΚΑ 20.6263.0003 του
προϋπολογισμού εξόδων οικ.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).
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»



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
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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 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16) οικονομικού έτους
2018 και συγκεκριμένα στον ΚΑ 20.6263.0003 με ποσό 2.350,00€.
Χρόνος Παροχής :
Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία ανάθεσης (άρθρο 217
του Ν.4412/16).
Τόπος Παροχής :
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου.
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 στον ΚΑ 20.6263.0003
3. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αριθ.πρωτ. 1872/30.05.2018 Μελέτης της
Τεχνικής Υπηρεσίας με την με αριθ. 321/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την έγκριση της παροχής υπηρεσίας επισκευής σιδηροκατασκευής οχήματος του Δήμου
Κέας.
Β) Την διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.178,00 € (συμπ.ΦΠΑ 24%) από τον ΚΑ
20.6263.0003 οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 174/2018
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ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια πόσιμου νερού για τις ανάγκες του Δήμου.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 361,60 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.6699)
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση
δαπάνης για την προμήθεια πόσιμου νερού
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική
εμπειρία μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την
πίστωση και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω
προμήθειες που ο προϋπολογισμός τους δεν ξεπερνάει τα όρια της απευθείας ανάθεσης
(20.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με τo άρθρο 118 παρ.1 του
Ν.4412/2016) η δαπάνη γίνεται με βάσει την περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τα λοιπά, κατά
την κρίση του Ν.Π., στοιχεία της προμήθειας, τα οποία περιέρχονται σε σχετική απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής που υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.
Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις ανάγκες των υπηρεσιών του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια πόσιμου νερού για τις ανάγκες του Δήμου
2. την διάθεση πίστωσης ύψους 361,60 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 10.6699 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Πλαστικές μπουκάλες των 10 λίτρων (2 x 10 λίτρα)

40 κιβώτια

2

Πλαστικά μπουκάλια νερού του 1,5 λίτρου (6 x 1,5 λίτρο)

50 εξάδες
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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).
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 υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018, και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 10.6699,
(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).
Διάρκεια Σύμβασης :
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι ένας (1) μήνας από την ημερομηνία ανάθεσης (άρθρο
217 του Ν.4412/16).
Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει
ο Δήμος, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.
Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή της προμήθειας και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την
αρμόδια επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. (άρθρο 209 του
Ν.4412/16)
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Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα 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. 10.6699
3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ.: 1894/2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών του Δήμου Κέας με την με αριθμ. 329/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια πόσιμου νερού για τις ανάγκες του Δήμου.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 361,60 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 10.6699
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 175/2018
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ΘΕΜΑ 15ο :Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρηση εφαρμογών λογισμικού του Δήμου.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Ε ΦΑ Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ι Κ Ο Υ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 12.846,40 €
(ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 10.6266.0016 ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Η παρούσα μελέτη υπηρεσίας αφορά στη συντήρηση εφαρμογών λογισμικού του Δήμου, που
αφορά σε :


συντήρηση των εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού (ακολουθεί αναλυτική
κατάσταση των προγραμμάτων)



τεχνική υποστήριξη των χρηστών, εκπαίδευσης νέων χρηστών και επανεκπαίδευση των
υπαρχόντων σε νέες λειτουργικότητες ή στην πληρέστερη λειτουργία των εφαρμογών



τεχνική υποστήριξη του εγκατεστημένου υλικού εξοπλισμού [Η/Υ, server, περιφερειακός
εξοπλισμός, δίκτυο, συστημικά λειτουργικά (λειτουργικό δικτύου και σχεσιακή βάση
δεδομένων)]
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Αναλυτικότερα οι παρεχόμενες υπηρεσίες επί των εφαρμογών λογισμικού της παρούσης μελέτης,
αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι προγράμματα:



Ο Λ ΟΚ Λ Η Ρ ΩΜ Έ Ν Ο Π Λ ΗΡ Ο ΦΟ Ρ ΙΑΚ Ό Σ Ύ Σ ΤΗ Μ Α - Q – P RIM E / F INANCI AL S



ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Οικονομική Διαχείριση- Περιλαμβάνει :



Διαχείριση Προϋπολογισμού



Διαχείριση Προμηθειών – Δαπανών



Λογιστήριο



Ταμειακή Διαχείριση



Διαχείριση Εσόδων



Διαχείριση Πωλήσεων



Διαχείριση Χρεογράφων



Διαχείριση Αξιόγραφων



Κοστολόγηση–Αυτόματη (On-line) ενημέρωση Αναλυτικής Λογιστικής Εκμετάλλευσης



Υποσύστημα Παραγωγής Εγγράφων



Υποσύστημα Αναφορών & Εκτυπώσεων



ΕΝΟΤΗΤΑ Β:

Διαχείριση Αποθεμάτων



ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:

Γενική Λογιστική



ΕΝΟΤΗΤΑ Δ:

Μητρώο Παγίων



ΕΝΟΤΗΤΑ Ε:

Αναλυτική Λογιστική Εκμετάλλευσης



ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: Εξειδικευμένα Έσοδα – Περιλαμβάνει:



Διαχείριση Ύδρευσης



Διαχείριση Τελών Κοιμητηρίου



Διαχείριση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)



Διαχείριση Τελών 0,5% ή 5%


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



Μητρώο Αρρένων



Protocol Management (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο)
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Ι. Συντήρηση-αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού



Στα πλαίσια της συντήρησης – αναβάθμισης των εφαρμογών λογισμικού νοείται η
παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών:



Παροχή νέων βελτιωμένων εκδόσεων (releases) ή διορθωτικών εκδόσεων (fixing
updates) των εφαρμογών, ώστε να ανταποκρίνονται στην κείμενη νομοθεσία (χωρίς να
αλλάζουν

ουσιωδώς

την

υφιστάμενη

λειτουργικότητα),

αφαίρεση/αναίρεση

αστοχιών/ελαττωμάτων (bug fixing), καθώς και αντίστοιχων εκδόσεων των εγχειριδίων
χρήσεως που συνοδεύουν τις εφαρμογές.


Ανακατασκευή και αποκατάσταση των αρχείων δεδομένων των εφαρμογών (Restore)
από βλάβες που προκλήθηκαν από οιοδήποτε λόγο (μη συμπεριλαμβανομένης της κακής
χρήσεως των εφαρμογών) υπό την προϋπόθεση ότι η ανακατασκευή και αποκατάστασή
τους είναι δυνατή, και ότι ο Δήμος ακολούθησε πιστά τις οδηγίες λήψης εφεδρικών
αντιγράφων (backup) των αρχείων δεδομένων, ως αυτές περιγράφονται στο εγχειρίδιο
χρήσεως που συνοδεύει τις εφαρμογές, και ότι τα εφεδρικά αντίγραφα των αρχείων
δεδομένων του Δήμου λειτουργούν κανονικά.



Παροχή βασικών πληροφοριών και συμβουλών για τον χειρισμό ή την λειτουργία των
εφαρμογών τηλεφωνικώς ή/και μέσω e-mail αν υπάρχει δυνατότητα.



Ειδικότερα:



Τηλεφωνική καθοδήγηση για την επίλυση προβλημάτων και

συγκεκριμένα:

Καθοδήγηση χρηστών σχετικά με την επίλυση αποριών που προκύπτουν κατά την
εκτέλεση των προγραμμάτων. Η τηλεφωνική καθοδήγηση δεν παρέχεται ως
υποκατάστατο εργασιών τακτικής εκπαίδευσης ή άλλων υπηρεσιών τεχνικής
υποστήριξης λειτουργιών που δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας.


Οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα εκτελούνται διάφορες εργασίες.



Οδηγίες για την ορθή χρήση των προγραμμάτων από μη έμπειρους χρήστες.



ΙΙ. Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού



Οι υπηρεσίες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης παρέχονται είτε στην έδρα του
Δήμου, είτε με απομακρυσμένη σύνδεση, οι οποίες ενδεικτικά δύνανται να
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενέργειες:
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Εγκατάσταση των νέων εκδόσεων (αναβαθμίσεων) των προγραμμάτων στους Η/Υ και
στον Server.



Τεχνική παρέμβαση για την ορθή λειτουργία της σχεσιακής βάσης δεδομένων καθώς και
η εγκατάσταση της σχεσιακής βάσης δεδομένων (client connectivity) στους Η/Υ.



Συμβουλευτικές υπηρεσίες, οργάνωση, παρακολούθηση και ένταξη των επιμέρους
λειτουργιών των υπηρεσιών του Δήμου στα πλαίσια των ολοκληρωμένων λύσεων των
νέων τεχνολογιών για την μηχανογραφημένη λειτουργία αυτού συνολικά, καθώς και
παρακολούθηση και ένταξη στην ήδη υπάρχουσα μηχανογράφηση τυχόν επεκτάσεων
αυτής που απαιτούνται από το Υπ. Εσωτερικών ή τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα.



Ορθή παραμετροποίηση των εφαρμογών, για να είναι εύχρηστες και αποδοτικές για τους
χρήστες.



Εκτέλεση και έλεγχος διάφορων λειτουργιών τεχνικά στα προγράμματα Q-PRIME,
όπως:



Κλείσιμο έτους και μεταφορά υπολοίπων



Οριστικοποιήσεις μεταφερόμενων ΠΟΕ παραστατικών και εγγραφή τους στους
αντίστοιχους ΚΑΕ στο Μητρώο Δεσμεύσεων



Οριστικοποίηση προϋπολογισμού και εξαγωγή λογαριασμών τάξεως από δημόσιο
λογιστικό και εισαγωγή αυτοματοποιημένα στην Γενική Λογιστική



Μηχανογραφική παρακολούθηση Στοχοθεσίας



Παραμετροποίηση συστήματος για παρακολούθηση Γενικής Λογιστικής



Παραμετροποίηση για παρακολούθηση Μητρώου Παγίων



Τεχνική παρέμβαση για την μαζική απόσβεση των παγίων στοιχείων



Εξαγωγή στοιχείων προϋπολογισμού για ανάρτηση στον κόμβο διαλειτουργικότητας



Μηχανογραφική παρακολούθηση στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων για ανάρτηση στον
κόμβο διαλειτουργικότητας



Μηχανογραφική διαχείριση των κρατήσεων που προέρχονται από εξοφλήσεις ΧΕ
τιμολογίων ΠΟΕ (ΠΟΕ εξ’ απογραφής) και τιμολογίων της τρεχούσης χρήσεως



Προσαρμογή εκτυπωτικών και ειδικών αναφορών στις ανάγκες του Δήμου



Υποστήριξη του προσωπικού του Δήμου για την εκτέλεση συγκεκριμένων λειτουργιών,
κατόπιν ειδικών αιτημάτων από το προσωπικό του Δήμου
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Έλεγχος παραμετροποίησης ταμειακών κινήσεων για την ορθή λειτουργία των
δημιουργημένων υποχρεώσεων



Εκπαίδευση / επανεκπαίδευση του προσωπικού στις εφαρμογές Q-Prime/Financials
Οικονομική Διαχείριση, Γενική Λογιστική, Μητρώο Παγίων, Τ.Α.Π. κλπ., Μητρώο
Αρρένων, Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο.



Η εταιρεία, στις περιπτώσεις που απαιτείται, θα παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκτός
εργασίμων ωρών και ημερών.



ΙΙΙ. Συντήρηση – τεχνική υποστήριξη του υλικού εξοπλισμού και του δικτύου



Οι υπηρεσίες συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης και επισκευής του μηχανολογικού
εξοπλισμού του Δήμου (Η/Υ, εκτυπωτές, δομημένη καλωδίωση – δίκτυο, servers,
modems και λοιπός περιφερειακός εξοπλισμός), παρέχονται είτε στην έδρα του Δήμου,
είτε με απομακρυσμένη σύνδεση, οι οποίες ενδεικτικά δύνανται να περιλαμβάνουν τις
ακόλουθες ενέργειες:



Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση για τον έλεγχο και την λειτουργία του
μηχανολογικού εξοπλισμού και του δικτύου του Δήμου.



Έλεγχος και επισκευή του μηχανολογικού εξοπλισμού στην έδρα της εταιρείας μας (η
ευθύνη παράδοσης του προς επισκευή υλικού στην έδρα μας, είναι ευθύνη του Δήμου).
Αρχικά θα γίνεται προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος τηλεφωνικά από τεχνικό της
εταιρείας μας. Εάν η αποκατάσταση της ανωμαλίας ή βλάβης του συστήματος δεν είναι
δυνατή με τηλεφωνική καθοδήγηση, θα μεταφέρεται το σύστημα στις εγκαταστάσεις της
εταιρείας μας για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.



Παροχή οιασδήποτε πληροφορίας και συμβουλής τηλεφωνικώς για τον χειρισμό του
μηχανολογικού εξοπλισμού και του δικτύου του Δήμου.



Άμεση προτεραιότητα εξυπηρέτησης (τηλεφωνικώς ή με επίσκεψη) για απαιτούμενη
τεχνική υποστήριξη (αποκατάσταση ζημιάς ή βλάβης) του παραπάνω τεχνικού
εξοπλισμού από ειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας.



Η εταιρεία μας, στις περιπτώσεις που απαιτείται, θα παρέχει τεχνική υποστήριξη στην
έδρα του Δήμου με επιτόπια επίσκεψη ή με απομακρυσμένη σύνδεση, και εκτός
εργασίμων ωρών και ημερών.



Στις προαναφερθείσες παροχές δεν συμπεριλαμβάνονται οι κάτωθι δαπάνες:
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α) Οι δαπάνες ανταλλακτικών και αναλωσίμων οι οποίες βαρύνουν τον Δήμο και
αποτελούν αντικείμενο νέας προμήθειας.



β) Οι δαπάνες εγκατάστασης νέου τεχνικού εξοπλισμού οι οποίες αποτελούν μέρος νέας
προμήθειας.



Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα αποδεικνύονται από τα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα
από τον Δήμο δελτία επίσκεψης, στα οποία θα φαίνεται η περιγραφή της υπηρεσίας
καθώς και η διάρκεια της. Στις περιπτώσεις που οι υπηρεσίες θα παρέχονται στα γραφεία
της εταιρείας, αυτές θα αποδεικνύονται από συμπληρωμένο δελτίο τεχνικής
υποστήριξης, υπογεγραμμένο από τον διευθυντή του σχετικού τομέα.



Στις περιπτώσεις που οι υπηρεσίες θα παρέχονται με απομακρυσμένη σύνδεση, αυτές θα
αποδεικνύονται από εκτύπωση του ηλεκτρονικού αρχείου καταγραφής της σύνδεσης που
αυτομάτως τηρείται από την εφαρμογή του ΤeamViewer, υπογεγραμμένο από τον
διευθυντή του σχετικού τομέα και θα πιστοποιείται από τον Δήμο.



Η εταιρεία δεν θα ευθύνεται απέναντι στον Δήμο για αποκατάσταση βλάβης ή ζημίας
λόγω κακής χρήσης του λογισμικού η /και του μηχανολογικού εξοπλισμού εάν ο
τελευταίος προβεί σε προσθήκες ή τροποποιήσεις ο ίδιος ή τρίτοι. Εξαιρείται η
περίπτωση όπου ο Δήμος θα επέμβει στις εφαρμογές λογισμικού ή στο λογισμικό
συστήματος των Η/Υ και των servers με σκοπό την λειτουργική τους αποκατάσταση ή
μετατροπή τους, μόνο με την καθοδήγηση της εταιρείας.



Η εταιρεία καμία ευθύνη δεν θα φέρει για την περίπτωση που λόγω βλάβης του σκληρού
δίσκου του συστήματος υπάρχει απώλεια δεδομένων. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη από τον
Δήμο η διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας (Backup) σε τουλάχιστον δύο αντίγραφα.



Για λόγους ασφαλείας των εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού και των αρχείων των
δεδομένων, δεν θα πρέπει ο Δήμος να εγκαταστήσει άλλες εφαρμογές ή εξαρτήματα
χωρίς την προηγούμενη επικοινωνία με την εταιρεία.



Κακή χρήση των εφαρμογών αποτελεί κάθε χρήση που, απαγορεύεται ή δεν
περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τις εφαρμογές τόσο από τους
υπαλλήλους του Δήμου όσο και από τρίτα πρόσωπα.

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε προς την Οικονομική
Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας συντήρηση εφαρμογών λογισμικού
του Δήμου
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2. την διάθεση πίστωσης ύψους 12.846,40 € (συμπ.ΦΠΑ 24%) από τον ΚΑ 10.6266.0016
οικονομικού 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).
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 συμμετοχή σε δημοπρασία) 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
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



παρ.

λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων»



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 και συγκεκριμένα στον ΚΑ
10.6266.0016, ύψους 13.000,00 €, (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).
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Διάρκεια Σύμβασης :
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι από την υπογραφή της σύμβασης και έως τις
31/12/2018.
Τόπος Παροχής :
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στο Δημαρχείο Κέας, καθώς και στην έδρα του αναδόχου όπως
αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα μελέτη.
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.
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 10.6266.0016
3. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αριθ.πρωτ. 1538/08.05.2018 Μελέτης που
συνέταξε το Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών με την με υπ΄αριθ. 320/2018 Απόφαση
Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας συντήρηση εφαρμογών λογισμικού
του Δήμου.
Β) Την διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 12.846,40 € (συμπ.ΦΠΑ 24%) από τον ΚΑ
10.6266.0016 οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 176/2018
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ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας στον Δήμο Κέας.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 4.960,00 €
(ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 10.6117 ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη της ανάγκης εκπόνηση αναλυτικών περιγραμμάτων των θέσεων εργασίας
του Δήμου Κέας, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την παροχή
υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για την κατάρτιση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας
στον Δήμο.
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 τεχνικού συμβούλου για την κατάρτιση
των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας στον Δήμο Κ έ α ς
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2. την διάθεση πίστωσης ύψους 4.960,00 € (συμπ.ΦΠΑ 24%) από τον ΚΑ 10.6117 οικονομικού
έτους 2018.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4440/2016, δημιουργείται, σε βάση δεδομένων, το
«Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης», στο οποίο
αποτυπώνονται η διάρθρωση και η στελέχωση όλων των φορέων του Δημοσίου που
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του νόμου αυτού, δηλαδή υπηρεσίες, κεντρικές και
περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` και β` βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη
Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο
Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
Ειδικότερα, το Ψηφιακό Οργανόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις οργανικές μονάδες των ως άνω
φορέων, τους υπηρετούντες σε κάθε οργανική μονάδα υπαλλήλους και τα αντίστοιχα
περιγράμματα θέσεων εργασίας. Κάθε οργανική μονάδα συναρτάται με την ιεραρχικά ανώτερή
της και κάθε υπάλληλος με τη μονάδα στην οποία υπηρετεί.
Βασικό γνώρισμα των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας είναι η μετατόπιση από τις άλλοτε
“παραδοσιακές” μορφές περιγραφής αρμοδιοτήτων (προσοντολόγιο, οργανισμοί - κανονισμοί
εσωτερικής λειτουργίας), σε νέες μορφές περιγραφής θέσεων, οι οποίες είναι εστιασμένες
περισσότερο στο παραγόμενο αποτέλεσμα.
Η ανάλυση της θέσης εργασίας αποτελεί τη συστηματική διαδικασία προσδιορισμού και
περιγραφής των χαρακτηριστικών, των καθηκόντων και των εργασιών που εκτελούνται από τον
κάτοχο της, των σχέσεων επικοινωνίας και αναφοράς, καθώς και των αποτελεσμάτων που
παράγονται από την εκτέλεση τους.
Μέσα από την ανάλυση της θέσης εργασίας εντοπίζονται οι απαιτήσεις της, σχεδιάζονται τα
συστήματα επιλογής και κινητικότητας των υπαλλήλων, αναπτύσσονται συστήματα αμοιβών,
μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού βάσει στοχοθεσίας, ενώ εντοπίζονται
ανάγκες κατάρτισης.
Αναλυτικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν, σε συνεργασία με την Διοίκηση και τις
Υπηρεσίες του Δήμου Κέας, είναι οι εξής:
α) Καταγραφή βασικών χαρακτηριστικών του προσωπικού: κατηγορίες, κλάδοι, εκπαιδευτικό
επίπεδο, προσόντα, ηλικία κ.α.
β) Καθορισμός θέσεων εργασίας και κατανομή τους σε ομάδες ανά βασική οργανική μονάδα
(Διεύθυνση)
γ) Εξειδίκευση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας ανά οργανική μονάδα
δ) Εκπόνηση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας
ε) Ένταξη περιγραμμάτων στην ισχύουσα οργανωτική δομή, αντιστοίχιση προσωπικού στα
περιγράμματα
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στ) Επιμόρφωση προϊστάμενων (θεωρία και μεθοδολογία εκπόνησης περιγραμμάτων θέσεων
εργασίας, ανασχεδιασμός διαδικασιών για την εφαρμογή τους και σύνδεση τους με την
οργανωτική δομή).
Από τα παραπάνω προκύπτει ανάγκη υποστήριξης του Δήμου Κέας στην εκπόνηση των
αναλυτικών περιγραμμάτων των θέσεων εργασίας.
Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό (4.000,00€), πλέον Φ.Π.Α. 24%
(960,00€), συνολικό ποσό 4.960,00€ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6117 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).
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
Έγκριση Αποτελέσματος :
Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τον Δήμαρχο Κέας χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118 παρ.2 του Ν.4412/16).
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Ύπαρξη Πιστώσεων:
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018, ύψους 5.000,00 € και συγκεκριμένα
στον Κ.Α. 10.6117 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.80/16).
Διάρκεια Σύμβασης :
Η παροχή της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2018.
Τόπος Παροχής :
Για την παροχή της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη από τον Ανάδοχο και αυτή θα γίνει
ηλεκτρονικά και σε συνεργασία με τη Διοίκηση και τις Υπηρεσίες 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).
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 10.6117
3. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αριθ.πρωτ. 1868/30.05.2018 Μελέτης της
Τεχνικής Υπηρεσίας με την με αριθ. 318/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την έγκριση της παροχής υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για την κατάρτιση των
περιγραμμάτων θέσεων εργασίας στον Δήμο Κέας.
Β) Την διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.960,00 € (συμπ.ΦΠΑ 24%) από τον ΚΑ 10.6117
οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 177/2018
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ΘΕΜΑ 17ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και διάθεση πίστωσης για πληρωμή
εξόδων που απαιτούνται για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 17ο 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 εντολή του Δημάρχου εγκρίνεται η μετάβαση του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου στο
Κορωπί Αττικής.
Προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μεταφοράς υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης του
Δήμου στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής, παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για τη
διάθεση πίστωσης 4.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6412.0001 του προϋπολογισμού έτους 2018
και για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του ίδιου υπαλλήλου.
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 ανωτέρω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Διαθέτει πίστωση 4.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.6412.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους
2018 για τα έξοδα μεταφοράς υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης του Δήμου στο χώρο
εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής.
2. Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης, εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο
όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου, ο οποίος 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 : 178/2018
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ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια φυτών και
χώματος.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΣ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 97,29 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α. (35.6692 & 35.6693)
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη των αναγκών για την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Κέας, κρίνεται
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια φυτών και χώματος
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
Πρασίνου του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια φυτών και χώματος
2.την διάθεση πίστωσης ποσού 85,29 € (συμπ/νου ΦΠΑ) από τον ΚΑ 35.6692 και ποσού 12,00 €
(συμπ/νου ΦΠΑ) από τον ΚΑ ΚΑ 35.6693 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους
2018.
ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

Γεράνι

34

Φυτόχωμα (Σάκος 50 λίτρων)

2
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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).
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. 35.6692
(για προμήθεια των φυτών) και στον Κ.Α. 35.6693 (για την προμήθεια του χώματος) (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 δεκαπέντε (15) ημέρες 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.
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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 στους Κ.Α. 35.6692 & 35.6693
3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ.: 1893/2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών του Δήμου Κέας με την με αριθμ. 328/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια φυτών και χώματος.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 85,29 € (συμπ/νου ΦΠΑ) από τον ΚΑ 35.6692 και
ποσού 12,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ) από τον ΚΑ 35.6693 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού
έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 179/2018
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ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς διαφόρων ειδών του Δήμου Κέας.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 217,62 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α. 30.6412 & 15.6412)
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2018
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Α) Ο Δήμος Κέας προτίθεται να προβεί σε εργασίες επισκευής 2 βραχιόνων για το μηχάνημα
έργου (γκρέϊντερ) λόγω βλάβης. Η επισκευή του θα πραγματοποιηθεί σε εξειδικευμένο
συνεργείο το οποίο εδρεύει στην περιοχή του Ρέντη, Αττικής. Η μεταφορά του από σημείο του
επαρχιακού δικτύου Ιουλίδας - Κορησσίας προς το χώρο λειτουργίας της εταιρείας για επισκευή
και η επιστροφή του στην αποθήκη του Δήμου Κέας θα γίνει με μεταφορική εταιρεία.
Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών μεταφοράς ανέρχεται στο ποσό των 150,00 €
πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικός προϋπολογισμός 186,00 € και θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6412
του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας, έτους 2018 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη
πίστωση.
Β) Για την διοργάνωση του 4ου αγώνα δρόμου στην Κέα, με την ονομασία «KEA RUN 2018»
απαιτείται η μεταφορά 360 t-shirts και 360 καπέλων που θα μοιραστούν στους συμμετέχοντες.
Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών μεταφοράς ανέρχεται στο ποσό των 25,50 € πλέον
Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικός προϋπολογισμός 31,62 € και θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6412 του
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας, έτους 2018 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη
πίστωση.
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 παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

10η

Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 11ης Ιουνίου 2018

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
Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα στους Κ.Α. 30.6412
(για τη μεταφορά βραχιόνων) & 15.6412 (για τη μεταφορά t-shirts & καπέλων), (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).
Διάρκεια Σύμβασης
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι μία εβδομάδα από την ημερομηνία υπογραφής της
(άρθρο 217 του Ν.4412/16).
Τόπος Παροχής
Η παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς βραχιόνων για το μηχάνημα έργου του Δήμου (γκρέϊντερ)
από την Κέα στην Αθήνα για επισκευή και η επιστροφή του στην αποθήκη του Δήμου Κέας και
t-shirts & καπέλων για το «KEA RUN 2018» θα γίνει από μεταφορική εταιρεία.
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
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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.
Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις ανάγκες των υπηρεσιών του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς διαφόρων ειδών του Δήμου
Κέας.
2. την διάθεση πίστωσης :


ποσού 186,00 € (συμπ. ΦΠΑ) για τη μεταφορά 2 βραχιόνων για το μηχάνημα έργου
(γκρέϊντερ) λόγω βλάβης, που θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6412 του προϋπολογισμού εξόδων
του Δήμου Κέας, έτους 2018 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση



ποσού 31,62 € (συμπ. ΦΠΑ) για τη μεταφορά 360 t-shirts και 360 καπέλων που θα
μοιραστούν στους συμμετέχοντες του 4ου αγώνα δρόμου στην Κέα, με την ονομασία
«KEA RUN 2018», που θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6412 του προϋπολογισμού εξόδων του
Δήμου Κέας, έτους 2018 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και
συγκεκριμένα στους ΚΑ 30.6412 & 15.6412
3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ. : 2002/06.06.2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών με την με αριθ. 351/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς διαφόρων ειδών του
Δήμου Κέας.
Β) Την διάθεση και ψήφιση πίστωση :


ποσού 186,00 € (συμπ. ΦΠΑ) για τη μεταφορά 2 βραχιόνων για το μηχάνημα έργου
(γκρέϊντερ) λόγω βλάβης, που θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6412 του προϋπολογισμού εξόδων
του Δήμου Κέας, έτους 2018 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση



ποσού 31,62 € (συμπ. ΦΠΑ) για τη μεταφορά 360 t-shirts και 360 καπέλων που θα
μοιραστούν στους συμμετέχοντες του 4ου αγώνα δρόμου στην Κέα, με την ονομασία
«KEA RUN 2018», που θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6412 του προϋπολογισμού εξόδων του
Δήμου Κέας, έτους 2018 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 180/2018
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ΘΕΜΑ 20ο : Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή συνδρομής για συμμετοχή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών «Γαλάζια Σημαία».
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η
Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων
του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το
δημοτικό συμβούλιο.
Με την υπ’αριθμ.151/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ψηφίστηκε ομόφωνα η
έγκριση δαπάνης ποσού οκτακοσίων εξήντα ευρώ (860,00€) που αφορά στη δαπάνη συμμετοχής
του Δήμου Κέας στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών «Γαλάζια Σημαία»,
προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας για τις ακτές στις θέσεις
«Γιαλισκάρι» και «Οτζιάς».
Η συνδρομή θα πρέπει να καταβληθεί αποκλειστικά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της
Φύσης με έδρα οδ. Νίκης 20, 105 57 Αθήνα, δεδομένου ότι είναι ο μοναδικός εθνικός χειριστής
του διεθνούς προγράμματος περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών «Γαλάζια Σημαία». Η δαπάνη
δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης απαιτείται η διάθεση πίστωσης σε βάρος του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018 και συγκεκριμένα από τον ΚΑ 00.6453.0001.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ.2 του Ν.3463/06
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και στον ΚΑ
00.6453.0001 με τίτλο “Ετήσια συνδρομή για τις Γαλάζιες Σημαίες”
3. Την υπ΄αριθμ. 151/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού οκτακοσίων εξήντα ευρώ (860,00€) που αφορά στη
δαπάνη συμμετοχής του Δήμου Κέας στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών
«Γαλάζια Σημαία», προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας για τις
ακτές στις θέσεις «Γιαλισκάρι» και «Οτζιάς».
Η συνδρομή θα πρέπει να καταβληθεί αποκλειστικά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας
της Φύσης με έδρα οδ. Νίκης 20, 105 57 Αθήνα, δεδομένου ότι είναι ο μοναδικός εθνικός
χειριστής του διεθνούς προγράμματος περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών «Γαλάζια Σημαία».
Η δαπάνη δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ. Η διάθεση πίστωσης θα γίνει σε βάρος του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018 και συγκεκριμένα από τον ΚΑ 00.6453.0001.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 181/2018
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ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας πρόσβασης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσιάσεων
για θέματα ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων (e-postirixis της ΔημοςΝΕΤ).
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
“ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΘΕΜΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (e-postirixis της ΔημοςΝΕΤ)”
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 595,20 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (00.6073.0001)
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για άμεση, συνεχή και εξειδικευμένη πληροφόρηση
μέσω της παροχής άμεσης και ζωντανής ενημέρωσης για τις τρέχουσες νομοθετικές και
νομολογιακές εξελίξεις προτείνεται η παροχή υπηρεσίας πρόσβασης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα
παρουσιάσεων για θέματα ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων (e-postirixis της ΔημοςΝΕΤ)
Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε προς την Οικονομική
Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας πρόσβασης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα
παρουσιάσεων για θέματα ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων (e-postirixis της ΔημοςΝΕΤ)
2. την διάθεση πίστωσης ύψους 595,20 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 00.6073.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η πρόσβαση στο πακέτο υπηρεσιών e-postirixis προσφέρει τη δυνατότητα ζωντανής
παρακολούθησης και συμμετοχής (υποβολή ερωτημάτων, σχολίων, παρατηρήσεων, συζήτηση
τους με τους εισηγητές, πρόσβαση στις σημειώσεις και το υλικό των παρουσιάσεων) μέσω
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για άμεση, συνεχή και εξειδικευμένη πληροφόρηση μέσω της
παροχής άμεσης και ζωντανής ενημέρωσης για τις τρέχουσες νομοθετικές και νομολογιακές
εξελίξεις.
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Η πρόσβαση στις υπηρεσίες του e-postirixis θα γίνεται μέσω κωδικού, ο οποίος θα δοθεί στο
φορέα.
Η σύμβαση είναι διάρκειας ενός έτους και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της.
Η συνολική αξία της σύμβασης είναι 480,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%). Το ποσό αυτό θα εξοφληθεί
σε δυο ισόποσες δόσεις, μετά την έκδοση των αντίστοιχων βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και
τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. Η πρώτη δόση θα εξοφληθεί μετά την εκτέλεση από τη
ΔήμοςΝΕΤ των πρώτων έξι (6) παρουσιάσεων, που αντιστοιχούν στους πρώτους έξι (6) μήνες της
σύμβασης και η δεύτερη δόση μετά την εκτέλεση των υπόλοιπων έξι (6) παρουσιάσεων.
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 :
 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»



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 και συγκεκριμένα στον ΚΑ
00.6073.0001, (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 :
Η σύμβαση είναι διάρκειας ενός έτους και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της.
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Τόπος Παροχής :
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρουσιάσεων.
Παραλαβή Εργασίας :
Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή και θα παρακολουθεί
την καλή εκτέλεσης των εργασιών.
Τρόπος Πληρωμής :
Η αξία της παροχής υπηρεσίας θα εξοφληθεί σε δυο ισόποσες δόσεις, μετά την έκδοση των
αντίστοιχων βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. Η πρώτη δόση
θα εξοφληθεί μετά την εκτέλεση από τη ΔήμοςΝΕΤ των πρώτων έξι (6) παρουσιάσεων, που
αντιστοιχούν στους πρώτους έξι (6) μήνες της σύμβασης και η δεύτερη δόση μετά την εκτέλεση
των υπόλοιπων έξι (6) παρουσιάσεων. 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).
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 στον ΚΑ
00.6073.0001
3. Την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την παροχή υπηρεσίας πρόσβασης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα
παρουσιάσεων για θέματα ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων (e-postirixis της ΔημοςΝΕΤ).
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 595,20 € (συμπ. ΦΠΑ), σε βάρος του
00.6073.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 182/2018

Κ.Α.
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ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών
“Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο χρήσης έτους 2016”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 6.000,00 €
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 10.6115.0004)
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2018
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη υπηρεσίας αφορά στην αμοιβή ορκωτών λογιστών για εργασία ελέγχου του
ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 και την έκδοση σχετικού
πιστοποιητικού, καθώς και την παρουσία τους στο δημοτικό συμβούλιο κατά την έγκριση των
ανωτέρω προκειμένου να παράσχει σχετικές πληροφορίες και διευκρινήσεις.
O ανάδοχος θα πρέπει να έχει 10 έτη προϋπηρεσία σε ελέγχους ισολογισμού και οικονομικών
καταστάσεων ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού.
Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 6.000,00€,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα
βαρύνει σχετική πίστωση που έχει ψηφιστεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας, έτους 2018.
Οι ασφαλιστικές εισφορές του επιτηδευματία και του προσωπικού που πιθανόν απασχολήσει
βαρύνουν τον ανάδοχο της υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση δεν βαρύνουν το Δήμο Κέας.
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
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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
Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018, ύψους 6.000,00€ και συγκεκριμένα
στον Κ.Α. 10.6115.0004, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, 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).
Διάρκεια Σύμβασης :
Η λήξη της σύμβασης επέρχεται με την παράδοση στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης
ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015.
Τόπος Παροχής :
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος.
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 το πέρας των εργασιών από τον ανάδοχο,
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.
Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις ανάγκες των υπηρεσιών του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας “Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον
έλεγχο χρήσης έτους 2016”.
2. την διάθεση πίστωσης ύψους 6.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%) από τον Κ.Α. 10.6115.0004 του
προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη
πίστωση.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και
συγκεκριμένα στον ΚΑ 10.6115.0004
3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ.: 1967/05.06.2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών με την με αριθ. 352/2018 Απόφαση Δημάρχου
4.Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας “Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον
έλεγχο χρήσης έτους 2016”.
Β) Την διάθεση και ψήφιση πίστωση ποσού 6.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%) από τον Κ.Α.
10.6115.0004 του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη
εγγεγραμμένη πίστωση.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 183/2018
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ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια βιβλίου για
την οικονομική υπηρεσία.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 90,00 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.6611)
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη των αναγκών της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Κέας, κρίνεται
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια βιβλίου
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική
εμπειρία μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την
πίστωση και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω
προμήθειες που ο προϋπολογισμός τους δεν ξεπερνάει τα όρια της απευθείας ανάθεσης
(20.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με τo άρθρο 118 παρ.1 του
Ν.4412/2016) η δαπάνη γίνεται με βάσει την περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τα λοιπά, κατά
την κρίση του Ν.Π., στοιχεία της προμήθειας, τα οποία περιέρχονται σε σχετική απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής που υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.
Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις ανάγκες των υπηρεσιών του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια βιβλίου για την οικονομική υπηρεσία του Δήμου
2. την διάθεση πίστωσης ύψους 90,00 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 10.6611 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018
Α/Α
1

ΤΙΤΛΟΣ
Δημόσιες συμβάσεις – Ερμηνεία κατ΄ άρθρο
(Νόμοι 4412/2016 & 4413/2016 – Εκδόσεις Σάκκουλα)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 τεμάχιο
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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).
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 υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018, και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 10.6611,
(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).
Διάρκεια Σύμβασης :
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης (άρθρο 217 του Ν.4412/16).
Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος.
Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή της προμήθειας και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την
αρμόδια επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. (άρθρο 209 του
Ν.4412/16)
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Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα 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. 10.6611
3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ.: 1971/2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών του Δήμου Κέας με την με αριθμ. 353/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια βιβλίου για την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 90,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 10.6611
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 184/2018
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ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μίας άδειας
office για την οικονομική υπηρεσία.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΙΑΣ (1) ΑΔΕΙΑΣ OFFICE ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 272,80 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 10.7134
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη των αναγκών της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας και για την
ορθή λειτουργία των προγραμμάτων διαχείρισης ΤΑΠ και ύδρευσης, κρίνεται απαραίτητη
η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια μίας άδειας office
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, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια μίας άδειας office για την οικονομική
υπηρεσία
2. την διάθεση πίστωσης ύψους 272,80 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) που θα βαρύνει τον ΚΑ
10.7134 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:
ΕΙΔΟΣ
Άδεια MS Office Home & Business 2016 Medialess

ΤΕΜΑΧΙΑ
1
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Γλώσσα : Ελληνικά/Αγγλικά
Τύπος συσκευασίας : Retail
Τύπος εγκατάστασης : Πλήρης
Εφαρμογές : Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook
Συμβατότητα OS : Windows 7 ή νεότερη έκδοση

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.
Επιπλέον και προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο 75 Ν.4412/2016), απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια
φορολογική αρχή περί έναρξης (ή και μεταβολής) εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου,
ή/και βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός
δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) , ή πιστοποιητικό/βεβαίωση επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
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. 10.7134
με τίτλο “Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά” (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 δεκαπέντε (15) ημέρες 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 ΚΑ 10.7134
3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ. : 1972/05.06.2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών με την με αριθμ. 355/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου

10η

Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 11ης Ιουνίου 2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια μίας άδειας office για την οικονομική υπηρεσία
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 272,80 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ
10.7134 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 185/2018
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ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμου
(πεντάλ αέρος) για το δημοτικό σφαγείο.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ
(ΠΕΝΤΑΛ ΑΕΡΟΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 189,72 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (70.6699.0001)
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη των αναγκών του δημοτικού σφαγείου, κρίνεται απαραίτητη η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ποδοβαλβίδας πνευματικής πλατφόρμας
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 δημοτικού
σφαγείου του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια αναλωσίμου (πεντάλ αέρος) για το δημοτικό
σφαγείο
2. την διάθεση πίστωσης ύψους 189,72 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 70.6699.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018
ΕΙΔΟΣ
Ποδοβαλβίδα πνευματικής πλατφόρμας (πεντάλ αέρος 3/2 1/8-1 θέση)

ΤΕΜΑΧΙΑ
4

10η

Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 11ης Ιουνίου 2018

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 υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018, και συγκεκριμένα στον Κ.Α.
70.6699.0001, (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 δεκαπέντε (15) ημέρες από την
ημερομηνία ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207 του Ν.4412/16)
Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στο δημοτικό σφαγείο στη θέση Άγ.Κωνσταντίνος.
Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή της προμήθειας και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την
αρμόδια επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. (άρθρο 209 του
Ν.4412/16)
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Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα 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. 70.6699.0001
3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ.: 1973/2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών του Δήμου Κέας με την με αριθμ. 350/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια αναλωσίμου (πεντάλ αέρος) για το δημοτικό
σφαγείο.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 189,72 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
70.6699.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 186/2018
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ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση της δαπάνης, διορισμός συμβολαιογράφου και διάθεση πίστωσης για
τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης για τη δωρεά και την ολοκλήρωση της μεταβίβασης ασθενοφόρου οχήματος από τον Δήμο Κέας στην 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
Η Οικονομική Επιτροπή βάσει του άρθρου 72, παρ. 1, εδαφ. δ, του Ν.3852/2010
(Καλλικράτης), 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, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις
απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων
σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
Με την υπ΄αριθμ. 18/2018 (ΑΔΑ: 6ΟΔΒΩΕΔ-ΡΞΧ) απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο
αποφάσισε ομόφωνα τη δωρεά ασθενοφόρου οχήματος εταιρείας Peugeot, τύπου Boxer 35
L2H2, με αριθμό πλαισίου: VF3YC3MFB12E90675 και αριθμό κινητήρα: DYZZ4125786 στη
2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου για την αποκλειστική και επ’ αόριστον χρήση του στο ΠΠΙ Κέας,
ως ορίζεται στην αρχική δωρεά του κ. Λάσκαρη και στο με ΑΠ Γ3α/Γ.Π.οικ.43773 έγγραφο του
Υπουργείου Υγείας.
Με την με αριθμ.πρωτ. 12626/13-3-2018 απόφαση της Διοικήτριας της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς
και Αιγαίου (ΑΔΑ: 6147469Η2Ξ-ΒΤΤ) έγινε αποδεκτή η ανωτέρω δωρεά.
Ενόψει θερινής, τουριστικής περιόδου και με δεδομένη την ανάγκη άμεσης χρήσης του
ασθενοφόρου από το ΠΠΙ Κέας, κρίνεται απαραίτητος ο ορισμός συμβολαιογράφου για τη
σύνταξη της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς του ανωτέρω οχήματος στη 2η ΥΠΕ
Πειραιώς και Αιγαίου και την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του οχήματος, καθώς και η διάθεση
πίστωσης για την συμβολαιογραφική αμοιβή.
Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να:
1) εγκρίνει τον ορισμό της Συμβολαιογράφου Αθηνών, κας Ευγενίας Αγγελοπούλου Κατσιγιάννη, η οποία θα συντάξει την συμβολαιογραφική πράξη για την δωρεά
ασθενοφόρου οχήματος και την ολοκλήρωση της μεταβίβαση του οχήματος από τον
Δήμο Κέας στην 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.




2) εγκρίνει τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, συνολικού ύψους 1.200,00 € (συμπ.
ΦΠΑ).
Η δαπάνη αυτή αφορά στην αμοιβή της εν λόγω συμβολαιογράφου, ύψους 600,00 €
συμπ/νου ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6111.0002 «Αμοιβές συμβολαιογράφων»
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας
και στην κάλυψη συμβολαιογραφικών εξόδων, ύψους 600,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, που θα
βαρύνει τον ΚΑ 00.6494 «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών» του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας, στους οποίους υπάρχει εγγεγραμμένη
πίστωση.
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Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη της να αποφασίσουν
σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση,
λαμβάνοντας υπόψη της :
1.
2.
3.
4.

την ανωτέρω εισήγηση
την με αριθμ. 18/2018 (ΑΔΑ: 6ΟΔΒΩΕΔ-ΡΞΧ) απόφασή της
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
την ύπαρξη των εγγεγραμμένων πιστώσεων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Εγκρίνει τον ορισμό της Συμβολαιογράφου Αθηνών, κας Ευγενίας Αγγελοπούλου Κατσιγιάννη, η οποία θα συντάξει την συμβολαιογραφική πράξη για την δωρεά
ασθενοφόρου οχήματος και θα μεριμνήσει για την ολοκλήρωση της μεταβίβασής του
από τον Δήμο Κέας στην 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.
2) Εγκρίνει τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, συνολικού ύψους 1.200,00 € (συμπ.
ΦΠΑ).




Η δαπάνη αυτή αφορά στην αμοιβή της εν λόγω συμβολαιογράφου, ύψους 600,00 €
συμπ/νου ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6111.0002 «Αμοιβές συμβολαιογράφων»
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας
και στην κάλυψη συμβολαιογραφικών εξόδων, ύψους 600,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, που θα
βαρύνει τον ΚΑ 00.6494 «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών» του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας, στους οποίους υπάρχει εγγεγραμμένη
πίστωση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 187/2018
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ΘΕΜΑ 27ο : Διάθεση πίστωσης παροχής επιδόματος σίτισης και στέγασης των ιατρών του
ΠΠΙ Κέας, σύμφωνα με το Ν.4512/2018.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 27o θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφε ρε τα εξής:
Με τις από 30/5/2018 αιτήσεις τους προς το Δημοτικό Συμβούλιο, οι ιατροί κ.Χαράλαμπος Χιωτάκης και κ.Ελευθέριος Δαρζέντας, που υπηρετούν στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας
(ΠΠΙ Κέας), ζήτησαν την παροχή δωρεάν σίτισης και στέγασης, βάσει του άρθρου 349 του
Ν.4512/2018 (Α΄5/17-1-2018), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 32 του Νόμου 4483/ΦΕΚ 107/
Α΄/31-07-2017.
Ο Νόμος 4512/2018 (Α ́5/17-1-2018) στο άρθρο 349, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 32
του Νόμου 4483/ΦΕΚ 107/ Α ́/31-07-2017 με τίτλo “Παροχή κινήτρων σε εργαζομένους από
Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών” στην παρ.1 αναφέρει ότι οι νησιωτικοί Δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 18.000 κατοίκων, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων αυτών, μπορεί να
παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων, το προσωπικό της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ε.Κ.Α.Β.
και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς”. Στη δε παρ.2 αναφέρει επίσης ότι για τις ανωτέρω παροχές απαιτείται να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Διοικητικό Συμβούλιο, η
οποία θα ειδικεύει τις παροχές κατά περίπτωση και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν
βεβαίωσης της ύπαρξης ανάλογων πόρων από την Οικονομική Υπηρεσία του Ο.Τ.Α.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αριθμ. 150/2018 απόφασή του έκανε δεκτά τα αιτήματα
των ιατρών κ.κ Χαράλαμπου Χιωτάκη και Ελευθερίου Δαρζέντα που υπηρετούν στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας (ΠΠΙ Κέας) για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης και στέγασης
για το χρονικό διάστημα της παροχής υπηρεσίας τους στο ΠΠΙ Κέας, και ενέκρινε την καταβολή
στον κάθε αιτούντα-δικαιούχο το μηνιαίο ποσό των 200,00 € για το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου 2018 έως τη λήξη της θητείας τους.
Κατόπιν αυτών καλείται η Οικονομική Επιτροπή να διαθέσει την πίστωση της δαπάνης η οποία
θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6495.0003 «Δαπάνες παροχής σίτισης και στέγασης σε εργαζομένους
βάσει του άρθρου 32 του Ν.4483/2017» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας,
έως του ποσού των 3.200,00€.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :


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



την υπ΄αριθμ. 150/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
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την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2018 και
συγκεκριμένα στον ΚΑ 00.6495.0003 «Δαπάνες παροχής σίτισης και στέγασης σε
εργαζομένους βάσει του άρθρου 32 του Ν.4483/2017»



την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη διάθεση πίστωσης έως του ποσού των 3.200,00 €, για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης και
στέγασης των ιατρών κ.κ. Χαράλαμπου Χιωτάκη και Ελευθερίου Δαρζέντα που υπηρετούν στο
Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας (ΠΠΙ Κέας), για το χρονικό διάστημα της παροχής
υπηρεσίας τους στο ΠΠΙ Κέας, το μηνιαίο ποσό των 200,00 € για το χρονικό διάστημα από 1
Ιουνίου 2018 έως τη λήξη της θητείας τους, από τον ΚΑ 00.6495.0003 «Δαπάνες παροχής
σίτισης και στέγασης σε εργαζομένους βάσει του άρθρου 32 του Ν.4483/2017».
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 188/2018
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ΘΕΜΑ 28ο : Ορισμός δικηγόρου για τον χειρισμό διαδικασιών σε σχέση με την υπόθεση
ENERGA-HELLAS POWER και την απόδοση δημοτικών τελών στο Δήμο Κέας.
O πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 28ο 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.
Με την υπ. αρ.1115/7-3-2017 απόφαση του Α' Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών
της ποινικής υπόθεσης ‘’ENERGA και HELLAS POWER’’ - μεταξύ άλλων - διατάχθηκε
σύμφωνα με το αρ. 1 παρ. 2 του Ν. 4312/2014 η απόδοση και στον Δήμο Κέας του
χρηματικού ποσού των 2.551,25 ευρώ (από ENERGA: 108,11 ευρώ και από HELLAS
POWER : 2443,14 ευρώ), που αφορούσε σε αποδοτέα δημοτικά τέλη καθαριότητας (Ν.
25/1975), στο φόρο ηλεκτροδοτουμένων χώρων (αρ. 10 Ν. 1080/1980) και στο τέλος ακινήτου
περιουσίας (αρ. 24 Ν. 2130/1993), τα οποία ενώ εισέπραξαν, δεν τα απέδωσαν και τα
ιδιοποιήθηκαν παράνομα, ενσωματώνοντάς τα χωρίς δικαίωμα στην περιουσία τους και τα
αποστέρησαν από τον Δήμο, βάσει της ανωτέρω απόφασης, κατά κεφάλαιο μόνο, βάσει του
κατηγορητηρίου - παραπεμπτικού Βουλεύματος.
Ήδη με την υπ. αρ. 4/18 Διάταξη του αρμοδίου Εισαγγελέα Εκτελέσεων του Εφετείου Αθηνών,
παραγγέλθηκε η άμεση εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης και μάλιστα ΜΟΝΟ ως προς τις
διατάξεις εκείνες που αφορούν στην παρακατάθεση και στην απόδοση των συγκεκριμένων
χρηματικών ποσών, όπως αυτά διαλαμβάνονται στην ανωτέρω απόφαση στους εβδομήντα δύο
(72) αιτηθέντες Δήμους της χώρας που εκπροσωπήθηκαν από τον κ. Ανδρέα Κ.
Παπαρρηγόπουλο Δικηγόρο Αθηνών και Παρ' Αρείω Πάγω.
Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, κρίνεται απαραίτητο για την πλήρη προάσπιση των
εννόμων συμφερόντων και της περιουσίας του Δήμου Κέας και την διεκδίκηση είσπραξης των
ανωτέρω ποσών, δεδομένου ότι πρόκειται για Δημόσιο Χρήμα, όπως ληφθεί απόφαση
κατ΄άρθρο 72, παρ. 1, περ. ιε του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), όπως οριστεί πληρεξούσιος
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Δικηγόρος του Δήμου Κέας ο κος Ανδρέας Κ. Παπαρρηγόπουλος Δικηγόρος Αθηνών και Παρ'
Αρείω Πάγω, λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης νομικής γνώσης, της σχετικής εμπειρίας
και της ήδη πολύχρονης ενασχόλησής του με την συγκεκριμένη υπόθεση, προκειμένου:
1) Να αναλάβει το χειρισμό της ανωτέρω διαδικασίας απόδοσης των ανωτέρω χρηματικών
ποσών
(2.551,25 ευρώ) σύμφωνα με το Ν. 4312/2014, με συνολική αμοιβή 248 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ
24%).
Η ανωτέρω αμοιβή, επειδή αφορά κυρίως σε εξώδικες ενέργειες, δεν προβλέπεται συγκεκριμένα
στον οικείο πίνακα ελαχίστων αμοιβών των Δικηγόρων και θα πρέπει να οριστεί με απόφαση
του ΔΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 Ν. 3463/2006 (Δημοτικός Κοινοτικός
Κώδικας).
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. Τις διατάξεις του άρθρου 281 Ν. 3463/2006 (Δημοτικός Κοινοτικός Κώδικας).
6. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Ορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 1, περ. ιε του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), ως
πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δήμου Κέας τον κ. Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο Δικηγόρο Αθηνών
και Παρ' Αρείω Πάγω, λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης νομικής γνώσης, της σχετικής
εμπειρίας και της ήδη πολύχρονης ενασχόλησής του με την συγκεκριμένη υπόθεση,
προκειμένου:
1) Να αναλάβει το χειρισμό της ανωτέρω διαδικασίας απόδοσης των ανωτέρω χρηματικών
ποσών (2.551,25 ευρώ) σύμφωνα με το Ν. 4312/2014.
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Β) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, την λήψη απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 281 Ν. 3463/2006 (Δημοτικός Κοινοτικός Κώδικας) για την καταβολή στον κ. Ανδρέα
Κ. Παπαρρηγόπουλο, Δικηγόρο Αθηνών και Παρ' Αρείω Πάγω, του ποσού των 248 ευρώ
(συμπ. ΦΠΑ 24%), ως αμοιβή του για το χειρισμό της διαδικασίας απόδοσης του χρηματικού
ποσού 2.551,25 ευρώ σύμφωνα με το Ν. 4312/2014
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 189/2018
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ΘΕΜΑ 29ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για
την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού
έτους 2018.
Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει
ότι ο προϋπολογισμός του έτους 2018 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ
266/2017 απόφαση, και πρέπει να αναμορφωθεί όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
1) Με την υπ΄αριθμ 40650/2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης (ΑΔΑ:ΨΗΠ5465ΧΙ8-ΟΜΔ), εντάχθηκε το έργο «Νέα δημοτική οδός Αγ. Σπυρίδωνα
– Αγ. Γεωργίου Κορησσίας» στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο
Αιγαίο 2017-2020, στην ΣΑΕ 367.
Κατόπιν και της αντίστοιχης αναμόρφωσης του τεχνικού προγράμματος αναμορφώνουμε ως
εξής:
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

1322.0005

Επιχορήγηση για την «Νέας
δημοτικής οδού Αγ. Σπυρίδωνα – Αγ.
Γεωργίου Κορησσίας»

0,00

20.000,00

20.000,00

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

64.7412.0001

Μελέτη «Νέας δημοτικής οδού Αγ.
Σπυρίδωνα – Αγ. Γεωργίου
Κορησσίας»

0,00

20.000,00

20.000,00

Από την ανωτέρω αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται το αποθεματικό του Δήμου.
Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2. Την ΚΥΑ 7028/7.2.04 “Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και
κοινοτήτων” όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 23976/26-7-2016
3. Την υπ' αριθμ. 266/2017 (ΑΔΑ: 63ΘΣΩΕΔ-Α6Μ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με
την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2018
4. Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 3 ης αναμόρφωσης
του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2018 για τη σχετική ψήφισή της.
Β. Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 190/2018
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Ο πρόεδρος της Ο. Ε. - Δήμαρχος Κέας

Ιωάννης Ευαγγέλου

Τα μέλη

Δημήτριος Καβαλιέρος

Ελευθερία Στ. Μορφωνιού

Ελευθέριος Τζουβάρας

