
6η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 30ης Μαρτίου 2018

 
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
            ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
            

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 6ης/30.03.2018
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα  Παρασκευή 30  Μαρτίου  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.  990/26.03.2018  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
5 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ

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

    
           

             
 
    

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση των
πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο : Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης από κωδικούς αριθμούς εξόδων του
προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2018.

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

Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική
Επιτροπή  αποφασίζει  για  την  έγκριση  των  δαπανών  και  τη  διάθεση  των  πιστώσεων  του
προϋπολογισμού,  εκτός  από  εκείνες  που  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  αποφασίζει  το
δημοτικό συμβούλιο.
Σύμφωνα με το ΠΔ 80/2016 “περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες” η Οικονομική
Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πιστώσεων για την
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος των Κωδικών Αριθμών των εξόδων του προϋπολογισμού του
Δήμου.
Επίσης  λαμβάνεται  υπόψη  η  με αριθ.πρωτ. 2/86708/0026/28-11-2017  (ΑΔΑ:  7ΘΞΚΗ-ΛΝ9)
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών,  με θέμα : «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων».

Εισηγούμαστε την ανατροπή ποσών όπου απαιτούνται λόγω της 1ης αναμόρφωσης από κωδικούς
αριθμούς εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2018, όπως αναλυτικά αναφέρονται
στον κάτωθι πίνακα :

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕ-

ΠΕΤΑΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

20.6211.0001 Οφειλές από ηλεκτρικό ρεύμα για φωτισμό
& παραγωγική διαδικασία

1.000,00 Συμψηφισμός 
λόγω 1ης αναμόρφωσης 

20.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)

17.937,48 Συμψηφισμός 
λόγω 1ης αναμόρφωσης 

20.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με
σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

5.149,98 Συμψηφισμός 
λόγω 1ης αναμόρφωσης 

30.7333.0002 Αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης 
δημοτικής οδοποϊίας

5.400,00 Συμψηφισμός 
λόγω 1ης αναμόρφωσης 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
α) Την εισήγηση του προέδρου 
β) Τα άρθρα 66,67 & 68 του Ν.4270/2014 “Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης & Εποπτείας”
γ) Τις διατάξεις  του άρθρου 72 παρ.1 δ του Ν.3852/2010/ΦΕΚ αριθμός φύλλου 87/07-06-2010
Τεύχος  Πρώτο  “Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –
Πρόγραμμα Καλλικράτης”
δ) Το άρθρο 158 του Ν.3463/2006  “Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” ΦΕΚ 114Α΄
ε) Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 “περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες” - ΦΕΚ 145Α΄
ζ) Την με αριθ.πρωτ.  2/86708/0026/28-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9) εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών,  με θέμα : «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγούμαστε την ανατροπή ποσών όπου απαιτούνται λόγω της 1ης αναμόρφωσης από κωδικούς
αριθμούς εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2018, όπως αναλυτικά αναφέρονται
στον κάτωθι πίνακα :
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Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕ-

ΠΕΤΑΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

20.6211.0001 Οφειλές από ηλεκτρικό ρεύμα για φωτισμό
& παραγωγική διαδικασία

1.000,00 Συμψηφισμός 
λόγω 1ης αναμόρφωσης 

20.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)

17.937,48 Συμψηφισμός 
λόγω 1ης αναμόρφωσης 

20.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με
σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

5.149,98 Συμψηφισμός 
λόγω 1ης αναμόρφωσης 

30.7333.0002 Αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης 
δημοτικής οδοποϊίας

5.400,00 Συμψηφισμός 
λόγω 1ης αναμόρφωσης 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 84/2018
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ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια γάλακτος βάσει
της αριθ. 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/Β ́/11-10-2006) Υπουργικής Απόφασης περί "Παροχή
μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής", μη-
νός Απριλίου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα
εξής :

 Η υπ' αριθμ. 53361/2.10.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
(ΦΕΚ Β΄ 1503), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του, κυρωθέντος με το άρθρο 39 του ν.
1836/1989 (ΦΕΚ Α΄ 79), άρθρου 7 παρ. 3 της 88555/3293/30.9.1988 απόφασης των Υπουργών
Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας και τροποποιήθηκε με την
ΤΤ/36586/10.7.2007  απόφαση  των  Υφυπουργών  ΕΣ.Δ.Δ.Α.  -  Οικονομίας  και  Οικονομικών  -
Απασχόλησης και οινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ Β΄ 1323), ορίζει ότι:
  «Α.  (...)  Β.  Επίσης  παρέχεται:  Ένα  (1)  λίτρο  φρέσκο  γάλα σε  ημερήσια  βάση  στους
εργαζόμενους,  στους  οποίους  παρέχονται  τα  μέσα  ατομικής  προστασίας.  Η  διανομή
πραγματοποιείται στους χώρους εργασίας. (...)  Στην περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας των
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού να χορηγήσουν 1 λίτρο φρέσκο γάλα, κατά τον ανωτέρω χρόνο, χορηγείται ίση
ποσότητα γάλακτος μακράς διαρκείας ή τύπου εβαπορέ με ειδική σήμανση επί του κυτίου, ώστε να
μην είναι εφικτή η περαιτέρω διάθεση». 

Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι σε ορισμένες κατηγορίες του προσωπικού των Ο.Τ.Α. α΄
βαθμού, που δικαιούνται μέσα ατομικής προστασίας, παρέχεται, σε καθημερινή βάση, ένα (1) λίτρο
φρέσκου γάλακτος με σκοπό την προστασία της υγείας τους, με την καθημερινή κατανάλωσή του
κατά τη διάρκεια του έτους.  Ως εκ τούτου, η χορήγησή του δεν επιτρέπεται να γίνεται μαζικά ως
προς τις αναλογούσες για κάθε εργαζόμενο ποσότητες, σε χρονικό διάστημα μεταγενέστερο του
επιβαλλομένου, ενώ η αντικατάστασή του από ίση ποσότητα γάλακτος μακράς διαρκείας ή
τύπου  εβαπορέ,  αποτελεί  εξαιρετική  περίπτωση,  στην  οποία  μόνο  λόγω  αντικειμενικής
αδυναμίας  χορήγησης  γάλακτος  επιτρέπεται  να  καταφεύγουν  οι  Ο.Τ.Α.,  διότι  σε  αντίθετη
περίπτωση θα μεταβαλλόταν ο χαρακτήρας του παρεχόμενου αυτού είδους ατομικής προστασίας,
κατά  περιγραφή  του  ως  άνω  σκοπού  του  νομοθέτη.  Επομένως,  η  αδυναμία  αυτή  πρέπει  να
αποδεικνύεται από τον Ο.Τ.Α. και να μην οφείλεται σε υπαιτιότητά του (βλ. Ελ. Συν. Kλιμ. VII Τμ.
Πράξεις 111, 236/2013,  Πρακτικά 1η/14.1.2014 ).

Επειδή αντικειμενική αδυναμία χορήγησης γάλακτος του Δήμου Κέας δεν υφίσταται, ο Δήμος
Κέας εφεξής θα παρέχει  (1) λίτρο φρέσκου γάλακτος σε ημερήσια βάση στους εργαζόμενους,
στους οποίους παρέχονται τα μέσα ατομικής προστασίας.
Το γάλα θα διανέμεται  σε καθημερινή βάση,  στους χώρους εργασίας.

Επίσης,  βάσει  της  ΠΡΑΞΗΣ  20/2017 του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου:  “Δικαιούχοι  της  παροχής
γάλακτος είναι οι εργαζόμενοι που έχουν αποκλειστικά τις αναφερόμενες στην ανωτέρω Κ.Υ.Α.
ειδικότητες, καθώς και αυτοί που εκτελούν τα καθήκοντα και που απασχολούνται στις εργασίες ή
τους  χώρους  που  αναφέρονται  σ'  αυτήν,  υπό  την  έννοια  της  αποκλειστικής  (σε  μόνιμη  και
καθημερινή  βάση  καθ'  όλη  τη  διάρκεια  του  ωραρίου  τους)  και  όχι  της  ευκαιριακής
απασχόλησης στις εργασίες ή τους χώρους αυτούς (βλ. αποφ. VII. Tμημ. 2507/2013, Πράξ. VII Τμ.
40/2009, 70, 81,196, 223, 260, 285/2011, 112/2012 καθώς και Πραξ. VII Κλιμ. Προληπτ. Ελεγχ.
Δαπαν. 22/2014, 288/2013) “
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Με βάση την παραπάνω παράγραφο, για τον μήνα Απρίλιο, θα παράσχεται γάλα που αντιστοιχεί
σε 21 ημέρες.

Το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου, αποτελείται από τους εξής:
1. Κορασίδης Νικόλαος
2. Πορίχης Ιωάννης
3. Περδικάρης Λεωνίδας
4. Μορφωνιός Λεονάρδος
5. Αλεξίου Τριαντάφυλλος
6. Κοζαδίνος Γεώργιος

στο σύνολο έξι (6) μόνιμοι υπάλληλοι.

Άρα:
1. Ο κάθε υπάλληλος δικαιούται 21lt  φρέσκο γάλα για τον μήνα Απρίλιο,  (126lt  για 6

υπαλλήλους)
2. και επειδή  η χορήγησή του δεν επιτρέπεται να γίνεται μαζικά ως προς τις αναλογούσες για

κάθε εργαζόμενο ποσότητες, σε χρονικό διάστημα μεταγενέστερο του επιβαλλομένου,αυτή
θα γίνεται καθημερινά. 

Κατόπιν έρευνας της αγοράς στις επικρατούσες τιμές στην προμήθεια φρέσκου γάλακτος, η τιμή
1lt  φρέσκου γάλακτος, εκτιμήθηκε σε 1,20euro πλέον 13% ΦΠΑ.

Συνάγεται ότι  για συνολική ποσότητα 126lt  για  τους 6 υπαλλήλους τον μήνα Απρίλιο,  θα
δαπανηθεί  ποσό  151,20euro  πλέον  13%  ΦΠΑ,  δηλ.  170,86euro  και  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.
20.6063.0001 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση
με ποσό 1.496,15 ευρώ.

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)

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
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6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Τις διατάξεις του Ν.4497/2017

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2018  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
20.6063.0001  ποσό 1.496,15 € (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 80/2016).

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 γάλα καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) για 
όλη την περίοδο του Απριλίου 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 στους χώρους εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού.

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται μετά το πέρας της ποσοτικής και ποιοτικής παρα-
λαβής  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 άρ-
θρου 218 του Ν.4412/16).

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 προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους του Δήμου Κέας,μηνός
Απριλίου

2.  την  διάθεση  πίστωσης  συνολικού  ποσού  170,86  ευρώ συμπ/νου  ΦΠΑ, από  τον  Κ.Α.
20.6063.0001  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018, 

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 20.6063.0001

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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3.  Την  έγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  της  με  αριθ.πρωτ.  940/22.03.2018  Μελέτης  της
Τεχνικής Υπηρεσίας με την με αριθ. 153/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια γάλατος για τους δικαιούχους του Δήμου Κέας 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 170,86 €  συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
20.6063.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 86/2018
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ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια φαρμακευτικού
εξοπλισμού κτιρίων του Δήμου Κέας ”.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
ΚΤΙΡΙΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 64,33     €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.10.66  99  ,  70.66  99  .000  2  

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201  8  )  

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

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών των υπαλλήλων του Δημαρχείου του ΚΕΠ καθώς και όσων κάνουν
χρήση  του  Σφαγείου  του  Δήμου  Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η  πραγματοποίηση  δαπάνης  για
προμήθεια φαρμακευτικού εξοπλισμού.

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 προμήθεια φαρμακευτικού εξοπλισμού

2.  την  διάθεση  πίστωσης  συνολικού  ποσού 64,33 €  συμπ/νου  ΦΠΑ,  από  τους  Κ.Α.  
10.66  99   με ποσό 36,18 και  70.66  99.0002   με ποσό 28,15     του προϋπολογισμού εξόδων  
οικονομικού έτους 2018

     ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

                      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΗΜΟΣ-ΚΕΠ)

ΚΑ 10.6699 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ-
ΤΣΙΡΟΤΑ
(ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ)

4 κουτιά 2,90 24% 14,38

ΨΗΦΙΑΚΟ
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

2τμχ 17,58 24% 21,80

Σύνολο 36,18
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2. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ
 Κ.Α.  70.6699.0002

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 
5cm x 7cm

20 0,336 13% 7,59

ΓΑΖΕΣ 15x15 2 κουτιά των
12τμχ

0,95 13% 2,15

ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ 1τμχ 2,20 24% 2,73

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ-
ΤΣΙΡΟΤΑ 
(ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΕΓΕΘΗ)

2 κουτιά 2,90 24% 7,19

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ  
6cm x 4m

1τμχ 0,73 13% 0,82

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 8cm
x 4m

1τμχ 1,05 13% 1,19

PULVO-47( ισχυρό 
τοπικό επουλωτικό 
ιδιοσκεύασμα)

1τμχ 6,11 6% 6,48

Σύνολο 28,15

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας :
Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  118  του  Ν.4412/2016),  μετά  από  συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους  οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31
του Ν.4412/2016).

Ισχύουσες Διατάξεις : 

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
https://www.skroutz.gr/s/7600088/Asepta-Idealelastic-6cm-x-4m.html
https://www.skroutz.gr/s/7600088/Asepta-Idealelastic-6cm-x-4m.html
https://www.skroutz.gr/s/7600088/Asepta-Idealelastic-6cm-x-4m.html
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6.Τις διατάξεις του ΠΔ80/2016

7.Τις διατάξεις του Ν.4497/2017

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα στους Κ.Α.  10.66  99  
(  500  ,00  €)  , 70.66  99.0002   (  1000,00  €)   (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)  μηνός από την ημερομηνία
ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16) 

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στο κτίριο του Δήμου Κέας. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν
τον ανάδοχο.

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

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας  της  προμήθειας θα γίνεται  μετά  το  πέρας  της  ποσοτικής  και  ποιοτικής
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών (τιμολόγιο
πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε
βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής,
μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις, 
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και

  συγκεκριμένα στους ΚΑ  10.6699,  70.6699.0002

3.  Την  έγκριση  της  με  αριθ.πρωτ.  :  955/23.03.2018  Μελέτης  του  Τμήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών με την με αριθμ. 154/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

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

Α) Εγκρίνει την προμήθεια φαρμακευτικού εξοπλισμού,

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 64,33 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος των κάτωθι
Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018, ως εξής :

 από τον ΚΑ 10.6699 ποσό 36,18 €
 από τον ΚΑ 70.6699.0002 ποσό 28,15 € 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 87/2018
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ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια πόσιμου νερού
για τις ανάγκες του Δήμου.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 5ο 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. (15.6699)
 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)

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

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

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

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

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

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  361,60 €  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  15.6699  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

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).

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126576
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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 υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη  πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018, και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 15.6699,
(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) 

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).

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
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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.  15.6699

3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ.: 1001/2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών

με την με αριθμ. 157/2018 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. 15.6699 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 88/2018
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ΘΕΜΑ 6ο : Ανατροπή ποσού, εκ νέου έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμή-

θεια  λαμπτήρων για νέα φωτιστικά σώματα.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ      2.269,20 €  
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  20.6699  )  
   ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201  8  )  

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ 11389/93

 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της  Υπηρεσίας  Ύδρευσης  του  Δήμου  Κέας,  κρίνεται
απαραίτητη η ανατροπή ποσού 1.496,68 € από την ΑΑΥ 214, λόγω μη εκτέλεσης της δαπάνης
και την εκ νέου δέσμευση για την πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια λαμπτήρων
για νέα φωτιστικά σώματα.

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
Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1. την ανατροπή ποσού  1.496,68 € από την ΑΑΥ  214.

2. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια λαμπτήρων για νέα φωτιστικά σώματα.

3.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 2.269,20 € συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  20.6699 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

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

“Προμήθεια  λαμπτήρων για νέα φωτιστικά σώματα”

 Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Λαμπτήρες, βιδωτοί 300

ΙΣΤΟΡΙΚΟ &   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

   Ο Δήμος Κέας με την με αριθμό 48/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εξέδωσε ένταλμα
προπληρωμής και διάθεση πίστωσης για πληρωμή παροχής υπηρεσίας αντικατάστασης φωτιστικών
σωμάτων από την ΔΕΔΔΗΕ και με την παρούσα καλούμαστε να προμηθευτούμε λαμπτήρες οι
οποίοι θα τοποθετηθούν στα εν λόγω φωτιστικά για να τεθούν σε λειτουργία.

     Οι λαμπτήρες θα πρέπει να ακολουθούν τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:
 Watt :15 W
 Aπόδοση: 140 W
 Lumen 1500 lm
 CCT(KELVIN) : 2700 K 
 Ra : 80
 Base type E27
 Voltage:220-240 V
 Διάρκεια ζωής:25.000 ώρες
 on/off : 100.000
 Beam agle: 270º
 IP : 65
 Θερμοκρασία λειτουργίας: -20º C έως +40º C
 Χρόνος εκκίνησης : 1 δευτ.
 Ενεργειακή κλάση : Α+
 Διαστάσεις : 65mm x 165 mm
 Range : 180 V – 265

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  118  του  Ν.4412/2016),  μετά  από  συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους  οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31
του Ν.4412/2016).

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

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

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

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

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

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

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Τις διατάξεις του Ν.4497/17

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.  20.6699,
(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). 

Χρόνος παράδοσης :
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία 
ανάθεσης.

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).

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
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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.  20.6699

3.  Την  έγκριση  της  με  αρ.πρωτ.:  951/23.03.2018  Μελέτης  του  Τμήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών με την με αριθ. 149/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
       

Α) Εγκρίνει την ανατροπή ποσού 1.496,68 € από την ΑΑΥ 214.

B) Εγκρίνει την δαπάνη για την προμήθεια λαμπτήρων για νέα φωτιστικά σώματα.

Γ) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.269,20 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.  20.6699
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 89/2018
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ΘΕΜΑ 7ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εντύπων για το
Κέντρο Κοινότητας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ   15,00   €  
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  60.6613.0001  )  

   ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201  8  )  

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ 11389/93

 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την πραγματοποίηση των δράσεων του Κέντρου Κοινότητας Κέας, κρίνεται απαραίτητη
η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια εντύπων 

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 Κέντρου Κοινότητας
Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.  την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια  εντύπων για το Κέντρο Κοινότητας.

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  15,00 €  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  60.6613.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Για την πραγματοποίηση των δράσεών του, το Κέντρο Κοινότητας Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Έγχρωμες φωτοτυπίες  μεγέθους Α3 15
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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.
60.6613.0001, με ποσό 1.400,00 €, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).

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

Χρόνος παράδοσης :
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία 
ανάθεσης (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16) 

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

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας 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,
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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.  60.6613.0001

3.  Την  έγκριση  της  με  αριθ.πρωτ.:  933/22.03.2018  Μελέτης  του  Τμήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών με την με αριθ.146/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την δαπάνη για την  προμήθεια εντύπων για το Κέντρο Κοινότητας.

Β) Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  15,00 € συμπ/νου  ΦΠΑ 24%,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
60.6613.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 90/2018

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677


6η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 30ης Μαρτίου 2018

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια  μπαταριών ΑΑ.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΑ  

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ    42,16 €  
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  10.6614  )  
   ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201  8  )  

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ 11389/93

 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών για τις Διοικητικές-Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Κέας,
κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την  προμήθεια  μπαταριών ΑΑ.

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   για τις Διοικητικές-
Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.  την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια μπαταριών ΑΑ.

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 42,16  € συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α. 10.6614 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

 Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Μπαταρίες  τύπου ΑΑ 80
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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. 10.6614, με
ποσό 890,88 €, (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 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, στην Ιουλίδα 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,
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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.  10.6614

3. Την  έγκριση  της  με  αρ.πρωτ.:  927-22/03/2018   Μελέτης  του  τμήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών με την με αριθ. 145/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την δαπάνη για την προμήθεια  μπαταριών ΑΑ.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 42,16 €  συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 10.6614 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 91/2018

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677


6η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 30ης Μαρτίου 2018

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια  υδραυλικών
εξαρτημάτων

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ   7.859,81 €  
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 23 ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ 11389/93

 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της  Υπηρεσίας  Ύδρευσης  του  Δήμου  Κέας,  κρίνεται
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια  υδραυλικών εξαρτημάτων.

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

Κατά  συνέπεια και  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω  και  τις  ανάγκες  της  Υπηρεσίας
Ύδρευσης του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.  την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια  υδραυλικών εξαρτημάτων.

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  7.859,81  € συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  25.6662.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

 Τα κάτωθι υλικά θα χρησιμοποιηθούν στην περιοχή του Οτζιά,της Ιουλίδας και στο Μυλοπόταμο
στη μονάδα αφαλάτωσης. Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ
1 ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ Φ90 16 ΑΤΜ 400 (m)
2 ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ Φ63 16 ΑΤΜ 800 (m)
3 ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ Φ63  6 ΑΤΜ 500 (m)
4 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ (PVC) Φ125  16 ΑΤΜ 18 (m)

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


6η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 30ης Μαρτίου 2018

5 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ (PVC) Φ75  16 ΑΤΜ 6 (m)
6 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΦ (PVC) Φ125  16 ΑΤΜ 3
7 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ (PVC) Φ140  16 ΑΤΜ 7
8 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ (PVC) Φ125  16 ΑΤΜ 2
9 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ (PVC) Φ75  16 ΑΤΜ 2
10 ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΚΟΛΛΗΤΟΣ Φ140 7
11 ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΚΟΛΛΗΤΟΣ Φ125 2
12 ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΚΟΛΛΗΤΟΣ Φ75 2
13 ΒΑΝΑ BUTTERFLY Φ140 (ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΑ) 3
14 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ (PVC) Φ125 90° 16 ΑΤΜ 5
15 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ (PVC) Φ125 45° 16 ΑΤΜ 5
16 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ (PVC) Φ75 90° 16 ΑΤΜ 5
17 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ (PVC) Φ75 45° 16 ΑΤΜ 5
18 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΠΑΡΟΧΗ Φ140*1ʺ 10
19 ΡΕ 100 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ90 16 ΑΤΜ 10
20 ΡΕ 100 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ63 16 ΑΤΜ 16
21 ΡΕ 100 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ140 16 ΑΤΜ 2
22 ΡΕ 100 ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 140*63 16 ΑΤΜ 1
23 ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΓΑΛΒ. DN80 16 ATM 2
24 ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΓΑΛΒ. DN63 16 ATM 2
25 ΡΕ 100 ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ Φ90 16 ΑΤΜ 2
26 ΡΕ 100 ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ Φ63 16 ΑΤΜ 2
27 ΡΕ 100 ΣΥΣΤΟΛΗ 90*63 2
28 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΑΦ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ Φ90 5
29 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΟΧΛΙΩΤΟΙ Φ63 7

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  118  του  Ν.4412/2016),  μετά  από  συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους  οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31
του Ν.4412/2016).

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

Ισχύουσες Διατάξεις :

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

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

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

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10  

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

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Τις διατάξεις του Ν.4497/17

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2018 και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
25.6662.0001, με ποσό 54.644,12 €, (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 από την ημερομηνία 
ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16) 

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

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην αποθήκη των υδραυλικών, στην περιοχή του Αγίου
Κωνσταντίνου Κέας.

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας  της  προμήθειας θα γίνεται  μετά  το  πέρας  της  ποσοτικής  και  ποιοτικής
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών (τιμολόγιο
πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε
βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής,
μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και

    συγκεκριμένα στον Κ.Α.  25.6662.0001

3.  Την  έγκριση  της  με  αριθ.πρωτ.:  931/22.03.2018  Μελέτης  του  Tμήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών με την με αριθ. 144/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

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

Α) Εγκρίνει την δαπάνη για την προμήθεια  υδραυλικών εξαρτημάτων.

Β) Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού 7.859,81  € συμπ/νου  ΦΠΑ, σε  βάρος  του  Κ.Α.
25.6662.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 92/2018
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ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για ταχυδρομικά τέλη.

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

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

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

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση
δαπανών.
Με  το  άρθρο  72  του  Ν.  3852/10  αντικαταστάθηκε  το  άρθρο  103  του  Ν.  3463/06,  το  οποίο
αναφερόταν στις  αρμοδιότητες της  Δημαρχιακής Επιτροπής,  η οποία αντικαταστάθηκε από την
Οικονομική Επιτροπή.

Προκειμένου  να  καλυφθεί  η  δαπάνη  για  ταχυδρομικά  τέλη  του  Δήμου,  παρακαλώ  να  ληφθεί
απόφαση  για  τη  διάθεση  πίστωσης  ποσού  2.000,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.  00.6221  του
προϋπολογισμού  έτους  2018 με  τίτλο  “Ταχυδρομικά Τέλη”,  στον  οποίο  υπάρχει  διαθέσιμη  και
εξειδικευμένη πίστωση ποσού ευρώ τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (4.950,00 €) και να
εκδοθεί ένταλμα προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου κ. Γεωργίας Μπουγάδη.

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

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Διαθέτει πίστωση 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
που αφορά την κάλυψη ταχυδρομικών τελών στη μηχανή προπληρωμής.

2.  Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης, εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο
όνομα  της  υπαλλήλου  του  Δήμου  κ.  Γεωργίας  Μπουγάδη,  η  οποία  υποχρεούται  να  αποδώσει
λογαριασμό  μέσα  σε  προθεσμία  τριών  μηνών,  στην  οποία  θα  επισυνάπτονται  τα  απαιτούμενα
δικαιολογητικά.

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 93/2018
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ΘΕΜΑ 11ο  :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας “Σ Υ -
Ν Τ Η Ρ Η Σ Η  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Υ Π ΟΛΟ Γ Ι Σ Τ Ω Ν  Κ Α Ι  Μ Η Χ Α Ν Ω Ν  Γ ΡΑ -

Φ Ε Ι Ω Ν  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ  ” .

  Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Υ Π ΟΛΟ Γ Ι Σ Τ Ω Ν
 Κ Α Ι  Μ Η Χ Α Ν Ω Ν  Γ ΡΑΦ Ε Ι Ω Ν  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   13.530  ,00   € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)  
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.    10.6265.0008  
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 201  8  

 ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ   Κ.Α.     ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019  

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

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Για  την  κάλυψη αναγκών συντήρησης  ηλεκτρονικών υπολογιστών και  μηχανών γραφείων

Δήμου Κέας. εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  παροχή  υπηρεσίας Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Υ Π ΟΛΟ Γ Ι Σ Τ Ω Ν  Κ Α Ι  Μ Η Χ Α Ν Ω Ν  Γ ΡΑΦ Ε Ι Ω Ν
Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ ,  σ υ ν ο λ ι κ ο ύ  ύ ψ ο υ ς  μ ε λ έ τ η ς  1 3 . 5 3 0 , 0 0 € .

2.  Την διάθεση και  ψήφιση πίστωση ποσού  9.600,00 € (συμπ.  ΦΠΑ  24%) σε βάρος του ΚΑ
10.6265.0008 με τίτλο “Συντήρηση Η/Υ και μηχανών γραφείου 2018-19”,  ενώ το υπόλοιπο
ποσό των 3.930,00 € θα διατεθεί από τον αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού
έτους 2019.       

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
Π Α Ρ Ο Χ Η Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν  

Γ Ι Α Τ Η  
Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Υ Π ΟΛΟ Γ Ι Σ Τ Ω Ν

 Κ Α Ι  Μ Η Χ Α Ν Ω Ν  Γ ΡΑΦ Ε Ι Ω Ν  
Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ  

Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών
και μηχανών γραφείων Δήμου Κέας.
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος παροχής υπηρεσίας, πρέπει να είναι διαθέσιμος καθημερινά, από τις 7:30
π.μ.  έως  τις  15:30  μ.μ.  και  να  έχει  ανταπόκριση  το  αργότερο  μισή  ώρα  από  την
αναγγελία της εντολής συντήρησης.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Συντήρηση δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών
Εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρονικών λειτουργικών συστημάτων
Εγκατάσταση και συντήρηση μηχανών γραφείου
back up αρχείων
Αναβαθμίσεις
Εγκατάσταση νέων εκδόσεων
Ενημέρωση/κατάρτιση των υπαλλήλων σε όλα τα παλαιά και νέα συστήματα του Δήμου, όπου

απαιτείται
Έλεγχος για ιούς και αποκατάσταση πιθανής βλάβης
Να προτείνει στην υπηρεσία τυχόν αναγκαίες αλλαγές του λογισμικού και του εξοπλισμού
Να τακτοποιεί τις οποιεσδήποτε αλλαγές συμφωνηθούν, άμεσα και εφόσον είναι διαθέσιμα τα

απαραίτητα υλικά ή λογισμικά για την ευρυθμότερη λειτουργία του Δήμου,
Συντήρηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ενημέρωση ιστοτόπων του Δήμου
Τεχνική υποστήριξη οπτικοακουστικού υλικού εκδηλώσεων του Δήμου και φορέων αυτού  και

φύλαξη σε χώρο ασφαλισμένο που θα υποδειχθεί από το Δήμο εντός των εγκαταστάσεών του
Συντήρηση των προγραμμάτων λογισμικού
Να επιβλέπει την σωστή λειτουργία και φύλαξη του οπτικοακουστικού υλικού του Πνευματικού

Κέντρου που βρίσκεται στο θάλαμο προβολής ο οποίος θα παραμένει ασφαλισμένος με δική
του ευθύνη. Επίσης να επιβλέπει τη φύλαξη παρόμοιου υλικού του Παλαιού Δημαρχείου.

Απαραίτητη  θεωρείται  η  εμπειρία  του  σε  συνεργασία  με  Ο.Τ.Α.  για  υποστήριξη  ανάλογων
συστημάτων.

Οι  ασφαλιστικές  εισφορές  του  επιτηδευματία  και  του  προσωπικού  που  πιθανόν  απασχολήσει,
βαρύνουν τον ανάδοχο της υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση δεν βαρύνουν το Δήμο Κέας. Ο Δήμος
δεν επιβαρύνεται με δώρα, άδειες, επιδόματα κλπ.

  
   Η  δαπάνη  της  παροχής  υπηρεσίας  ανέρχεται  στο  συνολικό  ποσό  των 13.530,00€,

συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  (24%),  και  θα  χρηματοδοτηθεί  από  ιδίους  πόρους και
συγκεκριμένα:

 από  τον ΚΑ  10.6265.0008 “Συντήρηση Η/Υ και  μηχανών  γραφείου  2018-19” (στον
οποίο υπάρχει  εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 10.000,00€),  με ποσό 9.600,00€  από τον
προϋπολογισμού  έτους  2018  και ποσό 3.930,00€  από  τον  αντίστοιχο  Κ.Α.  του
προϋπολογισμού έτους 2019

                                        

Ε ι δι κή  συγ γρ αφή  υπ οχ ρ εώσεων

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο υπηρεσίας  

Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών
και μηχανών γραφείων Δήμου Κέας.
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
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Ο ανάδοχος παροχής υπηρεσίας, πρέπει να είναι διαθέσιμος καθημερινά, από τις 7:30
π.μ.  έως  τις  15:30  μ.μ.  και  να  έχει  ανταπόκριση  το  αργότερο  μισή  ώρα  από  την
αναγγελία της εντολής συντήρησης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 Συντήρηση δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών
 Εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρονικών λειτουργικών συστημάτων
 Εγκατάσταση και συντήρηση μηχανών γραφείου
 back up αρχείων
 Αναβαθμίσεις
 Εγκατάσταση νέων εκδόσεων
 Ενημέρωση/κατάρτιση των υπαλλήλων σε όλα τα παλαιά και νέα συστήματα του Δήμου,

όπου απαιτείται
 Έλεγχος για ιούς και αποκατάσταση πιθανής βλάβης
 Να προτείνει στην υπηρεσία τυχόν αναγκαίες αλλαγές του λογισμικού και του εξοπλισμού
 Να τακτοποιεί τις οποιεσδήποτε αλλαγές συμφωνηθούν, άμεσα και εφόσον είναι διαθέσιμα

τα απαραίτητα υλικά ή λογισμικά για την ευρυθμότερη λειτουργία του Δήμου,
 Συντήρηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ενημέρωση ιστοτόπων του Δήμου
 Τεχνική υποστήριξη οπτικοακουστικού υλικού εκδηλώσεων του Δήμου και φορέων αυτού

και  φύλαξη  σε  χώρο  ασφαλισμένο  που  θα  υποδειχθεί  από  το  Δήμο  εντός  των
εγκαταστάσεών του

 Συντήρηση των προγραμμάτων λογισμικού
 Να  επιβλέπει  την  σωστή  λειτουργία  και  φύλαξη  του  οπτικοακουστικού  υλικού  του

Πνευματικού  Κέντρου  που  βρίσκεται  στο  θάλαμο  προβολής  ο  οποίος  θα  παραμένει
ασφαλισμένος με δική του ευθύνη. Επίσης να επιβλέπει τη φύλαξη παρόμοιου υλικού του
Παλαιού Δημαρχείου.

Οι  ασφαλιστικές  εισφορές  του  επιτηδευματία  και  του  προσωπικού  που  πιθανόν  απασχολήσει,
βαρύνουν τον ανάδοχο της υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση δεν βαρύνουν το Δήμο Κέας. Ο Δήμος
δεν επιβαρύνεται με δώρα, άδειες, επιδόματα κλπ.

Άρθρο 2ο Τρόπος Ανάθεσης

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).

Άρθρο 3ο   :   Ισχύουσες διατάξεις  
 1.Οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από   παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
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4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10  

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

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Τις διατάξεις του Ν.4497/2017

Άρθρο 4ο :     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). 

Άρθρο 5ο :     Διάρκεια Σύμβασης   
Οι  παραπάνω  εργασίες  θα  ολοκληρωθούν  εντός  ενός  έτους  από  την  ημ/νια  υπογραφής  της
Σύμβασης (άρθρο 217  του Ν.4412/16).

Άρθρο 6ο : Τόπος Παροχής 
Οι παραπάνω εργασίες θα διενεργούνται στα Δημοτικά κτίρια και όπου αλλού υποδεικνύει ο

Δήμος.

Άρθρο 7ο :   Παραλαβή Εργασίας   
Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο
219 παρ.1 του Ν.4412/16.

Άρθρο 8ο :   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).

Άρθρο 9ο : Ανωτέρα Βία

Ως  ανωτέρα  βία  θεωρείται  κάθε  απρόβλεπτο  και  τυχαίο  γεγονός  που  είναι  αδύνατο  να
προβλεφθεί  έστω και  αν  για  την  πρόβλεψη  και  αποτροπή  της  επέλευσής  του  καταβλήθηκε
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχτηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας
είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός
ή σε περιστάσεις  για  τις  οποίες  ο εντολοδόχος  ή ο εντολέας  είναι  ανυπαίτια,  αιφνιδιαστική
απεργία  προσωπικού,  ατύχημα  και  στην  περίπτωση  που  υπάρξει  λόγος  ανωτέρας  βίας  ο
εντολοδόχος  οφείλει  να  ειδοποιήσει  αμελλητί  τον  εντολέα  και  να  καταβάλει  κάθε  δυνατή
προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα
που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο   όρος  περί  ανωτέρας  βίας  εφαρμόζεται  ανάλογα  και  για  τον  εντολέα,  προσαρμοζόμενος
ανάλογα.

      
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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1.  Τις ανωτέρω διατάξεις
2.  Την  ύπαρξη  εξειδικευμένης  πίστωσης  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.  έτους  2018 και

συγκεκριμένα στον ΚΑ 10.6265.0008

3. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αριθ.πρωτ. 954/2018 Μελέτης της Τεχνικής

Υπηρεσίας με την με αριθ. 152/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την  έγκριση  της  παροχής  υπηρεσίας “Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν
Υ Π ΟΛΟ Γ Ι Σ Τ Ω Ν  Κ Α Ι  Μ Η Χ Α Ν Ω Ν  Γ ΡΑΦ Ε Ι Ω Ν  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ ” ,
σ υ ν ο λ ι κ ο ύ  ύ ψ ο υ ς  μ ε λ έ τ η ς  1 3 . 5 3 0 , 0 0 € .

Β)  Την διάθεση και ψήφιση πίστωση ποσού  9.600,00 € (συμπ. ΦΠΑ  24%) σε βάρος του ΚΑ
10.6265.0008 με τίτλο “Συντήρηση Η/Υ και μηχανών γραφείου 2018-19”,  ενώ το υπόλοιπο
ποσό των 3.930,00 € θα διατεθεί από τον αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού
έτους 2019.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 94/2018
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ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας Καθαρι-
σμού – Απολύμανσης - απεντόμωσης αποχετευτικών δικτύων παραλίας Κορησσίας – Βουρκα-
ρίου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ   ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-  
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ-ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 5.456,00     €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   70  .6275.000  1  

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201  8  )  

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

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  κάλυψη των  αναγκών  Απολύμανσης-απεντόμωσης  αποχετευτικών  δικτύων  παραλίας
Κορησσίας  –  Βουρκαρίου κρίνεται  απαραίτητη  η  πραγματοποίηση  δαπάνης  συνολικού  ποσού
5.456,00.

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  Καθαρισμού  –  Απολύμανσης  -
απεντόμωσης αποχετευτικών δικτύων παραλίας Κορησσίας – Βουρκαρίου.

2.  την  διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 5.456,00  € συμπ/νου ΦΠΑ, από τον  Κ.Α.  
70  .6275.000  1       του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018

     

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ-ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ

Η παρούσα  μελέτη  αφορά  στην  παροχή  υπηρεσίας  Απολύμανσης-απεντόμωσης  αποχετευτικών
δικτύων παραλίας Κορησσίας – Βουρκαρίου

Συγκεκριμένα θα γίνει καθαρισμός και απόφραξη των φρεατίων και των αγωγών,  μήκους 1.550 μ.
στην  περιοχή  της  Κορησσίας  και  728  μ.  στο  Βουρκάρι.   Η  απόφραξη  θα  γίνει  με  σύνθετο
αποφρακτικό  μηχάνημα υψηλής  πίεσης  –  αναρρόφησης.  Επιπροσθέτως  θα  γίνει  απολύμανση  -
απεντόμωση σε όλα τα φρεάτια καθαρισμού  

Τα υλικά καθαριότητας, εργαλεία που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες, είναι στις υποχρεώσεις
του εργολάβου. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.
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Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 5.456,00 € ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ
ΤΟΝ Κ.Α. (70.6275.0001) ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018.

Π Ρ ΟΫ Π ΟΛΟ Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ε.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΔΑΠΑΝΗ

1 Καθαρισμός και απόφρα-
ξη των φρεατίων και των 
αγωγών απόστασης 1.550 
μ. στην περιοχή της Κο-
ρησσίας και 728,00μ. στο 
Βουρκάρι

Μ 2.278 1,2730465 € 2.900,00 €

2 Απολύμανση - 
απεντόμωση φρεατίων 

1.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 4.400,00 €
 ΦΠΑ 24% 1.056,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 5.456,00 €

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)

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Τις διατάξεις του Ν.4497/2017

Ύπαρξη πιστώσεων     
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. 70.6275.0001 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 ).

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
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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). 

Διάρκεια Σύμβασης     
Οι παραπάνω εργασίες θα ολοκληρωθούν  εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης
(άρθρο   217   του Ν.4412/16  ).

Τόπος Παροχής :
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στο αποχετευτικό δίκτυο Κορησσίας – Βουρκαρίου. 

Παραλαβή Εργασίας :
Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή και θα παρακολουθεί την
καλή εκτέλεσης των εργασιών. 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  70.6275.0001

3.  Την  έγκριση  της  με  αριθ.πρωτ.  953/23.03.2018  Μελέτης  του  Τμήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών με την με αριθμ. 150/2018 Απόφαση Δημάρχου.

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την  παροχή υπηρεσίας Καθαρισμού - Απολύμανσης - Απεντόμωσης αποχετευτικών
δικτύων παραλίας Κορησσίας – Βουρκαρίου.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 5.456,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
70.6275.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 95/2018

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας “επισκευής
ανελκυστήρα ΑΜΕΑ του νέου Δημοτικού Σχολείου Ιουλίδας”. 

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΜΕΑ  ΤΟΥ  ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΙΟΥΛΙΔΑΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ Α  ΞΙΑΣ     3.844,00   €   (  ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)  
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   15.6262.0010  )  
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 201  8  

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ   118 ΤΟΥ Ν.4412/2018   

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

     Προκειμένου  να  τεθεί  σε  πλήρη  λειτουργία  ο  ανελκυστήρας  ΑΜΕΑ του  νέου  Δημοτικού

σχολείου στην Ιουλίδα Κέας, κρίνονται απαραίτητες εργασίες επισκευής

Κατά συνέπεια και  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω,  εισηγούμαστε  προς  την  Οικονομική
Επιτροπή : 

1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας “επισκευής ανελκυστήρα ΑΜΕΑ του νέου
Δημοτικού Σχολείου Ιουλίδας”

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  3.844,00 € (συμπ.ΦΠΑ) από τον  Κ.Α.  15.6262.0010 του
προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ
       

 Προκειμένου να τεθεί σε πλήρη λειτουργία ο ανελκυστήρας ΑΜΕΑ του νέου Δημοτικού σχολείου

στην Ιουλίδα Κέας, προτείνονται  οι κάτωθι εργασίες:

 Σύνδεση μηχανοστασίου (αντλία,πίνακας)
 Σύνδεση φρεατίου (οδηγοί, έμβολο, θάλαμοι, σασί)
  Πιστοποίηση του ανελκυστήρα και να σύνταξη  Τεχνικού Φακέλου   από τον ανάδοχο
 Προσαρμογή  της  υφιστάμενης  εγκατάστασης  στις  απαιτήσεις  του  νέου  προτύπου,  με

πρόσθετο εξοπλισμό (Σύμφωνα με το ΦΕΚ  1047/Β/2016 που ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2014/33/ΕΕ στην εθνική Νομοθεσία από 31.08.2017 και μετά, τίθεται σε εφαρμογή
το πρότυπο ΕΝ 81.20 που αφορά την εγκατάσταση των ανελκυστήρων

 Εγκατάσταση  αναδιπλούμενου  καθίσματος  στην  καμπίνα  με  το  νέο  πρότυπο  ΑΜΕΑ
(επιπλέον  της  περιμετρικής  κουπαστής  και  των  συστημάτων  braille,  gong,  αναγγελία
ορόφων) 
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Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών με τα απαραίτητα υλικά και το κόστος μετακίνησης-
διαμονής-διατροφής του προσωπικού για όσες ημέρες χρειαστεί, ανέρχεται στο ποσό των 3.100,00
€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 744,00 €. Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών 3.844,00 € και θα βαρύνει
τον ΚΑ 15.6262.0010 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας, έτους 2018 με ποσό 3.844,00
€.

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

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

Ισχύουσες Διατάξεις   :  

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7.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 4.000,00 € και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 15.6262.0010, (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 υπογραφής της
σύμβασης (άρθρο 217  του Ν.4412/16).

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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Τόπος Παροχής :
Η  παροχή  της  υπηρεσίας  θα  γίνει  στο  νέο  δημοτικό  σχολείο  Κέας  στην  Ιουλίδα  Κέας,  όπως
αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα μελέτη.

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  εξειδικευμένων  πιστώσεων  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.  έτους  2018 και

συγκεκριμένα στον ΚΑ   15.6262.0010

3.  Την έγκριση της με αριθ.πρωτ.: 949/2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών

με την με αριθ. 142/2018 Απόφαση Δημάρχου 

4.Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την έγκριση  της δαπάνης  για την παροχή υπηρεσίας “επισκευής ανελκυστήρα ΑΜΕΑ του
νέου Δημοτικού Σχολείου Ιουλίδας”

Β)  Την διάθεση και ψήφιση πίστωση ποσού 3.844,00 € (συμπ.ΦΠΑ) από τον 15.6262.0010 του
προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 96/2018

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την παροχή υπηρεσίας “Επισκευής αποτριχωτή χοίρων σφαγείου”.

  Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  14ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΤΡΙΧΩΤΗ ΧΟΙΡΩΝ  ΣΦΑΓΕΙΟΥ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ Α  ΞΙΑΣ   248,00 €   (  ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)  
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.    70.6265  )  

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 201  8  

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ   118 ΤΟΥ Ν.4412/2018   

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Για την κάλυψη των αναγκών του δημοτικού σφαγείου Κέας, κρίνεται απαραίτητη η ανάγκη

επισκευής του αποτριχωτή χοίρων.

Κατά συνέπεια και  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω,  εισηγούμαστε  προς  την  Οικονομική
Επιτροπή : 

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  παροχή  υπηρεσίας “Επισκευής  αποτριχωτή  χοίρων
σφαγείου”.

2. την διάθεση πίστωσης ύψους 248,00 € (συμπ. ΦΠΑ) από τον Κ.Α. 70.6265 του προϋπολογισμού
έτους 2018 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση.

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ
     

  Προκειμένου να γίνει πιο λειτουργικό το μηχάνημα αποτριχωτή χοίρων στο Δημοτικό
σφαγείο Κέας, προτείνεται  η επισκευή του και συγκεκριμένα οι κάτωθι εργασίες:

Μείωση του συνολικού ύψους του αποτριχωτή έως του 1.10 μέτρου, ώστε να είναι
χρηστικό και να μην απαιτείται η χρήση σκάλας.

Προσθήκη  4  ροδών  (στα  4  πόδια  του  αποτριχωτή),  ώστε  να  καταστεί  δυνατή  η
μετακίνησή του όποτε είναι απαραίτητο. 

Αναλογική μείωση της σχάρας συγκριτικά με το συνολικό ύψος.

Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών με τα απαραίτητα υλικά ανέρχεται  στο ποσό των
200,00  €  πλέον  Φ.Π.Α.  24% 48,00  €.  Συνολικός  προϋπολογισμός  εργασιών  248,00 €  και  θα
βαρύνει  τον  ΚΑ 70.6265 του  προϋπολογισμού  εξόδων του  Δήμου Κέας,  έτους  2018  με  ποσό
248,00 € 
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Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις     

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7.Τις διατάξεις του Ν.4497/2017

 Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη  πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018, ύψους 1.000,00 € και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 70.6265 (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 ένα (1) μήνα από την ημερομηνία ανάθεσης (άρθρο 217
του Ν.4412/16).

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στο νέο δημοτικό σφαγείο 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

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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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  εξειδικευμένων  πιστώσεων  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.  έτους  2018 και

συγκεκριμένα στον ΚΑ   70.6265

3.  Την  έγκριση  της  με  αριθ.πρωτ.:  932/22.03.2018 Μελέτης του  τρήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών με την με αριθ. 143/2018 Απόφαση Δημάρχου 

4.Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την παροχή  υπηρεσίας  “Επισκευής  αποτριχωτή  χοίρων
σφαγείου”.

Β)   Την  διάθεση και  ψήφιση  πίστωση  ποσού  248,00 €  (συμπ.  ΦΠΑ)  από  τον  70.6265 του
προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 97/2018       
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ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας Τεχνικού
Ασφαλείας δημοτικών κτιρίων.

  Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  15ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τ Ε Χ Ν Ι ΚΟ Υ  Α Σ ΦΑ Λ Ε Ι Α Σ  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ω Ν  Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   868,00   €  (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)  
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   30.6112.0020  

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 201  8  
ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019

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

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Για  την  εξασφάλιση  της  υγείας  των  υπαλλήλων  του  Δήμου  Κέας  και  την  τήρηση  της

νομοθεσίας για την υποχρέωση του εργοδότη να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των

εργαζομένων, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  παροχή  υπηρεσίας Τ Ε Χ Ν Ι ΚΟ Σ  Α Σ ΦΑ Λ Ε Ι Α Σ
Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ω Ν  Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν ,  σ υ ν ο λ ι κ ο ύ  ύ ψ ο υ ς  8 6 8 , 0 0  €  

2 .  Τη ν  δ ι ά θ ε σ η  κ α ι  ψ ή φ ι σ η  π ί σ τ ω σ η  π ο σ ο ύ  6 5 0 , 0 0  €  ( σ υ μ π .  Φ Π Α  2 4 % )
σ ε  β ά ρ ο ς  τ ο υ  Κ Α  3 0 . 6 11 2 . 0 0 2 0 ,  ε ν ώ  τ ο  υ π ό λ ο ι π ο  π ο σ ό  τ ω ν  2 1 8 , 0 0 €  θ α
δ ι α τ ε θ ε ί  α π ό  τ ο ν  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  Κ Α  τ ο υ  π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ  ε ξ ό δ ω ν
ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ύ  έ τ ο υ ς  2 0 1 9 .

    

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

“Τεχνικός ασφαλείας Δημοτικών κτιρίων”

Η παρούσα αφορά στην παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας όπως αυτές προβλέπονται  και
ορίζονται  από  τις  διατάξεις  του  Ν.  3850/2010  και  των  ΠΔ 17/96,  157/92  και  294/88  που
εναρμόνισαν την εθνική  με  την  κοινοτική  νομοθεσία  σε θέματα υγιεινής  και  ασφάλειας  στους
χώρους  εργασίας.  Ο  εργοδότης  υποχρεούται  να  εξασφαλίζει  την  υγεία  και  την  ασφάλεια  των
εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν
την  υγεία  και  ασφάλεια  των  τρίτων. Σύμφωνα  με  την  συγκεκριμένη  νομοθεσία  η  παρουσία
Τεχνικού Ασφαλείας καθίσταται πλέον υποχρεωτική.

Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε
θέματα σχετικά με την υγεία και  ασφάλεια των εργαζομένων και  την πρόληψη των εργατικών
ατυχημάτων.  (Τις  γραπτές  υποδείξεις  ο  τεχνικός  ασφάλειας  καταχωρεί  σε  ειδικό  βιβλίο  της
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επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο εργοδότης
έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το
βιβλίο).

Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας:

α)  συμβουλεύει  σε  θέματα  σχεδιασμού,  προγραμματισμού,  κατασκευής  και  συντήρησης  των
εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού,
επιλογής  και  ελέγχου  της  αποτελεσματικότητας  των  ατομικών  μέσων  προστασίας,  καθώς  και
διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης
της παραγωγικής διαδικασίας,
β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους,
καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και
επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης των
ατυχημάτων,  ενημερώνοντας  σχετικά  τους  αρμόδιους  προϊσταμένους  των  τμημάτων  ή  τη
διεύθυνση της επιχείρησης.

Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:
α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων,
να  αναφέρει  στον  εργοδότη  οποιαδήποτε  παράλειψη  των  μέτρων  υγείας  και  ασφάλειας,  να
προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους,
β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας,
γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των
ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων,
δ)  να  εποπτεύει  την  εκτέλεση  ασκήσεων  πυρασφάλειας  και  συναγερμού  για  τη  διαπίστωση
ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.

Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:
α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας
των εργαζομένων και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού
κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους,
β) να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων
σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

(Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν από τον εργοδότη
και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως τεχνικού ασφάλειας.)

Οι εν λόγω υπηρεσίες απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε ειδικά θέματα που δεν μπορεί να
καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικού του Δήμου. Συγκεκριμένα:
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Απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων του Τεχνικού Ασφαλείας

Πτυχιούχοι A.Ε.I.
Μηχανολόγος Μηχανικός
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Χημικός Μηχανικός
Χημικός
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
Τμήματος  Μηχανολογίας  Τμήματος
Ηλεκτρολογίας Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Κάθε άλλη ειδικότητα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε,Ι. που το
αντικείμενο  σπουδών  εχει  σχέση  με  τις
εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία
των επιχειρήσεων

Χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας 

Ο  χρόνος  απασχόλησης  του  Τεχνικού  Ασφαλείας  (ΤΑ)  υπολογίζεται  βάσει  του  Ν.  3850/2010,
σύμφωνα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και τον αντίστοιχο βαθμό επικινδυνότητας που τη
διέπει, καθώς και τον συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται σε αυτήν. 

Σύμφωνα με την δραστηριότητά του ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ανήκει βάσει του Ν. 3850/2010 στη Γ’
κατηγορία επικινδυνότητας και βάσει  αυτού ως ελάχιστο όριο ωρών ετήσιας απασχόλησης του
Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) ορίζονται οι 50,0 και για αριθμό εργαζομένων 21-50.

Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  οχτακοσίων εξήντα οχτώ
(868,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους
και  συγκεκριμένα από τον Κ.Α.  30.6112.0020  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού  έτους
2018 με ποσό 650,00 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των 218,00 € θα διατεθεί από τον προϋπολογισμό
του οικ.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).

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
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6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Τις διατάξεις του Ν.4497/2017

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη  πίστωση ύψους  650,00 € συμπ/νου
ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  30.6112.0020  του προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2018.  Το
υπόλοιπο ποσό των 218,00 € θα διατεθεί από τον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2019.

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

Διάρκεια Σύμβασης   :  
Οι παραπάνω εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνεται στα Δημοτικά κτίρια του Δήμου Κέας και συγκεκριμένα:

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΙΘ.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘ.ΕΡΓΑΤΟΤΕ-ΧΝΙΚΩΝ

ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΙΟΥΛΙΔΑ 10 11
 (ΟΔΗΓΟΙ (3) - ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Μ.Ε.
(1) - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ (1) - ΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (6))

ΚΕΠ-ΙΟΥΛΙΔΑ 5

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΙΟΥΛΙΔΑ χωρίς τακτικό προσωπικό

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΙΟΥΛΙΔΑ χωρίς τακτικό προσωπικό

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ -
ΚΟΡΗΣΣΙΑ

χωρίς τακτικό προσωπικό

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ χωρίς τακτικό προσωπικό

ΤΟΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ χωρίς τακτικό προσωπικό

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ 2 υπάλληλοι

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

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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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  30.6112.0020

3. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αριθ.πρωτ. 956/2018 Μελέτης της Τεχνικής

Υπηρεσίας με την με αριθμ. 151/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την έγκριση της παροχής υπηρεσίας “Τ Ε Χ Ν Ι ΚΟ Σ  Α Σ ΦΑ Λ Ε Ι Α Σ  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ω Ν
Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν ” ,  σ υ ν ο λ ι κ ο ύ  ύ ψ ο υ ς  8 6 8 , 0 0 € .

Β)  Τ η ν  δ ι ά θ ε σ η  κ α ι  ψ ή φ ι σ η  π ί σ τ ω σ η  π ο σ ο ύ  6 5 0 , 0 0  €  ( σ υ μ π .  Φ Π Α  2 4 % )
σ ε  β ά ρ ο ς  τ ο υ  Κ Α  3 0 . 6 11 2 . 0 0 2 0 ,  ε ν ώ  τ ο  υ π ό λ ο ι π ο  π ο σ ό  τ ω ν  2 1 8 , 0 0 €  θ α
δ ι α τ ε θ ε ί  α π ό  τ ο ν  α ν τ ί σ τ ο ι χ ο  Κ Α  τ ο υ  π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ  ε ξ ό δ ω ν
ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ύ  έ τ ο υ ς  2 0 1 9 .

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 98/2018
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ΘΕΜΑ 16ο :   Έγκριση κατεπείγουσας απόφασης δημάρχου που αφορά στην αμοιβή δικη-
γόρου για παράσταση ενώπιον Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου. 

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

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

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

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

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

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

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

Ο Δήμαρχος με την υπ΄ αριθμ. 140/23-03-2018 (ΑΔΑ: ΨΚΣΑΩΕΔ-Ω6Φ) απόφασή του και

λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Την εκδίκαση αγωγής του Μιχαήλ Βόμβα κατά του Δήμου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού

Πρωτοδικείου Σύρου, την Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018

2. Το γεγονός ότι θα πρέπει να παραστεί δικηγόρος, προκειμένου – σε συνεννόηση με τον ενάγοντα

να αιτηθεί αναβολή εκδίκασης

ενέκρινε :

 Την  απευθείας  ανάθεση  παροχής  υπηρεσιών  για  την  παράσταση  ενώπιον  του  Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου, για την υποβολή αίτησης αναβολής εκδίκασης της αγωγής
αποζημίωσης  του  Μιχαήλ  Βόμβα  κατά  του  Δήμου,  στην  δικηγορική  εταιρία  Ευάγγελου
Χατζηγιαννάκη,  που  εδρεύει  στην  Αθήνα,  ΑΦΜ:  998108240  -  ΔΟΥ:  Δ`  ΑΘΗΝΩΝ,  έναντι
συνολικής αμοιβής ποσού 203,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, συνολικό ποσό 251,72 €, σε βάρος του
Κ.Α. 00.6111.0001 με τίτλο “Αμοιβές νομικών”, για τη συζήτηση που θα γίνει ενώπιον του
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου, την Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018.

      
Λαμβανομένου υπόψη τα ανωτέρω υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής

την ανωτέρω απόφαση όπως ορίζει ο νόμος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

 το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010
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 την υπ΄αριθμ. 140/23-03-2018 (ΑΔΑ: ΨΚΣΑΩΕΔ-Ω6Φ)απόφαση Δημάρχου

 την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και στον

Κ.Α. 00.6111.0001 με τίτλο “Αμοιβές νομικών”

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. 140/23-03-2018 (ΑΔΑ: ΨΚΣΑΩΕΔ-Ω6Φ) απόφαση Δημάρχου, που αφορά

στην <<Έγκριση κατεπείγουσας απόφασης δημάρχου που αφορά στην αμοιβή δικηγόρου για

παράσταση ενώπιον Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου>>,  για την υποβολή αίτησης

αναβολής εκδίκασης της αγωγής αποζημίωσης του Μιχαήλ Βόμβα κατά του Δήμου, την Δευτέρα 26

Μαρτίου 2018.

Η  ανωτέρω  δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  00.6111.0001  με  τίτλο  “Αμοιβές  νομικών” του

προϋπολογισμού οικ.έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 99/2018
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ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών
για τη επισκευή και συντήρηση του φωτοαντιγραφικού πολυμηχανήματος του ΚΕΠ.

  Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  17ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΕΠΙ  -  
ΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΚΕΠ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ Α  ΞΙΑΣ   420,00 €   (  ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)  
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α. 10.6673 &   1  0.6265.  0002  )  

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 201  8  

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ   118 ΤΟΥ Ν.4412/2018   

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Το  φωτοαντιγραφικό  πολυμηχάνημα  του  ΚΕΠ  έχει  υποστεί  βλάβη,  με  αποτέλεσμα  να  είναι
επιτακτική η ανάγκη για την αποκατάσταση της βλάβης με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της
προαναφερόμενης υπηρεσίας 

Κατά συνέπεια και  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω,  εισηγούμαστε  προς  την  Οικονομική
Επιτροπή : 

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη επισκευή και συντήρηση
του φωτοαντιγραφικού πολυμηχανήματος του ΚΕΠ.

2.  την διάθεση πίστωσης ύψους  420,00 € (συμπ.  ΦΠΑ) που θα βαρύνει  τους κάτωθι  ΚΑ  του
προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 του Δήμου μας, στους οποίους υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη
πίστωση, ως εξής :

 10. 6265.0002 “Συντήρηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού” ποσού 120,00 €

 10.6673  “Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού” ποσού 300,00 € 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ
     

  Για την αποκατάσταση της βλάβης  του  φωτοαντιγραφικού πολυμηχανήματος με σκοπό
την εύρυθμη λειτουργία του ΚΕΠ, προτείνεται η προμήθεια ανταλλακτικών με τις απαραίτητες
εργασίες αντικατάστασης  : 

Προμήθεια και αντικατάσταση ανταλλακτικού που αφορά στη λειτουργία της οθόνης
(tablet operation)

Προμήθεια  και  αντικατάσταση  ανταλλακτικού  που  αφορά  στη  λειτουργία  της
τροφοδοσίας του χαρτιού Α4 (roller cassete)

Ο προϋπολογισμός των εργασιών με τα απαραίτητα ανταλλακτικά ανέρχεται στο συνολικό ποσό
των 420,00 € και θα βαρύνει τους κάτωθι ΚΑ ως εξής :
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 10. 6265.0002 “Συντήρηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού” ποσού 120,00 €
 10.6673  “Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού” ποσού 300,00 € 

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις     

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7.Τις διατάξεις του Ν.4497/2017

 Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη  πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικ.έτους 2018, ύψους 500,00 € και συγκεκριμένα στον Κ.Α.
10.6265.0002 και  για την εκτέλεση της προμήθειας  των ανταλλακτικών υπάρχει  διαθέσιμη και
εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικ.έτους 2018, ύψους 500,00 € και
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 10.6673 (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 ημέρες (15) από την ημερομηνία ανάθεσης
(άρθρο 217  του Ν.4412/16).

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στο γραφείο που στεγάζεται το ΚΕΠ 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.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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Τρόπος Πληρωμής     
Η πληρωμή της  αξίας  της  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 πληρωμή  της  αξίας  της  προμήθειας  θα  γίνει  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  εξειδικευμένων  πιστώσεων  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.  έτους  2018 και

συγκεκριμένα στους ΚΑ   10.6673 &   1  0.6265.  0002  

3. Την έγκριση της με αριθμ.πρωτ. 854/2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών

με την με αριθμ. 147/2018 Απόφαση Δημάρχου 

4.Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη επισκευή και συντήρηση
του φωτοαντιγραφικού πολυμηχανήματος του ΚΕΠ.

Β)  Την διάθεση και ψήφιση πίστωση ποσού 420,00 € (συμπ. ΦΠΑ) που θα βαρύνει τους κάτωθι
ΚΑ  του προϋπολογισμού  έτους  2018 του  Δήμου  μας,  στους  οποίους  υπάρχει  διαθέσιμη
εγγεγραμμένη πίστωση, ως εξής :

 10. 6265.0002 “Συντήρηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού” ποσού 120,00 €
 10.6673  “Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού” ποσού 300,00 € 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 100/2018

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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ΘΕΜΑ 18ο : Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 64/2018 απόφασης οικονομικής επιτροπής με θέμα
“Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΗ, ΜΕΣΗ
ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟ”.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  18ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

Με  την  υπ΄αριθμ.  64/2018  (ΑΔΑ:737ΠΩΕΔ-Ρ76)  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής

αποφασίσαμε ομόφωνα τα κάτωθι : 

“Λαμβανομένου υπόψη ότι ο Δήμος δεν διαθέτει επαρκές προσωπικό (εργάτες καθαριότητας),
παρά μόνο δύο και στις 31/03/2018 λήγει η θητεία του έκτακτου προσωπικού με σύμβαση
ορισμένου χρόνου, καθώς και του ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμη η πρόσληψη των εκτάκτων για
το 2018 κρίνεται απαραίτητη η υπογραφή σύμβασης για χρονική περίοδο από  19/03/18 έως
09/09/2018, που  θα  αφορά  στον  καθαρισμό  οικισμού  Ιουλίδας  και  συγκεκριμένα  :  στο
καθάρισμα  χόρτων,  απομάκρυνση  όλων  των  απορριμμάτων  από  τους  δημόσιους  χώρους
καθώς  και  τα  εγκαταλελειμμένα  κτίρια-οικόπεδα  εκατέρωθεν  των  δρόμων, καθαρισμό
κοινόχρηστων  χώρων,  αποκομιδή  απορριμμάτων  από  κάδους  (καλαθάκια  κοινόχρηστων
χώρων) και ασβέστωμα των παραδοσιακών πλακόστρωτων,  με  σκοπό την συντήρηση της
καθαριότητας και της ευπρεπούς εικόνας του οικισμού και της υγείας των κατοίκων.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι: 

α)Καθαρισμός-σκούπισμα του Οικισμού Ιουλίδας (δρόμοι, πλατείες,  πηγές, μνημεία, παιδικές χα-
ρές) από πάσης φύσεως υλικά (απορρίμματα, μικρά κλαδιά, φύλλα και χόρτα, πτώματα ζώων και
πτηνών),

β)αποψίλωση χόρτων- κλαδονομή, ανάλογα με την περίοδο και την αναγκαιότητα, 

γ)ανανέωση χρώματος διαγραμμίσεων (άσπρισμα) όπου υπάρχουν - ασβεστόχρωση οδών, ξερολι-
θιών,

Τα ασβεστώματα-ασπρίσματα θα γίνονται απαραίτητα τις παραμονές τοπικών και εθνικών εορτών,
αργιών και οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν γραπτής ή τηλε-
φωνικής-προφορικής εντολής,

1.  Απομάκρυνση  όλων  των  απορριμμάτων  από  τους  δημόσιους  χώρους  (χαρτιά,  πλαστικά,
μπουκάλια, αποτσίγαρα κλπ)  καθώς και από τα εγκαταλελειμμένα κτίρια - οικόπεδα εκατέρωθεν
των δρόμων εντός οικισμού Ιουλίδας, συμπεριλαμβανομένων των βαρέων-ογκωδών αντικειμένων
(στρώματα, έπιπλα κλπ) και κυρίως από τα σημεία που  δείχνουν οι συνημμένες φωτογραφίες και
από  εκείνα  που  θα  υποδειχθούν  από  την  υπηρεσία. Ο  ανάδοχος  θα  έχει  την  φροντίδα  για  την
μεταφορά  και  εναπόθεση  των  απορριμμάτων  σε  καθορισμένα,  από  την  υπηρεσία  του  Δήμου,
σημεία από τα οποία θα μεταφερθούν με ευθύνη του ιδίου με τα χέρια ή με οποιοδήποτε μέσο
μεταφοράς  (τροχοφόρο  όχημα,  μουλάρια  ή  γαϊδούρια)  σε  σημεία  εντός  του  οικισμού  που  θα
υποδείξει ο Δήμος  για να τα μεταφέρει (ο Δήμος) στο ΧΑΔΑ.
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Αποκομιδή απορριμμάτων από τους κάδους (καλάθια) απορριμμάτων με ταυτόχρονη αλλαγή σα-
κούλας και καθάρισμα του καλαθιού εξωτερικά αν απαιτείται,  

2. Συχνή και επιμελή καθαριότητα γύρω από τους κάδους των απορριμμάτων,

3.  Επιμελή καθαρισμό της δημόσιας τουαλέτας που βρίσκεται πλησίον του Π.Π. Ιατρείου Κέας
(θέση Ροκομένο) και συγκεκριμένα:

α)καθημερινό καθάρισμα, πλύσιμο και απολύμανση των λεκανών  WC,  των καλυμμάτων
των και  των νιπτήρων,  τουλάχιστον δύο φορές μέσα στην ημέρα την υψηλή περίοδο (Ιούνιος-
Σεπτέμβριος) και τουλάχιστον μία φορά ,καθημερινά, τους λοιπούς μήνες,

β)καθημερινό άδειασμα, καθάρισμα, πλύσιμο των δοχείων χάρτου, απορριμμάτων κτλ., και
αλλαγή  σακούλας  αποκομιδής  των  απορριμμάτων-χάρτου,  τουλάχιστον  δύο  φορές  μέσα  στην
ημέρα την υψηλή περίοδο (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) και τουλάχιστο μία φορά, καθημερινά, τους λοι-
πούς μήνες,

γ)τοπικό καθάρισμα και πλύσιμο των τοιχών, θυρών, θηκών, χειρολαβών, καθρεπτών και
των πιγκάλ τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα, την υψηλή περίοδο (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) και
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα τους λοιπούς μήνες.

δ)σάρωση και σφουγγάρισμα όλων των δαπέδων, τουλάχιστον δύο φορές μέσα στην ημέρα
την υψηλή περίοδο (Ιούνιος-Σεπτέμβριος)  και τουλάχιστον μία φορά, καθημερινά, τους λοιπούς
μήνες,

ε)συχνό γέμισμα των θηκών κρεμοσάπουνου ανάλογα με τις ανάγκες.

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται ως εξής:

Την υψηλή περίοδο (από 20/7 έως 20/8) θα καθαρίζουν 2 άτομα μαζί και στις 2 ζώνες, καθημερινά
(και ΣΚ), και ιδιαίτερα
στην ΖΩΝΗ Α 7:00-11:00 και 17:00-20:00 και
στην ΖΩΝΗ Β 11:00-15:00

Την μέση περίοδο (από 5/6 έως 19/7 και από 21/8 έως 9/9) θα καθαρίζει 1 άτομο και στις 2 ζώνες, 
καθημερινά (και Σάββατα) και ιδιαίτερα
στην ΖΩΝΗ Α 8:00-13:00
στην ΖΩΝΗ Β 13:00-17:00 

Την χαμηλή περίοδο (από 19/3 έως 4/6) θα καθαρίζει 1 άτομο και στις 2 ζώνες, καθημερινά και 
ιδιαίτερα
στην ΖΩΝΗ Α 8:00-13:00
στην ΖΩΝΗ Β 13:00-17:00

Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι από 19/03/2018 έως  09/09/2018.

Τα υλικά και εργαλεία καθαριότητας (βούρτσες, σκούπες, καρότσια, πλαστικές σακούλες
συλλογής απορριμμάτων, κλπ) υλικά ασπρίσματος-βαψίματος, εργαλεία που απαιτούνται για τις
εργασίες αποψίλωσης-κλαδονομής (χορτοκοπτικά, φτυάρια,  πριόνια, τσάπες, σκάλες, κλπ), είναι
στις υποχρεώσεις του εργολάβου. 

Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.
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Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  δεκαοχτώ χιλιάδων
εξακοσίων ευρώ (18.600,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους
πόρους και θα βαρύνει τον ΚΑ 20.6279.0017 στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας, έτους 2018.”

Καθώς του ότι:

I. έχει παρέλθει η ημερομηνία έναρξης παροχής των υπηρεσιών,

II. υπήρξαν αλλαγές στην με αρ.716/08.03.2018 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας ως προς

τη  συχνότητα  και  τα  ωράρια  παροχής  των  υπηρεσιών  αλλά  και  ως  προς  το  είδος  των

εργασιών και των υλικών καθαριότητας,

ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγείται:

I. νέα ημερομηνία έναρξης παροχής των υπηρεσιών την 1η Απριλίου 2018 (αντί την 19η

Μαρτίου),

II. Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται ως εξής:

Την υψηλή περίοδο (από 20/7 έως 20/8) θα καθαρίζουν 2 άτομα μαζί και στις 2 ζώνες, κα-
θημερινά (και Σάββατα)- εξαιρούνται Κυριακές και Τρίτες, και ιδιαίτερα:
στην ΖΩΝΗ Α 7:00-10:00 και 17:00-19:00 και
στην ΖΩΝΗ Β 10:00-13:00

αντί για:
(και ΣΚ), και ιδιαίτερα
στην ΖΩΝΗ Α 7:00-11:00 και 17:00-20:00 και
στην ΖΩΝΗ Β 11:00-15:00

Την μέση περίοδο (από 5/6 έως 19/7 και από 21/8 έως 9/9) θα καθαρίζει 1 άτομο και στις 2 
ζώνες, καθημερινά (και Σάββατα)-εξαιρούνται  Τρίτες, και ιδιαίτερα:
στην ΖΩΝΗ Α 8:00-13:00
στην ΖΩΝΗ Β 13:00-16:00 

αντί για:
(και Σάββατα) και ιδιαίτερα
στην ΖΩΝΗ Α 8:00-13:00
στην ΖΩΝΗ Β 13:00-17:00 

Την χαμηλή περίοδο  (από 01/4 έως 4/6) θα καθαρίζει 1 άτομο και στις 2 ζώνες, καθημερι-
νά - εξαιρούνται Κυριακές και Τρίτες, και ιδιαίτερα
στην ΖΩΝΗ Α 8:00-12:00
στην ΖΩΝΗ Β 12:00-16:00

αντί για:
(από 19/3 έως 4/6) θα καθαρίζει 1 άτομο και στις 2 ζώνες, καθημερινά και ιδιαίτερα
στην ΖΩΝΗ Α 8:00-13:00

στην ΖΩΝΗ Β 13:00-17:00
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επιπλέον προστέθηκε το εξής: Οι  εν λόγω υπηρεσίες θα παρέχονται ιδιαίτερα κατά τη διάρ-

κεια της Μεγάλης Εβδομάδας, δηλ. από  02/04/2018 έως 07/04/2018  από 2 άτομα και συγκε-

κριμένα από τις 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

ΙΙΙ.Από την περιγραφή των εργασιών, να αφαιρεθεί α)ο καθαρισμός-σκούπισμα στις πηγές,

β)  η υποχρέωση:    “Απομάκρυνση όλων των απορριμμάτων (χαρτιά, πλαστικά, μπουκάλια,

αποτσίγαρα κλπ) από τα εγκαταλελειμμένα κτίρια - οικόπεδα εκατέρωθεν των δρόμων εντός

οικισμού Ιουλίδας, συμπεριλαμβανομένων των βαρέων-ογκωδών αντικειμένων (στρώματα,

έπιπλα κλπ) και κυρίως από τα σημεία που  δείχνουν οι συνημμένες φωτογραφίες και από

εκείνα που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.” γ)καθώς και το εργαλείο καθαριότητας βούρ-

τσες.

Κατά  τα  λοιπά,  ισχύει  η  υπ΄αριθμ.  64/2018  (ΑΔΑ:737ΠΩΕΔ-Ρ76)  απόφαση  της  οικονομικής

επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2) την  υπ΄αριθμ. 64/2018 (ΑΔΑ:737ΠΩΕΔ-Ρ76)  απόφαση της οικονομικής επιτροπής

3)την εισήγηση του Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την νέα ημερομηνία έναρξης παροχής των υπηρεσιών την 1η Απριλίου 2018 (αντί την 19η

Μαρτίου),

2. Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται ως εξής :

Την υψηλή περίοδο (από 20/7 έως 20/8) θα καθαρίζουν 2 άτομα μαζί και στις 2 ζώνες, κα-
θημερινά (και Σάββατα)- εξαιρούνται Κυριακές και Τρίτες, και ιδιαίτερα:
στην ΖΩΝΗ Α 7:00-10:00 και 17:00-19:00 και
στην ΖΩΝΗ Β 10:00-13:00

αντί για:
(και ΣΚ), και ιδιαίτερα
στην ΖΩΝΗ Α 7:00-11:00 και 17:00-20:00 και
στην ΖΩΝΗ Β 11:00-15:00

Την μέση περίοδο (από 5/6 έως 19/7 και από 21/8 έως 9/9) θα καθαρίζει 1 άτομο και στις 2 
ζώνες, καθημερινά (και Σάββατα)-εξαιρούνται  Τρίτες, και ιδιαίτερα:
στην ΖΩΝΗ Α 8:00-13:00
στην ΖΩΝΗ Β 13:00-16:00 
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αντί για:
(και Σάββατα) και ιδιαίτερα
στην ΖΩΝΗ Α 8:00-13:00
στην ΖΩΝΗ Β 13:00-17:00 

Την χαμηλή περίοδο  (από 01/4 έως 4/6) θα καθαρίζει 1 άτομο και στις 2 ζώνες, καθημερι-
νά - εξαιρούνται Κυριακές και Τρίτες, και ιδιαίτερα
στην ΖΩΝΗ Α 8:00-12:00
στην ΖΩΝΗ Β 12:00-16:00

αντί για:
(από 19/3 έως 4/6) θα καθαρίζει 1 άτομο και στις 2 ζώνες, καθημερινά και ιδιαίτερα
στην ΖΩΝΗ Α 8:00-13:00

στην ΖΩΝΗ Β 13:00-17:00

επιπλέον προστέθηκε το εξής: Οι  εν λόγω υπηρεσίες θα παρέχονται ιδιαίτερα κατά τη 

διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, δηλ. από  02/04/2018 έως 07/04/2018  από 2 άτομα 

και συγκεκριμένα από τις 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

3. Από την περιγραφή των εργασιών, να αφαιρεθεί α)ο καθαρισμός-σκούπισμα στις πηγές,

β)  η υποχρέωση:    “Απομάκρυνση όλων των απορριμμάτων (χαρτιά, πλαστικά, μπουκάλια,

αποτσίγαρα κλπ) από τα εγκαταλελειμμένα κτίρια - οικόπεδα εκατέρωθεν των δρόμων εντός

οικισμού Ιουλίδας, συμπεριλαμβανομένων των βαρέων-ογκωδών αντικειμένων (στρώματα,

έπιπλα κλπ) και κυρίως από τα σημεία που  δείχνουν οι συνημμένες φωτογραφίες και από

εκείνα που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.” γ)καθώς και το εργαλείο καθαριότητας βούρ-

τσες.

4. Κατά  τα  λοιπά  ισχύει  η  υπ΄αριθμ.  64/2018  (ΑΔΑ:737ΠΩΕΔ-Ρ76)  απόφαση  της

οικονομικής επιτροπής.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 101/2018
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               Ο πρόεδρος της Ο. Ε. - Δήμαρχος Κέας   Τα μέλη

                           Ιωάννης Ευαγγέλου  Δημήτριος Καβαλιέρος

Ελευθερία Στ. Μορφωνιού 

Αντώνιος Παούρης

Ειρήνη Βελισσαροπούλου
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