
8η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 18ης Μαΐου 2018

 
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
            ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
            

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 8ης/18.05.2018
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα  Παρασκευή 18 Μαΐου 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.  1617/14.05.2018  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. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
2. Δημήτριος Καβαλιέρος    2. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη
3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού      (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)     
4.  Αντώνιος Παούρης
5. Ελευθέριος Τζουβάρας
      
         
  

    
           

              
    

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση των
πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο :  Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών  πολυετών υποχρεώσεων και την
διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην δαπάνη που θα πραγματο-
ποιηθεί εντός του 2018 – συμπληρωματική.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε

υπόψη  των  μελών  την  με  αριθμ.  πρωτ.  1652/15.05.2018  εισήγηση  που  υπογράφεται  από  την

Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ και έχει ως εξής :

Σε  συνέχεια των αποφάσεων 1,  12,  74 & 128/2018 της  Οικονομικής  Επιτροπής,  και  μετά την
έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου,
προχωρούμε στην δέσμευση των πιστώσεων των πολυετών υποχρεώσεων που εκκρεμούσαν.

Κωδικός Περιγραφή  Δέσμευση

00.6111.0011
Αμοιβή δικηγόρου για τον καθορισμό οριστικής τιμής για

την απαλλοτρίωση της οδού σύνδεσης με τον ΧΥΤΑ
1.910,44 €

10.6115.0001
Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης

2014
5.750,00 €

10.6265.0007 Συντήρηση Η/Υ και μηχανών γραφείου (συνεχ 2017) 824,00 €

10.6643.0001
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

 (συνεχ 2017)
3.105,34 €

10.6661.0002 Οικοδομικά υλικά για κτίρια του Δήμου 1.158,24 €
15.6262.0004 Εργασίες εξυγίανσης γηπέδου ποδοσφαίρου 12.722,40 €
15.6661.0003 Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων 339,93 €

20.6262.0012
Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ 

(συνεχ 2017)
102,12 €

20.6263.0001
Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων

 (συνεχ 2017)
990,90 €

20.6279.0016
Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού ΧΛΖ Κορησσίας -

Βουρκαριου 2017-18
1.195,06 €

20.6641.0005
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση

μεταφορικών μέσων (συνεχ 2017)
16.006,40 €

20.6671.0001 Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων (συνεχ 2017) 4.283,80 €

25.6262.0007
Συντήρηση και επισκευή αυτοματισμών αντλιοστασίων

ύδρευσης Ιουλίδας (συνεχ 2017)
620,00 €

25.6264.0006
Συντήρηση και επισκευή αυτόματων πωλητών νερού

(συνεχ 2017)
1.390,03 €

25.6275.0004 Εξυγίανση και καθαρισμός πηγών 5.000,00 €
25.6279.0006 Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου νερού (συνεχ 2017) 67,20 €

30.6112.0013
Τεχνικός σύμβουλος υλοποίησης έργων της τεχνικής

υπηρεσίας του Δήμου (συνεχ 2017)
5.528,00 €

30.6233.0001 Μίσθωση μηχανημάτων έργου 6.055,20 €

30.6263.0001
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

 (συνεχ 2017)
568,95 €

30.6264.0001
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

 (συνεχ 2017)
287,04 €
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30.6641.0005
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση

μεταφορικών μέσων (συνεχ 2017)
3.460,06 €

30.6644.0005
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

(συνεχ 2017)
2.797,05 €

30.6671.0001 Ανταλλακτικά φορτηγών - ημιφορτηγών (συνεχ 2017) 730,16 €
30.6672.0001 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (συνεχ 2017) 3,54 €
45.6279.0006 Καθαρισμός νεκροταφείων (συνεχ 2017) 829,33 €

70.6261.0004
Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών

εγκαταστάσεων κτιρίου σφαγείου (συνεχ 2017)
560,00 €

70.6263.0001
Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών οχημάτων

(συνεχ 2017)
70,20 €

70.6641.0005
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση

μεταφορικών μέσων έτους (συνεχ 2017)
3.271,64 €

70.6644.0008
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

(συνεχ 2017)
113,16 €

70.6671.0001 Ανταλλακτικά πυροσβεστικών οχημάτων (συνεχ 2017) 400,95 €

Η  οικονομική  επιτροπή  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ανωτέρω  διατάξεις,  την  εισήγηση  της
Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας και την εισήγηση του Προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
    

Την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων - (συμπληρωματική)  και την διάθεση των

αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί  στον  προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους

2018, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα :

Κωδικός Περιγραφή  Δέσμευση

00.6111.0011
Αμοιβή δικηγόρου για τον καθορισμό οριστικής τιμής για

την απαλλοτρίωση της οδού σύνδεσης με τον ΧΥΤΑ
1.910,44 €

10.6115.0001
Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης

2014
5.750,00 €

10.6265.0007 Συντήρηση Η/Υ και μηχανών γραφείου (συνεχ 2017) 824,00 €

10.6643.0001
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

 (συνεχ 2017)
3.105,34 €

10.6661.0002 Οικοδομικά υλικά για κτίρια του Δήμου 1.158,24 €
15.6262.0004 Εργασίες εξυγίανσης γηπέδου ποδοσφαίρου 12.722,40 €
15.6661.0003 Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων 339,93 €

20.6262.0012
Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ 

(συνεχ 2017)
102,12 €

20.6263.0001
Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων

 (συνεχ 2017)
990,90 €

20.6279.0016
Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού ΧΛΖ Κορησσίας -

Βουρκαριου 2017-18
1.195,06 €

20.6641.0005
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση

μεταφορικών μέσων (συνεχ 2017)
16.006,40 €

20.6671.0001 Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων (συνεχ 2017) 4.283,80 €
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25.6262.0007
Συντήρηση και επισκευή αυτοματισμών αντλιοστασίων

ύδρευσης Ιουλίδας (συνεχ 2017)
620,00 €

25.6264.0006
Συντήρηση και επισκευή αυτόματων πωλητών νερού

(συνεχ 2017)
1.390,03 €

25.6275.0004 Εξυγίανση και καθαρισμός πηγών 5.000,00 €
25.6279.0006 Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου νερού (συνεχ 2017) 67,20 €

30.6112.0013
Τεχνικός σύμβουλος υλοποίησης έργων της τεχνικής

υπηρεσίας του Δήμου (συνεχ 2017)
5.528,00 €

30.6233.0001 Μίσθωση μηχανημάτων έργου 6.055,20 €

30.6263.0001
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

 (συνεχ 2017)
568,95 €

30.6264.0001
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

 (συνεχ 2017)
287,04 €

30.6641.0005
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση

μεταφορικών μέσων (συνεχ 2017)
3.460,06 €

30.6644.0005
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

(συνεχ 2017)
2.797,05 €

30.6671.0001 Ανταλλακτικά φορτηγών - ημιφορτηγών (συνεχ 2017) 730,16 €
30.6672.0001 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (συνεχ 2017) 3,54 €
45.6279.0006 Καθαρισμός νεκροταφείων (συνεχ 2017) 829,33 €

70.6261.0004
Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών

εγκαταστάσεων κτιρίου σφαγείου (συνεχ 2017)
560,00 €

70.6263.0001
Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών οχημάτων

(συνεχ 2017)
70,20 €

70.6641.0005
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση

μεταφορικών μέσων έτους (συνεχ 2017)
3.271,64 €

70.6644.0008
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

(συνεχ 2017)
113,16 €

70.6671.0001 Ανταλλακτικά πυροσβεστικών οχημάτων (συνεχ 2017) 400,95 €

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 129/2018
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ΘΕΜΑ 2ο   : Λήψη απόφασης για την έγκριση των υποχρεωτικών δαπανών παρελθόντων οικονο-
μικών ετών (Π.Ο.Ε.) και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προ-
ϋπολογισμό οικ.έτους 2018 – συμπληρωματική.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη  των  μελών  την  με  αριθμ.  πρωτ.  1652/15.05.2018  εισήγηση  που  υπογράφεται  από  την
Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ και έχει ως εξής :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014,  όπως αυτές ισχύουν, «Ανάληψη υπο-
χρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του Δημοσίου και
των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων (νομική δέσμευση). Προκειμένου να ανα-
ληφθεί  εγκύρως οποιαδήποτε δέσμευση ή  να εκτελεστεί  οποιαδήποτε δαπάνη,  εκδίδεται  απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης η οποία περιέχει βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου περί ύπαρξης και δέσμευ-
σης της αναγκαίας πίστωσης (δημοσιονομική δέσμευση)».

Στις 5/8/2016 εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Π.Δ 80/2016(ΦΕΚ Α’/145) προς αντικατάσταση του
Π.Δ 113/10 με τίτλο «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». Βάσει της παρ. 3 του άρθρου 4
του Π.Δ 80/2016 ορίζονται τα εξής:

«Με  την  έναρξη  κάθε  οικονομικού  έτους  και  πριν  από  την  ανάληψη  οποιασδήποτε  νέας
υποχρέωσης,  δεσμεύονται  στον  προϋπολογισμό  του  οικείου  φορέα  άμεσα  και  κατ’  απόλυτη
προτεραιότητα, με ευθύνη των Προϊστάμενων Οικονομικών Υπηρεσιών, πιστώσεις που: 

α) έχουν  αναληφθεί  στο  πλαίσιο  πολυετών υποχρεώσεων κατά το  μέρος  που αφορούν στη
δαπάνη που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εκτελούμενου προϋπολογισμού και

β) αφορούν στο ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων ή/και απλήρωτες υποχρεώσεις
και  ληξιπρόθεσμες  οφειλές.  Νέες  υποχρεώσεις  αναλαμβάνονται  σε  βάρος  του  εναπομείναντος
υπολοίπου μετά τις δεσμεύσεις πιστώσεων κατά τα ανωτέρω.»

Σε συνέχεια των αποφάσεων 3 & 57/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, και μετά την έγκριση της 1ης

αναμόρφωσης του Π/Υ (ΑΔΑ: ΨΛΓΕΟΡ1Ι-Β0Ρ) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, 
προχωρούμε στην συμπληρωματική δέσμευση των υπολοίπων των πιστώσεων που είχαν δεσμευτεί 
βάσει του άρθρου 160 του Ν. 3463/2006.

ΚΑΕ ΠΟΕ Περιγραφή Αριθμός τιμολογίου Επωνυμία  Ποσό δέσμευσης

00.8114 Φόροι - Τέλη 3055
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
2.500,53

10.8121
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων

και προμήθειες παγίων
52 ΑΙΣΑΚΟΣ ΑΕ 254,20

20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 354
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
6.912,96

355
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
6.912,96

356
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
6.912,96
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357
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
6.912,96

358
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
6.912,96

34.564,80

20.8116
Δαπάνες προμήθειας

αναλωσίμων
556

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε. / ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ

2.610,05

20.8121
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων

και προμήθειας παγίων
2

CITIPOST ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ΙΚΕ)
2.480,00

25.8115 Διάφορα έξοδα 12502 ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡ. ΣΥΜΕΩΝ 310,00

25.8121
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων

και προμήθειας παγίων
5896

ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ
5.416,32

30.8113
Αμοιβές και έξοδα τρίτων

Παροχές τρίτων
196

SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ

1.961,36

365
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε. / ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ

496,00

8 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 6.200,00

8.657,36

30.8115 Διάφορα έξοδα 1572 ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε. 159,98

1567 ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε. 205,10

7946
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ &

ΣΙΑ Ο.Ε.
158,72

523,80

30.8116
Δαπάνες προμήθειας

αναλωσίμων
558

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε. / ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ

327,17

1853
ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΠΑΝ.

ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ
1.708,10

2.035,27

30.8121
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων

και προμήθειας παγίων
48

ΑΓΚΡΙΠΑΝ-ΣΠΥΡΟΣ Δ.
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ A.E.B.E./

AGRIPAN SA
24.800,00

60.8115 Διάφορα έξοδα 395 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 64,20

3950 ΚΟΥΡΤΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 64,20

128,40
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70.8121
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων

και προμήθειας παγίων
2776 ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. 1.699,43

85.980,16

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, την εισήγηση της Προϊστα-
μένης της Οικονομικής Υπηρεσίας και την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) - (συμπληρωματική)  και
την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικο-
νομικού έτους 2018, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα :

ΚΑΕ ΠΟΕ Περιγραφή Αριθμός τιμολογίου Επωνυμία  Ποσό δέσμευσης

00.8114 Φόροι - Τέλη 3055
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
2.500,53

10.8121
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων

και προμήθειες παγίων
52 ΑΙΣΑΚΟΣ ΑΕ 254,20

20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 354
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
6.912,96

355
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
6.912,96

356
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
6.912,96

357
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
6.912,96

358
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
6.912,96

34.564,80

20.8116
Δαπάνες προμήθειας

αναλωσίμων
556

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε. / ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ

2.610,05

20.8121
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων

και προμήθειας παγίων
2

CITIPOST ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ΙΚΕ)
2.480,00

25.8115 Διάφορα έξοδα 12502 ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡ. ΣΥΜΕΩΝ 310,00
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25.8121
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων

και προμήθειας παγίων
5896

ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ
5.416,32

30.8113
Αμοιβές και έξοδα τρίτων

Παροχές τρίτων
196

SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ

1.961,36

365
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε. / ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ

496,00

8 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 6.200,00

8.657,36

30.8115 Διάφορα έξοδα 1572 ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε. 159,98

1567 ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε. 205,10

7946
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ &

ΣΙΑ Ο.Ε.
158,72

523,80

30.8116
Δαπάνες προμήθειας

αναλωσίμων
558

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε. / ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ

327,17

1853
ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΠΑΝ.

ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ
1.708,10

2.035,27

30.8121
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων

και προμήθειας παγίων
48

ΑΓΚΡΙΠΑΝ-ΣΠΥΡΟΣ Δ.
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ A.E.B.E./

AGRIPAN SA
24.800,00

60.8115 Διάφορα έξοδα 395 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 64,20

3950 ΚΟΥΡΤΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 64,20

128,40

70.8121
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων

και προμήθειας παγίων
2776 ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. 1.699,43

85.980,16

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 130/2018
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ΘΕΜΑ 3ο  : Λήψη απόφασης για την έγκριση των υποχρεωτικών δαπανών πάγιου και σταθερού
χαρακτήρα και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό
οικ.έτους 2018 – συμπληρωματική.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη  των  μελών  την  με  αριθμ.  πρωτ.  1652/15.05.2018  εισήγηση  που  υπογράφεται  από  την
Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ και έχει ως εξής :

Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παραγράφου 8 του άρθρου 66 του Ν. 4270/14 και του άρθρου 9 του
Π.Δ 80/2016, αναφέρεται ότι η υποχρέωση για δαπάνες τακτικών αποδοχών, συντάξεων, εξυπη-
ρέτησης δημόσιου χρέους, ασφαλιστικών και προνοιακών παροχών, καθώς και για δαπάνες πάγιου
χαρακτήρα (ηλεκτρική ενέργεια,  ύδρευση, επικοινωνίες,  μισθώματα, κοινοχρήστων κ.λπ.)  αναλαμ-
βάνονται για ολόκληρο το ετήσιο ποσό από την έναρξη του οικονομικού έτους, με έκδοση αποφάσεων
ανάληψης υποχρέωσης.

Σε συνέχεια της απόφασης 4 & 58/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, και μετά την έγκριση της 1ης
αναμόρφωσης του Π/Υ (ΑΔΑ: ΨΛΓΕΟΡ1Ι-Β0Ρ) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, προ-
χωρούμε στην συμπληρωματική δέσμευση των υπολοίπων των πιστώσεων που είχαν δεσμευτεί
βάσει του άρθρου 160 του Ν. 3463/2006.

Κωδικός Περιγραφή
Συμπληρωματική

δέσμευση 2018

10.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 7.217,54

25.6041
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός

μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΟΧ)
8.000,00

25.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 2.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 17.217,54

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, την εισήγηση της  Προϊστα-
μένης της Οικονομικής Υπηρεσίας και την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση των δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα (συμπληρωματική) και την διάθεση
των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους
2018, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα :
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Κωδικός Περιγραφή
Συμπληρωματική

δέσμευση 2018

10.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 7.217,54

25.6041
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός

μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΟΧ)
8.000,00

25.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 2.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 17.217,54

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  : 131/2018
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ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου) της
Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης  έργου κα-
τακύρωσης για την “Ανάπλαση πλατείας Κάτω Μεριάς”.

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

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

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

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

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

δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες».

Βάσει της υπ΄αριθμ. 435/2017 (ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΕΔ-ΛΤ3) αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με

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

με  ανοικτή  διαδικασία  επιλογή  αναδόχου για  τη  σύναψη  δημόσιας  σύμβασης  του  έργου

“ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΩ  ΜΕΡΙΑΣ”,  εκδόθηκε από το Δήμαρχο η με  Αριθμ.Πρωτ.

5416/29-12-2017  διακήρυξη  του  διαγωνισμού,  η  οποία  αναρτήθηκε  στο  ΚΗΜΔΗΣ  (ΑΔΑΜ:

17PROC002512009).

Συνολικά  έλαβαν  μέρος  στο  διαγωνισμό  έξι  (6)  συμμετέχοντες,  αλλά  συμφερότερη  ήταν  η

προσφορά  της  εταιρείας  ΥΡΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  για  τους  λόγους  που

αναφέρονται  στο  με  αριθμ.πρωτ.141061/3798/2017/26-02-2018 πρακτικό  δημοπρασίας  της

επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέση τεκμαρτή έκπτωση 30,55 % (ακολουθεί έντυπο

προϋπολογισμού προσφοράς όπως συμπληρώθηκε από τον ανάδοχο).

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 58920

Ομάδες
         Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)            

  Ολογράφως                                   Αριθμητικώς 

Χωματουργικά -
καθαιρέσεις

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ % 36

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ -
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ -

ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ % 29
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ΣΙΔΕΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ % 29

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ -
ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ % 31

ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ % 29

ΦΥΤΕΥΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ % 34

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ % 33

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 9/2018 (ΑΔΑ: ΨΤΞΖΩΕΔ-

6ΡΑ)  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Κέας,  γνωμοδότησε  με  το  με

αριθμ.πρωτ.141061/3798/2017/26-02-2018 πρακτικό αξιολόγησης προς την οικονομική επιτροπή

για την ανάδειξη  της εταιρείας  ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ 099364656

και  Δ.Ο.Υ.  ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και  έδρα στην ΑΘΗΝΑ ΘΕΤΙΔΟΣ 6 Τ.Κ.  11528,  ως  προσωρινού

αναδόχου του διαγωνισμού διότι  η προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε πλήρης,  σύμφωνη με τους

όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.  

Με  την  υπ΄αριθμ. 66/2018 (ΑΔΑ:  ΩΗΚ1ΩΕΔ-ΓΔΞ) απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής

εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η  εταιρία ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με ΑΦΜ 099364656  και  ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και έδρα στην ΑΘΗΝΑ

ΘΕΤΙΔΟΣ  6  Τ.Κ.  11528, κλήθηκε  με  την με αριθ.πρωτ.  46942/1227/17.04.2018 ηλεκτρονική

πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών από την ΔΤΕ Κυκλάδων να προσκομίσει ηλεκτρονικά και

σε  σφραγισμένο φάκελο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ο  προσωρινός  ανάδοχος  υπέβαλε  τα  δικαιολογητικά  εμπρόθεσμα,  δηλ.  ηλεκτρονικά  στις
27.04.2018 και  σε  έντυπη  μορφή,  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  που  έλαβε  αριθμό  πρωτοκόλλου
54332/1383/02.05.2018.

Η Επιτροπή διαγωνισμού συνεδρίασε για τον έλεγχο των δικαιολογητικών την  Πέμπτη 03-05-

2018, οπότε και αποσφραγίστηκε ο φάκελος και ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά που υπέβαλλε ο

προσωρινός ανάδοχος.

Κατά των έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών διαπιστώθηκαν ελλείψεις, οπότε με την από

03-05-2018 ηλεκτρονική  πρόσκληση  υποβολής  πρόσθετων  δικαιολογητικών  ειδοποιήθηκε  ο

προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών τα απαραίτητα πρόσθετα

δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 παρ. (γ) της διακήρυξης.
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Ο  προσωρινός  ανάδοχος  υπέβαλε  τα  συμπληρωματικά  δικαιολογητικά  εμπρόθεσμα,  δηλ.

ηλεκτρονικά στις 04-05-2018 και σε έντυπη μορφή, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, που έλαβε

αριθμό πρωτοκόλλου 56308/1425/07-05-2018.

Από τον έλεγχο όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών διαπιστώθηκε η πληρότητα τους και ότι

τα στοιχεία που δηλώθηκαν με την από 30-01-2018 υπεύθυνη δήλωση είναι αληθή.

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

να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2) τους  όρους της με αριθμ.πρωτ. 5416/29-12-2017  διακήρυξη  του  διαγωνισμού,  η  οποία

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 17PROC002512009).

3) το  με αριθμ.πρωτ.56308/1425/08-05-2018  πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διαγωνισμού

(στάδιο ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου)

4) τα στοιχεία του φακέλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του με αριθμ.πρωτ.56308/1425/08-05-2018 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού.

2. Την  κατακύρωση  του  ανοικτού  διαγωνισμού  μέσω  Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  για  το  έργο  “Ανάπλαση

πλατείας  Κάτω  Μεριάς” στην  εταιρία  ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ και  τη

διάθεση πίστωσης ποσού των 120.945,15 € συμπ. ΦΠΑ 24%, ήτοι μέση τεκμαρτή έκπτωση 30,55

% .

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 132/2018
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ΘΕΜΑ 5ο : Έλεγχος απολογισμού έτους 2017 και σύνταξη σχετικής έκθεσης προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Ταμειακής
Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Θέτουμε υπόψη σας, τον φάκελο με τον απολογισμού της διαχείρισης του Δήμου Κέας για το
οικονομικό έτους 2017, όπως έχει υποβληθεί από την ταμία του Δήμου, στον οποίο
περιλαμβάνονται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Γραμμάτια είσπραξης, αποδεικτικά βεβαίωσης, ταμειακός απολογιστικός πίνακας εσόδων - εξόδων,
εξοφληθέντα χρηματικά εντάλματα, προϋπολογισμός Οικ. Έτους 2017 καθώς και αναμορφώσεις
αυτού.

Σημειώνεται πως στην βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας, η διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στο
υπόλοιπο χρηματικών διαθεσίμων και στο πραγματικό υπόλοιπο χρηματικών διαθεσίμων, οφείλεται
κυρίως  στα  υπ’αριθμ.  148-149  Χρηματικά  Εντάλματα  Επιτρόπου  τα  οποία  εξοφλήθηκαν  στις
30/12/2017 λόγω του ότι είχε κλείσει το σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών της τράπεζας Πειραιώς,
εμφανίζονται στο extrait το επόμενο έτος.

ΧΕΕ 148 AIGLON ΑΒΕΕ Προμήθεια Ασθενοφόρου ποσό 70.126,00
ΧΕΕ 149 ΜΕΤΡΟΝ ΑΤΕ  Κατασκευή χώρου σταυλισμού Δημοτικών Σφαγείων ποσό 27.816,77

Παρακαλούμε όπως προβείτε στον σχετικό έλεγχό τους και στην σύνταξη της σχετικής έκθεσης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3345/2005 (Α’ 138) άρθρο 6, Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’), άρθρο
15 Ν.3202/2003, άρθρο 26, το άρθρο 163 του Ν.3463/2006 που ισχύει σήμερα, καθώς και το άρθρο
176 παρ. 1β του Ν.3852/2010.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετά από λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν και αναλυτικά αναφέρονται
παραπάνω και ετέθησαν υπόψη τους ,συντάσσει σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3345/2005 (Α’
138) άρθρο 6, Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’) άρθρο 15, Ν. 3202/2003 άρθρο 26 , άρθρο 163 του Ν.
3463/2006 που ισχύει σήμερα, καθώς και το άρθρο 176 παρ. 1β του Ν. 3852/2010 την έκθεσή της
που έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή που αποτελείται από τα πιο πάνω αναφερόμενα παρόντα μέλη στην
συνεδρίασή της σήμερα 16/05/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 προέβη στον
προέλεγχο του οικονομικού απολογισμού έτους 2017 του Δήμου Κέας σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 3345/2005 (Α’ 138) άρθρο 6, Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’) άρθρο 15, Ν. 3202/2003 άρθρο 26
όπως και το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 που ισχύει σήμερα, καθώς και το άρθρο 176 παρ. 1β του
Ν. 3852/2010.
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Αφού έλεγξε τον πιο πάνω απολογισμό και έκανε λεπτομερή έλεγχο των γραμματίων εισπράξεως
και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στα οποία επισυνάπτονται τα νόμιμα δικαιολογητικά
βρήκε τα έσοδα που εισπράχθηκαν και τα έξοδα που πληρώθηκαν κατά το οικ. έτος 2017 να
παρουσιάζουν την εξής μορφή :

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Τακτικά
1.668.504,17

Έξοδα χρήσης
2.539.110,37

Έκτακτα
712.213,06

Αποθεματικό
1.644.017,50

Χρηματικό Υπόλοιπο
1.802.410,64

ΣΥΝΟΛΟ 
                              4.183.127,87

ΣΥΝΟΛΟ 
                             4.183.127,87

Το ποσό των 1.644.017,50 € μεταφέρθηκε στη νέα χρήση οικ.έτους 2018.

Μετά το τέλος του προελέγχου η Οικονομική Επιτροπή :

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  ότι καλώς έγινε η διαχείριση των εσόδων και εξόδων του 
οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Κέας, αφού τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία ως προς το 
σκέλος των εσόδων – εξόδων.

   Το μέλος της μειοψηφίας κ.Ελ.Τζουβάρας ψηφίζει ΠΑΡΟΝ 

Υποβάλλει τέλος την έκθεσή της στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.3345/2005 (Α’ 138) άρθρο 6, Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’) άρθρο 15, Ν. 3202/2003 άρθρο 26
όπως και το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 που ισχύει σήμερα, καθώς και το άρθρο 176 παρ. 1β του
Ν. 3852/2010.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 133/2018
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ΘΕΜΑ 6ο : 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-
νών Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου,  για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Κέας”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
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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Τέλος,  οι  υπάλληλοι  που  προσλήφθηκαν  βάσει  των  προσωρινών  αποτελεσμάτων  της
Διακήρυξης  3Κ/2018  ΑΣΕΠ, όσο και  οι  συμβασιούχοι  που συνεχίζουν  να εργάζονται  στον
Δήμο,  με  απόφαση  Πρωτοδικείου,  αντιμετωπίζονται  από  τον  Δήμο  ως  ΙΔΟΧ  (ορισμένου
χρόνου).  Επομένως,  δικαιούνται  τη  χορήγηση  των  Μέσων  Ατομικής  Προστασίας  και  του
γάλακτος, βάσει της υπ’αρ.53361/11.10.2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’1503), καθώς και της παρ. 3 του
άρθρου 97 του Ν.4483/17, σύμφωνα με τα οποία προσδιορίζεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι με
συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου είναι δικαιούχοι των  Μέσων Ατομικής Προστασίας
και του γάλακτος.

Με  βάση  τα  παραπάνω,  για  τους  μήνες  Μάιο,  Ιούνιο  και  Ιούλιο,  θα  παράσχεται  γάλα  που
αντιστοιχεί σε 64 ημέρες.

Το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου, αποτελείται από τους εξής:
1)Κορασίδης Νικόλαος
2)Πορίχης Ιωάννης
3)Περδικάρης Λεωνίδας
4)Μορφωνιός Λεονάρδος
5)Αλεξίου Τριάνταφυλλος
6)Κοζαδίνος Γεώργιος
7)Μαρκοπουλιώτης Χρήστος
8)Κοζαδίνος Βασίλειος
9)Βρεττός Θεόδωρος
10)Σέρβος Πέτρος
11)Σουλιώτης Ανάργυρος
12)Αναγνώσταρος ιωάννης
13)Χρυσολωράς Αιμίλιος
14)Μορφωνιός Κωνσταντίνος

στο σύνολο δεκατέσσερις (14 ) υπάλληλοι.

Άρα:
 Ο  κάθε  υπάλληλος  δικαιούται  64lt  φρέσκο  γάλα  για  τους  μήνες  Μάιο,  Ιούνιο  και

Ιούλιο, (896lt συνολικά, για 14 υπαλλήλους, για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο)
 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 (Δευτέρα έως Παρασκευή).

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 896t  για τους 14 υπαλλήλους για τους μήνες Μάιο,
Ιούνιο και Ιούλιο , θα δαπανηθεί ποσό 1.075,20euro πλέον 13% ΦΠΑ, δηλ. 1.214,78euro και θα
βαρύνει  τον  Κ.Α.  20.6063.0001  του  προϋπολογισμού  εξόδων  έτους  2018,  στον  οποίο  υπάρχει
εγγεγραμμένη πίστωση με ποσό 1.325,29 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
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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 προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2018  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
20.6063.0001  ποσό 1.325,29 € (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 μηνών 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
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_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2.  Την  ύπαρξη  εξειδικευμένης  πίστωσης  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.  έτους  2018  και
συγκεκριμένα στον ΚΑ 20.6063.0001
3.  Την  έγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  της  με  αριθ.πρωτ.  1310/23.04.2018  Μελέτης  της
Τεχνικής Υπηρεσίας με την με αριθ. 213/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια γάλατος για τους δικαιούχους του Δήμου Κέας μηνών
Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 1.214,78 €  συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
20.6063.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 134/2018
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ΘΕΜΑ  7ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας “Συντή-
ρηση και επισκευή του ελικοδρομίου στη θέση Σκλαβονικόλας”.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η  Κ Α Ι  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η  Τ Ο Υ  Ε Λ Ι ΚΟ Δ Ρ Ο Μ Ι Ο Υ

Σ Τ Η  Θ Ε Σ Η  Σ Κ Λ Α Β Ο Ν Ι ΚΟΛ Α Σ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.674,00 €  
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.     70.6262.0005   

“  Συντήρηση και επισκευή του ελικοδρομίου στη θέση Σκλαβονικόλας”  
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 201  8  

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

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

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  “Συντήρηση  και  επισκευή  του
ελικοδρομίου στη θέση Σκλαβονικόλας”

2. την διάθεση πίστωσης ύψους 1.674,00 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ) από τον Κ.Α. 70.6262.0005 του
προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Λόγω  αναγκαιότητας  διατήρησης  της  επιχειρησιακής  ετοιμότητας  του  ελικοδρομίου  για  την
εξυπηρέτηση πτήσεων όλο το 24ωρο, ο Δήμος Κέας θα πρέπει να μεριμνήσει για τα παρακάτω:

 Καθαίρεση φυτών από το δάπεδο προσγείωσης/απογείωσης του ελικοδρομίου και από τη
Ζώνη  Ασφαλείας,  με  χορτοκοπτικό  μηχάνημα.  Περιμετρικά  του  δαπέδου  προσγείωσης
απαιτείται  καθαίρεση  της  φυτοφυίας  έτσι  ώστε  να  προληφθεί  καταρχήν  η  οποιαδήποτε
περίπτωση πυρκαγιάς και κατά δεύτερον να γίνεται ορατή η περιμετρική φωτοσήμανση του
δαπέδου.

 Καθαρισμός  από  την  φυτοφυία  των  ρείθρων  αμφίπλευρα  του  δρόμου  που  οδηγεί  στην
είσοδο του ελικοδρομίου. Ο καθαρισμός θα γίνει με μηχανικά μέσα και θα προσδώσει στους
οδηγούς  καλύτερο  οπτικό  πεδίο  ως  προς  τα  διερχόμενα  οχήματα  και  θα  οριοθετήσει
καλύτερα το οδόστρωμα.

 Φροντίδα  της  βλάστησης  που  αναφύεται  έξω  από  την  περίφραξη.  Δεν  θα  πρέπει  να
ξεπερνάει το ύψος της περίφραξης.

 Καθαρισμός του χώρου από φερτά υλικά και η απομάκρυνση αυτών. 
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 Χρωματισμός με χρώματα ειδικά για επιστρώσεις εξωτερικών καταστρωμάτων και όπως
προβλέπεται από το πδ 19/2009 “περί ίδρυσης, κατασκευής, εξοπλισμού, λειτουργίας και
εκμετάλλευσης ελικοδρομίων”.

 Συγκεκριμένα:
α)περιμετρική σήμανση δαπέδου (λευκή γραμμή, πάχους 30εκ.)
β)Σήμανση Ελικοδρομίου με το γράμμα Η χρώματος λευκού,
γ)Σήμανση ζώνης επαφής (κύκλος κίτρινου χρώματος, πάχους 50 εκ.)

 Συντήρηση αντλητικού συγκροτήματος.

 Βάψιμο και καθάρισμα του οικίσκου προκειμένου να βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

 Τα  απορρίμματα  που  θα  προκύψουν  από  τις  ανωτέρω  εργασίες  θα  απομακρυνθούν  με
ευθύνη και μεταφορικό μέσο του εργολάβου. Τα υλικά καθαριότητας, υλικά ασπρίσματος,
εργαλεία που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες, είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου.

Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών με τα απαραίτητα υλικά ανέρχεται    στο ποσό των  
1.350,00 € πλέον ΦΠΑ 24% :  324,00 €. Σύνολο : 1.674,00 €   (συμπ/νου ΦΠΑ)   και θα βαρύνει τον  
ΚΑ 70.6262.0005  “Συντήρηση  και  επισκευή  του  ελικοδρομίου”  του  προϋπολογισμού  εξόδων
οικ.έτους 2018.

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

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

Επιπλέον και προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας  (άρθρο 75 Ν.4412/2016), απαιτείται  βεβαίωση από αρμόδια  φορολογική αρχή
περί έναρξης (ή και μεταβολής) εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου, ή/και βεβαίωση αρμόδιας
φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), ή
πιστοποιητικό/βεβαίωση επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται αφενός
η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Οι διατάξεις του Ν.4497/2017

 Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018, ύψους 4.900,00  € και συγκεκριμένα
στον Κ.Α. 70.6262.0005,  (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 από την ημερομηνία ανάθεσης και μία   εβδομάδα  . (άρθρο
217  του Ν.4412/16).

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στο Ελικοδρόμιο θέσης Σκλαβονικόλα.

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.     

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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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  70.6262.0005 

3.  Την  έγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  της  με  αριθ.πρωτ.1506/07.05.2018 Μελέτης  της

Τεχνικής Υπηρεσίας με την με αριθ. 251/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την έγκριση τη δαπάνη για την παροχή υπηρεσίας Συντήρηση και επισκευή του ελικοδρομίου
στη θέση Σκλαβονικόλας και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Tη διάθεση πίστωσης ποσού 1.674,00 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) από τον Κ.Α.70.6262.0005
του προϋπολογισμού  έτους  2018  του  Δήμου μας  στον οποίο  υπάρχει  διαθέσιμη  εγγεγραμμένη
πίστωση.

    Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 135/2018
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ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας “Συντήρη-
ση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ Δήμου Κέας”.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Γ Ι Α Τ Η Ν  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η  &  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ο Υ

 Δ Ε Η  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ  ΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   10.  892,16     €   (  συμπ. ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.    20.6262.00  1  4  

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018)

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 των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση

δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας “Σ  υντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ Δήμου  

Κέας”  .  

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

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  “Συντήρηση  και  επισκευή
ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ Δήμου Κέας”,

     2. την διάθεση πίστωσης ύψους  10.892,16 € (συμπ. ΦΠΑ) από τον προϋπολογισμό έτους
2018  του  Δήμου  μας  στον  οποίο  υπάρχει  διαθέσιμη  εγγεγραμμένη  πίστωση  και
συγκεκριμένα στον ΚΑ 20.6262.0014.

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η παρούσα μελέτη υπηρεσίας αφορά στη συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ του
Δήμου  Κέας  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της  Σύμβασης  μέχρι  εξαντλήσεως  του
αποθέματος του διατιθέμενου υλικού και όχι πέραν τις 31/12/2018.

Τα  προς  προμήθεια  υλικά  θα  είναι  καινούρια,  πρόσφατης  κατασκευής  και  τελευταίου  τύπου,
κατασκευασμένα από εύφημους οίκους κατασκευής ανάλογων ειδών. Θα φέρουν όλα τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά συμμόρφωσης (CE) καθώς επίσης και πιστοποιητικά ποιότητας σειράς ISO9001.

Ο Δήμος Κέας θα κάνει προμήθεια  800 τεμαχίων λαμπτήρων, για εξωτερικό δημοτικό φωτισμό
του Δήμου Κέας. 
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Οι λαμπτήρες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι:
 λάμπες οικονομίας, 
 βιδωτή με μεγάλο σπείρωμα Ε27,
 Κατανάλωση 23W-Απόδοση 100W, 
 1300 Lumen (περισσότερη φωτεινότητα-δύναμη του φωτός όπως γίνεται αντιληπτό από το

μάτι)
 2700 Kelvin (πόσο θερμό (προς το κίτρινο) ή ψυχρό (προς το μπλε) είναι το χρώμα που εκπέμπει η εκάστοτε φωτεινή

πηγή):Warm white,   Θερμό λευκό     ≤ 3.000Κ  

 τάσης λειτουργίας 230 Volt, 
 διάρκεια ζωής 10.000h.

Επιπλέον, ο Δήμος Κέας θα κάνει προμήθεια και αντικατάσταση 50 τεμαχίων ντουί πορσελάνης,
κατάλληλα για εξωτερικό δημοτικό φωτισμό. Τα ντουί που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν σπείρωμα
Ε27 και προδιαγραφές ΔΕΗ.  

Η αντικατάσταση των ντουί θα γίνει με χρήση του καλαθοφόρου οχήματος του Δήμου μετά από
συνεννόηση με την Υπηρεσία και αφού γίνει διακοπή του ρεύματος μετά από συνεννόηση του
Αναδόχου με τη ΔΕΗ.

Η  δαπάνη  της  παροχής  υπηρεσίας  ανέρχεται  στο  συνολικό  ποσό  των  10.892,16€,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), για την οποία υπάρχει ειδική πίστωση ύψους 11.000,00€
στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας,  (ΚΑ 20.6262.0014)  οικ. έτους 2018. 

Η παροχή υπηρεσίας θα εκτελεστεί σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
                           

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔ.ΤΙΜΗ ΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΗ

Τοποθέτηση λαμπτήρων 
εξωτερικού Δημοτικού 
φωτισμού

800 τεμ. 5,40€ 4.320,00€

Αντικατάσταση ντουί 
εξωτερικού Δημοτικού 
φωτισμού

50 τεμ. 1,50€ 75,00€

Προϋπολογιζό-
μενη

Αξία €

4.395,00 €

Φ.Π.Α 24% 1.054,80 €

Συνολική Αξία € 5.449,80 €
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΓΑΘΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΝΔ.ΤΙΜΗ ΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΗ

Λαμπτήρες 
εξωτερικού 
Δημοτικού 
φωτισμού

800 τεμ. 5,33 € 4.264,00 €

Αντικατάσταση 
ντουί εξωτερικού 
Δημοτικού 
φωτισμού

50 τεμ. 2,50€ 125,00€

Προϋπολογι-
ζόμενη
Αξία €

4.389,00 €

Φ.Π.Α 24% 1.053,36 €

Συνολική
Αξία €

5.442,36 €
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Οι διατάξεις του Ν.4497/2017

Ύπαρξη πιστώσεων 
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη  πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018, ύψους  11.000,00€ και  συγκεκριμένα
στον Κ.Α. 20.6262.0014 (σύμφωνα με τις διατάξεις  του Π.Δ. 80/16).

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας 

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

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

Επιπλέον και προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας (άρθρο 75 Ν.4412/2016), απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή περί
έναρξης (ή και  μεταβολής)  εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου,  ή/και  βεβαίωση αρμόδιας
φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), ή
πιστοποιητικό/βεβαίωση επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.

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

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
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Διάρκεια Σύμβασης 
Οι παραπάνω εργασίες θα  διαρκέσουν  από την υπογραφή της Σύμβασης και όχι πέραν την  31η

Δεκεμβρίου 2018.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει κατά μήκος του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της  ΔΕΗ στο νησί.

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

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της  αξίας  της  υπηρεσίας  θα  γίνει  μετά  την ποιοτική  παραλαβή από την  αρμόδια
επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως δελτίου παροχής υπηρεσιών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής και με
όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν
μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου, σύμβασης θα επιλύονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Κατά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αυτή γίνεται
από  την  επιτροπή  παραλαβής,  η  οποία  διενεργεί  τον  απαιτούμενο  έλεγχο  και  συντάσσει  το
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.  Το πρωτόκολλο αυτό εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου, στην περίπτωση ωστόσο που το πρωτόκολλο υποβληθεί και παρέλθει
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από  την ημερομηνία υποβολής του, χωρίς να έχει
ληφθεί απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.               

       

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1.  Τις ανωτέρω διατάξεις
2.  Την  ύπαρξη  εξειδικευμένων  πιστώσεων  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.έτους  2018  και

συγκεκριμένα στον ΚΑ   20.6262.0014

3.  Την  έγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  της  με  αριθ.πρωτ.  1504/07.05.2018 Μελέτης  της

Τεχνικής Υπηρεσίας με την με αριθ. 250/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την  έγκριση  της  παροχής  υπηρεσίας “Συντήρηση  και  επισκευή  ηλεκτροφωτισμού  ΔΕΗ
Δήμου Κέας.

Β)  Tη διάθεση πίστωσης ποσού  10.892,16  €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), για την
οποία  υπάρχει  ειδική  πίστωση  ύψους  11.000,00€  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  και
συγκεκριμένα στον ΚΑ 20.6262.0014 οικ. έτους 2018. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 136/2018
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ΘΕΜΑ  9ο :  Έγκριση  απόδοσης  λογαριασμού  από  υπόλογο  χρηματικού  εντάλματος
προπληρωμής για τη μηχανή γραμματοσήμανσης.

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

Με  την  υπ’ αριθμ.  93/30.03.2018  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εγκρίθηκε  η  έκδοση
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 2.000,00 €, στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου
κ.Γεωργίας Μπουγάδη, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για ταχυδρομικά τέλη του Δήμου στη
μηχανή προπληρωμής.

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 247/16.04.2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το
οποίο εισέπραξε η υπόλογος στις 27 του μηνός Απριλίου του τρέχοντος έτους.

Όπως  προκύπτει  από τα  συνημμένα  δικαιολογητικά  που  υπέβαλε η υπόλογος,  οι  δαπάνες  που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 2.000,00 €.

Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και την
απαλλαγή της υπολόγου.

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

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των
άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
2.  Την  υπ’ αριθμ.  93/30.03.2018  απόφασή  της  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  έκδοση  εντάλματος
προπληρωμής ύψους  2.000,00 € στο όνομα της υπαλλήλου κ.Γεωργίας Μπουγάδη
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος
4. Το υπ΄αριθμ.  1/2018 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  για  το  υπ’  αριθμ.  247/16.04.2018  χρηματικό  ένταλμα
προπληρωμής, ύψους 2.000,00 €, που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου κ.Γεωργίας Μπουγάδη
και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 137/2018
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ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια φακέλων αλλη-
λογραφίας & υπηρεσιακής σφραγίδας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ &
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑ  Σ   1.021,76   €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α. (  10.6613   & 10.6614  )  

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 τη διακίνηση της αλληλογραφίας των υπηρεσιών του Δήμου Κέας, κρίνεται απαραίτητη η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια αυτοκόλλητων φακέλων διαφόρων διαστάσεων
με το σήμα και την επωνυμία του Δήμου καθώς και μηχανικής υπηρεσιακής σφραγίδας με
εθνόσημο (στρογγυλή). 

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

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

1.   την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  προμήθεια  φακέλων  αλληλογραφίας  &  υπηρεσιακής
σφραγίδας

2. την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.021,76   €    ως κάτωθι :

 ποσού  967,20  € συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  10.6613 του  προϋπολογισμού  εξόδων
οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια αυτοκόλλητων φακέλων διαφόρων διαστάσεων
με το σήμα και την επωνυμία του Δήμου

 ποσού  54,56  € συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  10.6614 του  προϋπολογισμού  εξόδων
οικονομικού  έτους  2018,  για  την  προμήθεια  υπηρεσιακής  σφραγίδας  με  εθνόσημο
(στρογγυλή)

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

1. ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 23 Χ 11,5 2.500 ΤΜΧ

2. ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 23 Χ 32 2.000 ΤΜΧ

3. ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  25 Χ 35 2.000 ΤΜΧ 

4. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕ ΕΘΝΟΣΗΜΟ 
(ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ) 1 ΤΜΧ

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

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 στους Κ.Α.  10.6613
και 10.6614, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).

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

Χρόνος παράδοσης :
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τον 
ημερομηνία ανάθεσης (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16) (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16).
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Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
πραγματοποιείται  µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. (άρθρο 209  του Ν.4412/16) 

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος. Τα
έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

    συγκεκριμένα στους Κ.Α. 10.6613   & 10.6614  

3.  Την  έγκριση  της  με  αριθ.πρωτ.:  1547/09.05.2018  Μελέτης  του  Τμήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών με την με αριθμ. 259/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας & υπηρεσιακής σφραγίδας.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 1.021,76   €    ως κάτωθι :

 ποσού  967,20  € συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  10.6613 του  προϋπολογισμού  εξόδων
οικ.έτους 2018, για την προμήθεια  αυτοκόλλητων φακέλων διαφόρων διαστάσεων με το
σήμα και την επωνυμία του Δήμου

 ποσού 54,56 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 10.6614 του προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους
2018, για την προμήθεια υπηρεσιακής σφραγίδας με εθνόσημο  (στρογγυλή)

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 138/2018
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ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια διαφόρων υλι-
κών για το πυροσβεστικό κλιμάκιο.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ      1.121,46   €     
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  70.6699.0003  )  

   ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201  8  )  

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

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών του πυροσβεστικού κλιμακίου Κέας, κρίνεται απαραίτητη η
πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  προμήθεια  διαφόρων  υλικών  για  το  πυροσβεστικό
κλιμάκιο.

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

Κατά  συνέπεια και  λαμβάνοντας  υπόψη τα  ανωτέρω και  τις  ανάγκες  του  πυροσβεστικού
κλιμακίου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.  την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια διαφόρων υλικών για το πυροσβεστικό κλιμάκιο

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 1.121,46  €  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  70.6699.0003 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

“Προμήθεια διαφόρων υλικών για το πυροσβεστικό κλιμάκιο”

 Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Σφαιρικοί διακόπτες 1 ΄΄ 2 τεμάχια 

2 Σφαιρικοί διακόπτες  2  1/2 ΄΄ 2 τεμάχια
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3 Σφαιρικοί διακόπτες 2 ΄΄ 1 τεμάχιο

4 Μανόμετρο γλυκερίνης 0-10 BAR 4 τεμάχια

5 Βάνα πυρόσβεσης 1 ΄΄ 1 τεμάχιο

6 Ρακόρ αλουμινίου βόλτα 2 1/2 ΄΄ 40 τεμάχια

7 Συστολή γαλβανιζέ Αμερικής 2 1/2 ΄΄ * 1 1/2 ΄΄ 20 τεμάχια

8 Σετ στεγανό 1 τεμάχιο

9 Σετ ρουλεμαν 1 τεμάχιο

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.
70.6699.0003, με ποσό 1.220,79 €, (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) 
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Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
πραγματοποιείται  μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. (άρθρο 209  του Ν.4412/16) 

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στο κτήριο Στυλιανός Ρέστης όπου στεγάζεται το εθελοντικό
πυροσβεστικό κλιμάκιο Κέας.

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

    συγκεκριμένα στον Κ.Α. 70.6699.0003

3.  Την  έγκριση  της  με  αριθ.πρωτ.:  1577/10.05.2018  Μελέτης  του  Τμήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών με την με αριθ. 261/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια διαφόρων υλικών για το πυροσβεστικό κλιμάκιο.

Β) Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  1.121,46  €  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
70.6699.0003 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 139/2018
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ΘΕΜΑ 12ο  :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας “Επι-
σκευή και συντήρηση αυτοματισμών αντλιοστασίου ύδρευσης Ιουλίδας 2018-19”.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ  ΑΥ Τ Ο Μ ΑΤ Ι Σ Μ Ω Ν
Α Ν ΤΛ Ι Ο Σ ΤΑ Σ Ι Ο Υ  ΥΔ Ρ Ε Υ Σ Η Σ  Ι Ο ΥΛ Ι Δ Α Σ  2 0 1 8 - 1 9

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ Α  ΞΙΑΣ   1.041,60   € (συμπ.ΦΠΑ)  
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   25.6262.0029  )  
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  της Υπηρεσίας  Ύδρευσης,  κρίνεται  απαραίτητη  η  ανάγκη

επισκευή και συντήρηση αυτοματισμών αντλιοστασίου Μυλοποτάμου.

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 παροχή υπηρεσίας “Επισκευή και συντήρηση αυτοματισμών
αντλιοστασίου ύδρευσης Ιουλίδας 2018-19”.

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  1.041,60  € (συμπ.  ΦΠΑ) από τον  Κ.Α.  25.6262.0029 του
προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ
       

    Με την προσθήκη του νέου συστήματος επεξεργασίας νερού στον περιβάλλοντα χώρο της

δεξαμενής  Αγ.  Μαρίνας,  την  υποβρύχια  αντλία  άντλησης  Μυλοποτάμου,  των  πινάκων

αυτοματισμού SB391 και  SB392 των αντίστοιχων δεξαμενών 300Μ3 και  16Μ3, η  λειτουργία

αυτών εν συνόλω απαιτεί τροποποίηση στο σύστημα αυτοματισμού.

     Στην παρούσα κατάσταση λειτουργίας η υποβρύχια αντλία της γεώτρησης προωθεί το νερό στην
δεξαμενή των 300Μ3 με βάση την στάθμη σε αυτή μέσω του υπάρχοντος πίνακα αυτοματισμού
SB391.Στην νέα κατάσταση, δηλαδή με το σύστημα επεξεργασίας νερού, η υποβρύχια αντλία της
γεώτρησης  προωθεί  το  νερό  στην νέα  δεξαμενή των 16Μ3 και  με  βάση την στάθμη σε  αυτή
ρυθμίζει την λειτουργία της μέσω του νέου πίνακα αυτοματισμού SB392.
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    Ο κινητήρας της αντλίας εισαγωγής νερού στο σύστημα επεξεργασίας θα προστατεύεται από την
ξηρά λειτουργία (Dry Run) δηλαδή έλλειψη νερού στην νέα δεξαμενή των 16Μ3. Επί πλέον ο νέος
πίνακας αυτοματισμού SB392, δίδει εντολή στο σύστημα επεξεργασίας νερού να ενεργοποιηθεί. Ο
υπάρχων  πίνακας  αυτοματισμού  SB391  πλέον,  θα  ελέγχει  την  αντλία  εξόδου  του  συστήματος
επεξεργασίας νερού, για την πλήρωση της υπάρχουσας δεξαμενής των 300Μ3.

    Για την λειτουργία του ηλεκτρολογικού αυτοματισμού στο σύνολό του, ελήφθησαν υπ’ όψιν οι
απαιτήσεις του νέου συστήματος επεξεργασίας νερού.

               Ο νέος πίνακας αυτοματισμού περιλαμβάνει τα παρακάτω μέρη με τις αντίστοιχες λειτουργίες
αυτών.

1. Τα κυκλώματα των ανιχνευτών στάθμης στην νέα δεξαμενή 16Μ3
1. Προστασία της κατώτατης στάθμης, ξηράς λειτουργίας (Dry Run) του κινητήρα εισόδου

του συστήματος επεξεργασίας νερού
2. Ενεργός στάθμη πλήρωσης της δεξαμενής, (Level Between) από την υποβρύχια αντλία της

γεώτρησης, με έναρξη την κατώτερη και παύση την ανώτερη στάθμη στην δεξαμενή.
3. Προστασία υπερχείλισης της νέας δεξαμενής (Overflow level)  και  αναγκαστική διακοπή

λειτουργίας της υποβρύχιας αντλίας γεώτρησης.

Όλοι οι ανιχνευτές στάθμης είναι ηλεκτρονικού τύπου

2. Τα ηλεκτρόδια στάθμης τοποθετούνται κατακόρυφα εντός της δεξαμενής 16Μ3.
1.Ηλεκτρόδια ανίχνευσης στάθμης 5 τεμ.(Common, Dry run, Minimum, Maximum, Overflow)
2. Καλώδιο ηλεκτροδίων με ελαστική επένδυση τύπου H07RN-F
3.Μονωτική πλάκα για κρέμασμα των ηλεκτροδίων 5 θέσεων.

3. Κυκλώματα μεταγωγής της λειτουργίας (Εντός / Εκτός) των δύο καταστάσεων παλαιάς και νέας στο
σύστημα επεξεργασίας νερού με την χρήση ενός διακόπτου

4. Κυκλώματα τροφοδοσία και ασφάλισης 220VAC και 24VDC.

5. Οπτικοί ενδείκτες τύπου Led σήμανσης σφάλματος και λειτουργίας

Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών με τα απαραίτητα υλικά ανέρχεται  στο ποσό των
840,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 201,60 €. Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών 1.041,60 € και θα
βαρύνει τον ΚΑ 25.6262.0029 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας, έτους 2018 με ποσό
1.041,60 €.

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.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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Επιπλέον και προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας (άρθρο 75 Ν.4412/2016), απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή περί
έναρξης (ή και  μεταβολής)  εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου,  ή/και  βεβαίωση αρμόδιας
φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), ή
πιστοποιητικό/βεβαίωση επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 

Ισχύουσες Διατάξεις :

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7.Τις διατάξεις του Ν.4497/2017

 Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη  πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018, ύψους 3.500,00 € και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 25.6262.0029, (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 Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στη δεξαμενή Αγ.Μαρίνας και την περιοχή Μυλοποτάμου 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

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
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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  25.6262.0029

3.  Την  έγκριση  της  με  αριθ.πρωτ.:  1692/16.05.2018  Μελέτης  του  Τμήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών με την με αριθ. 279/2018 Απόφαση Δημάρχου  για την έγκριση μελέτης.

4.Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας “Επισκευή και συντήρηση 
αυτοματισμών αντλιοστασίου ύδρευσης Ιουλίδας 2018-19”

Β)  Την διάθεση και ψήφιση πίστωση ποσού 1.041,60 € (συμπ. ΦΠΑ) από τον 25.6262.0029 του
προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 140/2018
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ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης του έργου “Κατασκευή τοίχων
αντιστήριξης οδοποιίας” και διάθεση πίστωσης. 

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  13ο θέμα  της

ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής :

Θέτω υπόψη σας τη μελέτη  “Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης οδοποιίας” και τους όρους της
διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 – Α147) για
την  επιλογή  αναδόχου  για  τη  σύναψη  δημόσιας  σύμβασης  του  έργου  “Κατασκευή  τοίχων
αντιστήριξης οδοποιίας” σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 117 “Συνοπτικός
Διαγωνισμός” του Ν. 4412/2016, προϋπολογισμού μελέτης 30.000,00 € συμπ. ΦΠΑ και με
δυνατότητα  αναθεώρησης,  όπως  αυτά  θεωρήθηκαν με  την  από  05/04/2018  μελέτη  όπως  μας
διαβιβάστηκε με το με  αριθ.πρωτ.  Οικ.37982/1000/05-04-2018 έγγραφο του Τμήματος Μελετών
της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  Κυκλάδων  της  Περιφέρειας  Ν.  Αιγαίου,  η  οποία  αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ.  94/2018 απόφασή του  ενέκρινε την προαναφερόμενη
μελέτη που αφορά στην υλοποίηση του έργου  “Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης οδοποιίας” .

Προτείνουμε την έγκριση της μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την με ανοικτή διαδικασία
(κάτω των ορίων του άρθρου 5  του Ν.  4412/2016 –  Α147) επιλογή αναδόχου για τη  σύναψη
δημόσιας σύμβασης του έργου  “Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης οδοποιίας”  σύμφωνα με
τη διαδικασία του άρθρου 117 “Συνοπτικός Διαγωνισμός” του Ν. 4412/2016 ,
προϋπολογισμού μελέτης 30.000,00 € συμπ. ΦΠΑ και με δυνατότητα αναθεώρησης.

Επίσης προτείνουμε την διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00 €, σε βάρος του Κ.Α.  30.7323.0003
του προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2018.

Η  Διευθύνουσα  /  Επιβλέπουσα  Υπηρεσία  για  την  κατασκευή  του  έργου,  θα  είναι  το  Τμήμα
Εκτέλεσης  Έργων  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  Περιφέρειας  Ν.  Αιγαίου.  Η  δημοπρασία  θα
διεξαχθεί  στα  γραφεία  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Κυκλάδων,  ενώπιον  της  αρμόδιας
επιτροπής.  Τα  πλήρη  έγγραφα  της  σύμβασης  διατίθενται  σε  κάθε  ενδιαφερόμενο  από  την
ιστοσελίδα  της  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου   στην  διεύθυνση  http://www.pnai.gov.gr/Νέα
Ανακοινώσεις. 

Το έντυπο της  οικονομικής  προσφοράς  σε κάθε  περίπτωση,  θα  διατίθεται  από τα  γραφεία  της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων σε πρωτότυπη μορφή.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη τις διατάξεις,

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
-  των  παραγραά φων 4 και 5 του αά ρθρου 20, των  αά ρθρων 80-110,  της παραγραά φου 1α του
αά ρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής
δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), 
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L
156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α’  297)  και  άλλες
διατάξεις”  και του ν.  3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση,  έλεγχος και  εφαρμογή αναπτυξιακών
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παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,   και  του ν.  3614/2007 (Α’  267)
«Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική
περίοδο 2007 -2013», 

 -  του  ν.  4278/2014  (Α΄157)  και  ειδικοά τερα  το  αά ρθρο  59  «Άρση  περιορισμών  συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», οά πως ισχυά ει
-  του  ν.  4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικοά τερα το αά ρθρο 1 αυτουά ,- του ν. 4129/2013 (Α’
52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κυά ρωση του Κωά δικα Νοά μων για το Ελεγκτικοά  Συνεάδριο», (εφοά σον
απαιτειάται)
- του αά ρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» ,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

          -  του ν.  3548/2007 (Α’  68) «Καταχωά ριση δημοσιευά σεων των φορεάων του Δημοσιάου  στο
νομαρχιακοά  και τοπικοά  Τυά πο και αά λλες διαταά ξεις»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
οά πως ισχυά ει ,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
- της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  σχετικά  με  χρήση  των  επιμέρους
εργαλείων  και  διαδικασιών   του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
-  της  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  1781)  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων
λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).

-Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     κα-

ταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), οά πως

τροποποιηά θηκε με το  ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταυά ρωση των στοιχειάων

του αναδοάχου με τα στοιχειάα του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίη-

ση  ων  μετοχών  Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες

ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτε-

ρου δημόσιου τομέα», η κοινηά  αποά φαση των Υπουργωά ν Αναά πτυξης και Επικρατειάας

υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικαά  με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση

των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’,  καθωά ς

και  η  αποά φαση  του  Υφυπουργουά  Οικονομιάας  και  Οικονομικωά ν  υπ’
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αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)  “Καθορισμός  χωρών  στις  οποίες  λει-

τουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

-Οι διαταά ξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κυά ρωση Κωά δικα Φοά ρου Προστιθεάμενης

Αξιάας».

-Οι σε εκτεάλεση των ανωτεάρω διαταά ξεων εκδοθειάσες κανονιστικεάς πραά ξεις, καθωά ς

και λοιπεάς διαταά ξεις που αναφεάρονται ρηταά  ηά  απορρεάουν αποά  τα οριζοά μενα στα

συμβατικαά  τευά χη της παρουά σας καθωά ς και το συά νολο των διαταά ξεων του ασφαλι-

στικουά , εργατικουά , περιβαλλοντικουά  και φορολογικουά  δικαιάου και γενικοά τερα καά θε

διαά ταξη (Νοά μος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτικηά  εγκυά κλιος που διεάπει την αναά θεση και

εκτεάλεση του εάργου της παρουά σας συά μβασης, εάστω και αν δεν αναφεάρονται ρηταά . 

-Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των

όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπο-

ρούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα

συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

και αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :

 Τις υπηρεσιακές ανάγκες
 Την εισήγηση του προέδρου

      

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει τη μελέτη και τους όρους της διακήρυξης για την με ανοικτή διαδικασία (κάτω
των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 – Α147) επιλογή αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας
σύμβασης  του  έργου   “Κατασκευή  τοίχων  αντιστήριξης  οδοποιίας” σύμφωνα  με  τη
διαδικασία  του  άρθρου  117  “Συνοπτικός  Διαγωνισμός”  του  Ν.  4412/2016,
προϋπολογισμού μελέτης 30.000,00 € συμπ. ΦΠΑ και με δυνατότητα αναθεώρησης.

2) Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού 30.000,00 €  (συμπ.  ΦΠΑ), σε  βάρος  του  Κ.Α.
30.7323.0003 του προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2018.

Η  Διευθύνουσα  /  Επιβλέπουσα  Υπηρεσία  για  την  κατασκευή  του  έργου,  θα  είναι  το  Τμήμα
Εκτέλεσης  Έργων  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  Περιφέρειας  Ν.  Αιγαίου.  Η  δημοπρασία  θα
διεξαχθεί  στα  γραφεία  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Κυκλάδων,  ενώπιον  της  αρμόδιας
επιτροπής.  Τα  πλήρη  έγγραφα  της  σύμβασης  διατίθενται  σε  κάθε  ενδιαφερόμενο  από  την
ιστοσελίδα  της  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου   στην  διεύθυνση  http://www.pnai.gov.gr/Νέα
Ανακοινώσεις. 
Το έντυπο της  οικονομικής  προσφοράς  σε κάθε  περίπτωση,  θα  διατίθεται  από τα  γραφεία  της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων σε πρωτότυπη μορφή.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 141/2018
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ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια νέων πιονιών
σκάκι φυσικού μεγέθους και εκτυπώσεων για τον εξωραϊσμό της πλατείας “Σκάκι” του Δήμου
Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΝΕΩΝ ΠΙΟΝΙΩΝ ΣΚΑΚΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ

ΕΞΩΡΑΪΣΜΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ “ΣΚΑΚΙ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ      545,72   €     
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α. (  15.7135.0001 & 30.6615  )  

   ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201  8  )  

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

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για τον εξωραϊσμό της πλατείας «Σκάκι» του Δήμου Κέας κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια
για νέα πιόνια σκάκι φυσικού μεγέθους και εκτυπώσεων. 

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

Κατά  συνέπεια και  λαμβάνοντας  υπόψη τα  ανωτέρω και  τις  ανάγκες  του  πυροσβεστικού
κλιμακίου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.   την  έγκριση της  δαπάνης για την  προμήθεια  νέων πιονιών σκάκι φυσικού μεγέθους και
εκτυπώσεων για τον εξωραϊσμό της πλατείας “Σκάκι” του Δήμου Κέας

2. την διάθεση πίστωσης ύψους την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 545,72 €, ως κάτωθι :

 ποσού  65,72 € συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  30.6615 του  προϋπολογισμού  εξόδων
οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια εκτυπώσεων

 ποσού 480,00 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α.  15.7135.0001 του προϋπολογισμού εξόδων
οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια νέων πιονιών σκάκι φυσικού μεγέθους 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126576
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Α/Α Περιγραφή Είδους Ποσότητα Τιμή Μονάδας
συμ/νου 
ΦΠΑ €

Σύνολο
συμπ/νου
ΦΠΑ €

1 Εκτύπωση σε βινύλιο διαστάσεων 2*0,47 1 18,60 18,60

2 Εκτύπωση  σε  βινύλιο  διαστάσεων
4,20*0,56

1 47,12 47,12

3 Σετ πιόνια σκακιού 1 480,00 480,00

1. Εκτύπωση σε βινύλιο διαστάσεων 2*0,47

Χωράει 5 τεμάχια διάστασης Α3 (με φωτογραφίες του νησιού)

2. Εκτύπωση σε βινύλιο διαστάσεων 4,20*0,56

Χωράει 12 τεμάχια διάστασης Α3 (με φωτογραφίες του νησιού)

3. Σετ πιόνια σκακιού γίγας άστρα και μαύρα

 Το σετ αποτελείται από 32 πιόνια συνολικά (16 λευκά – 16 μαύρα)

 Είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό (πολυουρεθάνη), υψηλής αντοχής με U.V. 
προστασία από τον ήλιο

 Τα ύψη στο σετ κυμαίνονται από 43cm (το στρατιωτάκι) έως 64 cm (ο βασιλιάς) και η 
διάμετρος της βάσης τους είναι στα 25 cm

 Κάθε πιόνι “χωρίζεται” σε 2 μέρη (την κεφαλή & την βάση) που βιδώνουν μεταξύ τους

 Η βάση μπορεί να γεμίσει με νερό ή άμμο για μεγαλύτερη σταθερότητα και αντίσταση στον 
αέρα

 Δεν περιλαμβάνεται το δάπεδο – σκακιέρα (chess board)

 Χαρακτηριστικά (ύψος και βάρος)

 Βασιλιάς :  64 cm / 975 kg

 Βασίλισσα :  56 cm / 975 kg

 Αξιωματικός :   55 cm / 521 kg

 Άλογο :  46 cm / 997 kg

 Πύργος :  43 cm / 517 kg

 Στρατιωτάκι :  42 cm / 499 kg
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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  στους  Κ.Α.
15.7135.0001 και 30.6615, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).

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

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

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

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος. Τα
έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

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

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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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 στους Κ.Α.  15.7135.0001 & 30.6615

3.  Την  έγκριση  της  με  αριθ.πρωτ.:  1576/10.05.2018  Μελέτης  του  Τμήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών με την με αριθ. 260/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  τη  δαπάνη  για  την  προμήθεια νέων  πιονιών  σκάκι  φυσικού  μεγέθους  και
εκτυπώσεων για τον εξωραϊσμό της πλατείας “Σκάκι” του Δήμου Κέας

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 545,72 €, ως κάτωθι :

 ποσού  65,72 € συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  30.6615 του  προϋπολογισμού  εξόδων
οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια εκτυπώσεων

 ποσού 480,00 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α.  15.7135.0001 του προϋπολογισμού εξόδων
οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια νέων πιονιών σκάκι φυσικού μεγέθους 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 142/2018
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ΘΕΜΑ 15ο  : Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  κάλυψη  οδοιπορικών
εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλου του Δήμου.

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

Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 2 του Ν.3463/2006 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού για οδοιπορικά έξοδα
και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων και αιρετών, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος αιτείται την έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού  191,58 €  σε
βάρος του ΚΑ 10.6422, για τα εξής:

 Τη  μετάβαση  της  κας  Μυκωνιάτη  Σωτηρίας  του  Νικολάου,  Προϊσταμένης  Διοικητικού
Οικονομικού  Δήμου  Κέας  και  ορισμένη  εισηγήτρια  του  Δήμου  Κέας,  στο  Υπηρεσιακό
Συμβούλιο Προσωπικού Ο.Τ.Α  Νομού Κυκλάδων, συνολικού ποσού εξόδων 191,58 € ήτοι
(α) 60,08 € για οδοιπορικά (εισιτήρια πλοίου και αεροπλάνου) και  (β) 80,00 € ημερήσια
αποζημίωση (δύο ημέρες) και (γ) 51,50 €  διαμονή σε ξενοδοχείο.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ.2 του Ν.3463/06
2.  Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και στον ΚΑ
10.6422
3. Την υπ΄αριθμ. 257/09-05-2018 απόφαση Δημάρχου
4. Την υπ΄αριθμ. 258/09-05-2018 εντολή μετακίνησης
5. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο Πρόεδρος αιτείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 191,58 € σε βάρος του ΚΑ
10.6422, για τα εξής:

 Τη  μετάβαση  της  κας  Μυκωνιάτη  Σωτηρίας  του  Νικολάου,  Προϊσταμένης  Διοικητικού
Οικονομικού  Δήμου  Κέας  και  ορισμένη  εισηγήτρια  του  Δήμου  Κέας,  στο  Υπηρεσιακό
Συμβούλιο Προσωπικού Ο.Τ.Α  Νομού Κυκλάδων, συνολικού ποσού εξόδων 191,58 € ήτοι
(α) 60,08 € για οδοιπορικά (εισιτήρια πλοίου και αεροπλάνου) και  (β) 80,00 € ημερήσια
αποζημίωση (δύο ημέρες) και (γ) 51,50 €  διαμονή σε ξενοδοχείο.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 143/2018
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ΘΕΜΑ 16ο :  Διάθεση πίστωσης για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων τρίτων για την “Προβο-
λή Ιστορικού ντοκιμαντέρ «Γράμματα χωρίς Παραλήπτη» σε συνδιοργάνωση με το Ίδρυμα
Ιστορικών Μελετών’’.

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

Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 2 του Ν.3463/2006 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού για οδοιπορικά έξοδα
και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων και τρίτων, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο.

Με την υπ’αριθμ. 116/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ψηφίστηκαν ομόφωνα τα κάτωθι
:

1-  Η συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης  “Προβολή Ιστορικού ντοκιμαντέρ «Γράμματα
χωρίς Παραλήπτη»  με το Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών”

2- Δαπάνη ύψους έως του ποσού των 55,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αφορά σε
έξοδα μετακίνησης, δύο ατόμων (+αυτοκίνητο) προς και από Κέα, για την μεταφορά οπτικοακουστι-
κού και έντυπου υλικού.

Ο  Πρόεδρος  αιτείται  τη  διάθεση  πίστωσης  του  ανωτέρω  ποσού  ύψους  55,40  €
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%  που  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ 00.6423  «Οδοιπορικά  έξοδα  και
μετακινήσεις  τρίτων» του προϋπολογισμού του έτους  2018, στον οποίο  υπάρχει  εγγεγραμμένη
πίστωση.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ.2 του Ν.3463/06
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και στον ΚΑ
     00.6423 “Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση τρίτων”
3. Την υπ΄αριθμ. 116/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
     

Τη διάθεση  πίστωσης  συνολικού  ποσού  ευρώ  55,40  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.  00.6423 του
προϋπολογισμού έτους 2018, με τίτλο “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων”,  που αφορά σε
έξοδα  μετακίνησης,  δύο  ατόμων  (  +  αυτοκίνητο)  προς  και  από  Κέα,  για  την  μεταφορά
οπτικοακουστικού  και  έντυπου  υλικού, για  την  πραγματοποίηση  πολιτιστικής  εκδήλωσης
“Προβολή Ιστορικού ντοκιμαντέρ «Γράμματα χωρίς Παραλήπτη»

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 144/2018
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 ΘΕΜΑ  17ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια ραφιέρας για
το δημοτικό σφαγείο”.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΡΑΦΙΕΡΑΣ  

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 180,00     €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.  70.7133  

 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
  
Προκειμένου να καλυφθούν επαρκώς οι ανάγκες του προσωπικού που απασχολείται στα Σφαγεία
και για την καλύτερη οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια
ραφιέρας.

     ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

Α/Α Περιγραφή Είδους Ποσότητα

1 Ραφιέρα με διαστάσεις (Β)30cm x (Π)60cm, (Y)106cm και 3 ευρύχωρα ράφια
για εύκολη τοποθέτηση και οργάνωση κάθε χώρου 

2 τεμάχια
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Οι εργασίες  τοποθέτησης - πάκτωσης δεν περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του προμηθευτή.

Η μεταφορά της προμήθειας στην αποθήκη του Δήμου Κέας  βαρύνει τον προμηθευτή.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α Περιγραφή Είδους Τεμάχια Τιμή Μονάδος € Σύνολο €

1 Ραφιέρα με διαστάσεις (Β)30cm x (Π)60cm,
(Y)106cm και 3 ευρύχωρα ράφια για εύκολη

τοποθέτηση και οργάνωση κάθε χώρου  

2 72,58 145,16

     ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 145,16

ΦΠΑ 24%  34,84

ΣΥΝΟΛΟ 180,00

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

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

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 προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα στον  Κ.Α.  70.7133
ποσό 508,00 €(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). 
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Χρόνος παράδοσης :
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία 
ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16) 

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

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της  προμήθειας  θα  γίνει στο  Δημοτικό  Σφαγείο  Κέας  ή  όπου αλλού  υποδείξει  η
υπηρεσία. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

  συγκεκριμένα στον ΚΑ  70.7133

3.  Την  έγκριση  της  με  αριθ.πρωτ.  :  1582/10.05.2018  Μελέτης  του  Τμήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών με την με αριθμ. 264/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια ραφιέρας για το δημοτικό σφαγείο.

Β)  Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 180,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ
70.7133 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 145/2018
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ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια επιγραφών πλη-
ροφοριακού περιεχομένου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑ  Σ   124,00   €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  15.7135.0002  )  

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
  
Η  ανωτέρω  προμήθεια  επιγραφών  πληροφοριακού  περιεχομένου,  θα  γίνει  βάσει  των
προδιαγραφών  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  αφορά  σε  πινακίδες
χρηματοδότησης  της πράξης “Αποκατάσταση και σηματοδότηση περιηγητικών διαδρομών
μονοπατιών Δήμου Κέας”. 

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

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

1.  την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια επιγραφών πληροφοριακού περιεχομένου 

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ποσού  124,00 € συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  15.7135.0002 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018,

Α/Α Περιγραφή Είδους Ποσότητα

1 Πινακίδα  διαστάσεων  90εκ  χ  70εκ,  με  μεταλλικό
σκελετό  (γαλβανιζέ  λαμαρίνα  υψηλής  αντοχής),  με
αυτοκόλλητα  βινύλια  υψηλής  αντοχής,  με
γραμματοσειρά Arial  μαύρη και λευκό φόντο

2
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Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

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.
15.7135.0002, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).

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

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

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

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος. Τα
έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

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

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
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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. 15.7135.0002

3.  Την  έγκριση  της  με  αριθ.πρωτ.:  1691/16.05.2018  Μελέτης  του  Τμήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών με την με αριθμ. 280/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια επιγραφών πληροφοριακού περιεχομένου. 

Β) Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  συνολικού  ποσού  124,00 € συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.
15.7135.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018, 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 146/2018
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ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας “Ελέγχου
και συντήρησης εξοπλισμού πεπιεσμένου αέρα του Δημοτικού σφαγείου”.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ

   ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ  

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ Α  ΞΙΑΣ   1.129,64 €  
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   70  .6264.0007  )  
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

ελέγχου και συντήρησης εξοπλισμού πεπιεσμένου αέρα του Δημοτικού σφαγείου”.

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

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  παροχή υπηρεσίας “Ελέγχου  και  συντήρησης  εξοπλισμού
πεπιεσμένου αέρα του Δημοτικού σφαγείου”.

2.  την διάθεση πίστωσης ύψους  1.129,64 € (συμπ. ΦΠΑ 24%) από τον Κ.Α.  70.6264.0007 του
προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση.

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ
       

 Προκειμένου  να  πραγματοποιηθεί  η  ετήσια  συντήρηση  του  αεροσυμπιεστή  του  δημοτικού

σφαγείου Κέας,τύπου “SK-21T/8 BAR ΚΟΧΛΙΟΦ. ΑΕΡ/ΣΤΗΣ KAESER ΜΕ ΞΗΡΑΝΤΗ S.C.B”

κρίνεται απαραίτητη η παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης  αυτού. Το ασφαλιστικό είναι

1" ίντσα, 12 bar µε πιστοποιητικό παρτίδας από τον κατασκευαστή του και θα πρέπει να ελεγχθεί

από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αεροφυλακίου η καταλληλότητα του. Η παροχή υπηρεσίας θα

περιλαμβάνει και την προμήθεια των κάτωθι υλικών και την τοποθέτησή τους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ 500Χ368Χ20 mm 1

ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡ. 2
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ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ 1

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ SK 21/24 1

∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ SK 21/24 (ΠΚ 6.3792.1) 1

ΛΑ∆Ι MOL 10LT 1

Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών με τα απαραίτητα υλικά ανέρχεται στο ποσό των
911,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 218,64 €. Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών 1.129,64 € και θα
βαρύνει τον ΚΑ 70.6264.0007 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας, έτους 2018 με ποσό
1.129,64 €.

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.4497/17

 Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη  πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018, ύψους 5.000,00 € και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 70.6264.0007 (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 δύο (2) μήνες από την ημερομηνία ανάθεσης από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (άρθρο 217  του Ν.4412/16).
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Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει  στο νέο δημοτικό σφαγείο 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 στους ΚΑ  70.6264.0007

3.  Την έγκριση της  με  Αριθ.  Πρωτ.:  1594/11.05.2018 Μελέτης  του Τμήματος  Προμηθειών και

Υπηρεσιών με την με αριθ. 266/2018 Απόφαση Δημάρχου 

4.Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την έγκριση  της δαπάνης  για την παροχή υπηρεσίας “Ελέγχου και συντήρησης εξοπλισμού
πεπιεσμένου αέρα του Δημοτικού σφαγείου”.

Β)   Την  διάθεση και  ψήφιση  πίστωση  ποσού  1.129,64 € (συμπ.  ΦΠΑ 24%) από  τον  ΚΑ
70.6264.0007 του  προϋπολογισμού  έτους  2018  του  Δήμου  μας  στον  οποίο  υπάρχει  διαθέσιμη
εγγεγραμμένη πίστωση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 147/2018

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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ΘΕΜΑ 20ο  :  Έγκριση της  δαπάνης  και  διάθεση πίστωσης για  την “Προμήθεια πράσινων
κάδων”.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΔΩΝ  

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 4.588,00     €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   20.7135.0002  

 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
  
Προκειμένου να  καλυφθούν επαρκώς οι ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Κέας
κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια πράσινων κάδων.

     ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

Α/Α Περιγραφή Είδους Ποσότητα

1 Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων 4 τροχών (διαμέτρου 200mm
και περιστροφής 360 μοιρών) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 840,
Όγκου 1.100λτ, πράσινου χρώματος

20 τεμάχια

Οι εργασίες  τοποθέτησης - πάκτωσης δεν περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του προμηθευτή.

Η μεταφορά της προμήθειας στην αποθήκη του Δήμου Κέας  βαρύνει τον προμηθευτή

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α Περιγραφή Είδους Τεμάχια Τιμή Μονάδος € Σύνολο €

1 Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων 4
τροχών (διαμέτρου 200mm και

περιστροφής 360 μοιρών) σύμφωνα με
το πρότυπο ΕΝ 840 ,Όγκου
1100λτ,πράσινου χρώματος

20 200 3.700,00

     ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 3.700,00

ΦΠΑ 24% 888,00

ΣΥΝΟΛΟ 4.588,00
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Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

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

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

Επιπλέον και προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας (άρθρο 75 Ν.4412/2016), απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή περί
έναρξης (ή και  μεταβολής)  εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου,  ή/και  βεβαίωση αρμόδιας
φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων (ΚΑΔ)  ,    ή  
π  ιστοποιητικό/βεβαίωση επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου   με το οποίο πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 

Ισχύουσες Διατάξεις :

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Τις διατάξεις του Ν.4497/2017

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.
20.7135.0002, ποσό 20.000,00 €(σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).

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

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

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

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της  προμήθειας  θα  γίνει στο  κτίριο  του  Δήμου Κέας  ή  όπου αλλού  υποδείξει  η
υπηρεσία. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.

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

                   
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

  συγκεκριμένα στον ΚΑ  20.7135.0002

3.  Την  έγκριση  της  με  αριθ.πρωτ.  :  1578/10.05.2018  Μελέτης  του  Τμήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών με την με αριθμ. 262/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια πράσινων κάδων.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 4.588,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ
20.7135.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 148/2018

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια πλωτών σημα-
ντήρων”.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΠΛΩΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ  

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 684,00     €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   30.7135.0008  

 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
  
Προκειμένου  να  συμπληρωθεί  η  υφιστάμενη  σήμανση  των  θαλάσσιων  ορίων  σε  λουτρικές
εγκαταστάσεις του Δήμου Kέας, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια πλωτών σημαντήρων.

     ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Προμήθεια πλωτών σημαντήρων

Προκειμένου  να  συμπληρωθεί  η  υφιστάμενη  σήμανση  των  θαλάσσιων  ορίων  σε  λουτρικές
εγκαταστάσεις  του  Δήμου  Kέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η  προμήθεια  πλωτών  σημαντήρων,
συνολικού  προϋπολογισμού  684,00  € (συμπ/νου  ΦΠΑ  24%)  που  θα  βαρύνει  τον   Κ.Α
3  0.7135.0008    του  προϋ/σμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2018.  Ο  Δήμος  Κέας  θα  πρέπει  να
προμηθευτεί:

Α/Α Περιγραφή Είδους Ποσότητα

1 Σημαδούρες πλαστικές,  τύπου ''αχλάδι'', πλαστική, κατάλληλη
για  σήμανση  αγκυροβολίας  ή  αλιείας.  Μήκος  :  377mm  -
Διάμετρος: 203mm  - Βάρος: 270 gr.

100 τεμάχια

Οι  πλωτοί  σημαντήρες  θα  τοποθετηθούν  στους  θαλάσσιους  χώρους  των  παραλιών  ΟΤΖΙΑ,
ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ, ΠΟΙΣΣΩΝ και ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ.

Οι εργασίες  τοποθέτησης  δεν περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του προμηθευτή.

Η μεταφορά της προμήθειας στην αποθήκη του Δήμου Κέας  βαρύνει τον προμηθευτή.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α Περιγραφή Είδους Τεμάχια Τιμή Μονάδος € Σύνολο €

1 Σημαδούρες πλαστικές, τύπου ''αχλάδι'', πλαστική,
κατάλληλη για σήμανση αγκυροβολίας ή αλιείας.
Μήκος :377mm - Διάμετρος:  203mm  -  Βάρος:
270 gr.

100 5,5161 551,61

     ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 551,61

ΦΠΑ 24% 132,39

ΣΥΝΟΛΟ 684,00

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

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

Προκειμένου  να  διασφαλιστεί  η  καταλληλότητα για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής
δραστηριότητας (άρθρο 75 Ν.4412/2016), απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή περί
έναρξης (ή και  μεταβολής)  εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου,  ή/και  βεβαίωση αρμόδιας
φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων (ΚΑΔ)     ,    ή  
π  ιστοποιητικό/βεβαίωση επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου   με το οποίο πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 

Ισχύουσες Διατάξεις :

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Τις διατάξεις του Ν.4497/2017

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.
30.7135.0008 ποσό 5.000,00 € (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).
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Έγκριση Αποτελέσματος :
Η απευθείας  ανάθεση διενεργείται  από  τον  Δήμαρχο Κέας  χωρίς  να  απαιτείται  η  συγκρότηση
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118  παρ.2 του Ν.4412/16). 

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

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

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της  προμήθειας  θα  γίνει στο  κτίριο  του  Δήμου Κέας  ή  όπου αλλού  υποδείξει  η
υπηρεσία. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.

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

                  
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

  συγκεκριμένα στον ΚΑ 30.7135.0008

3.  Την  έγκριση  της  με  αριθ.πρωτ.  :  1580/10.05.2018  Μελέτης  του  Τμήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών με την με αριθμ. 263/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια πλωτών σημαντήρων,

Β)  Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 684,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ
30.7135.0008 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 149/2018

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_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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       ΘΕΜΑ 22ο : Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης από κωδικούς αριθμούς εξόδων
του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2018.

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

Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική
Επιτροπή  αποφασίζει  για  την  έγκριση  των  δαπανών  και  τη  διάθεση  των  πιστώσεων  του
προϋπολογισμού,  εκτός  από  εκείνες  που  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  αποφασίζει  το
δημοτικό συμβούλιο.
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 2ης 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

25.7131.0009 Σύστημα ελέγχου απωλειών & απόδοσης δικτύου
ύδρευσης (συνεχ 2017)

13.500,00 Μη εκτέλεση της 
σύμβασης

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

ΜΟΝΙΜΩΝ)

60.540,00 Μεταφορά 
μισθοδοσίας σε ΚΑ

ΙΔΟΧ & ΙΔΑΧ

20.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου

15.500,00 Μεταφορά 
μισθοδοσίας σε ΚΑ

ΙΔΟΧ & ΙΔΑΧ

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 2ης 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

25.7131.0009 Σύστημα ελέγχου απωλειών & απόδοσης δικτύου
ύδρευσης (συνεχ 2017)

13.500,00 Μη εκτέλεση της 
σύμβασης

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

ΜΟΝΙΜΩΝ)

60.540,00 Μεταφορά 
μισθοδοσίας σε ΚΑ

ΙΔΟΧ & ΙΔΑΧ

20.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου

15.500,00 Μεταφορά 
μισθοδοσίας σε ΚΑ

ΙΔΟΧ & ΙΔΑΧ

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 150/2018
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ΘΕΜΑ 23ο  : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για
την  έγκριση της  2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και  δαπανών οικονομικού
έτους 2018.
      

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο
προϋπολογισμός  του  έτους  2018 ψηφίστηκε από το  Δημοτικό Συμβούλιο  με  την  υπ΄  αριθμ  266/2017
απόφαση, και πρέπει να αναμορφωθεί όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

Προγραμματικές Συμβάσεις

1) Με την υπ΄αριθμ 154/2017  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: 
ΩΕΡΘ7ΛΞ-ΒΨ3), συνάφθηκε προγραμματική σύμβαση κατά τις διατάξεις του αρθ.100 του 
Ν.3852/2010, μεταξύ της Π.Ν. Αιγαίου και του Δήμου Κέας (ΑΔΑ:ΨΞΛΔ7ΛΞ-Σ6Μ) με αντικείμενο 
(άρθρο 2&4 της σύμβασης) την χρηματοδότηση του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην 
Ιουλίδα Κέας» μέχρι του ποσού των 35.000,00€.  
Κατόπιν και της αντίστοιχης αναμόρφωσης του τεχνικού  προγράμματος αναμορφώνουμε ως εξής:

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Εγκεκριμένος

Π/Υ
Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

1213.0007
Προγραμματική σύμβαση με την ΠΝ
Αιγαίου για το έργο « Ανακατασκευή

γηπέδου 5Χ5 στην Ιουλίδα Κέας»
0,00 35.000,00 35.000,00

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Εγκεκριμένος

Π/Υ
Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

15.7336.0001 Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην
Ιουλίδα Κέας 35.000,00 35.000,00 70.000,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 70.000,00€ εκ των οποίων τα 
υπόλοιπα 35.000,00€ είναι ήδη εγγεγραμμένα και θα χρηματοδοτηθούν από την ΣΑΤΑ.

2 Με την υπ΄αριθμ 155/2017  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: 
6Β7Σ7ΛΞ-242), συνάφθηκε προγραμματική σύμβαση κατά τις διατάξεις του αρθ.100 του 
Ν.3852/2010, μεταξύ της Π.Ν. Αιγαίου και του Δήμου Κέας (ΑΔΑ:Ω93Α7ΛΞ-ΤΑ3) με αντικείμενο 
(άρθρο 2&4 της σύμβασης) την χρηματοδότηση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Κάτω Μεριάς 
Κέας» μέχρι του ποσού των 50.000,00€.  
Κατόπιν και της αντίστοιχης αναμόρφωσης του τεχνικού  προγράμματος αναμορφώνουμε ως εξής:

Κ.Α. Εσόδου Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου
Εγκεκριμένος

Π/Υ
Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

1213.0006
Προγραμματική σύμβαση με την ΠΝ

Αιγαίου για το έργο «Ανάπλαση
πλατείας Κάτω Μεριάς Κέας»

0,00 50.000,00 50.000,00
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Κ.Α. Εξόδου Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου
Εγκεκριμένος

Π/Υ
Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

30.7332.0001 Ανάπλαση πλατείας Κάτω Μεριάς
Κέας

124.144,69 50.000,00 174.144,69

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 174.144,69€ εκ των οποίων τα 
υπόλοιπα 124.144,69€ είναι ήδη εγγεγραμμένα και θα χρηματοδοτηθούν από την ΣΑΤΑ.

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δαπάνες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισμού που αναμορφώνονται:

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Αρχική

Πίστωση
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Τελική
Διαμόρφωση

20.6011

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται
βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά

τακτικά επιδόματα
ΜΟΝΙΜΩΝ)

106.212,52 -60.540,00 45.672,52

20.6051

Εργοδοτικές
εισφορές

προσωπικού με
σύμβαση Δημοσίου

Δικαίου

23.570,02 -17.500,00 6.070,02

20.6021

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται
βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά

τακτικά επιδόματα
ΙΔΑΧ)

0,00 29.890,00 29.890,00

20.6052

Εργοδοτικές
εισφορές

υπαλλήλων με
σύμβαση αορίστου

χρόνου

0,00 8.750,00 8.750,00

20.6041

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται
βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά

τακτικά επιδόματα
ΙΔΟΧ)

23.950,00 30.650,00 54.600,00

20.6054
Εργοδοτικές

εισφορές έκτακτου
προσωπικού

6.950,00 8.750,00 15.700,00

ΣΥΝΟΛΟ 160.682,54 0,00 160.682,54
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Από την παραπάνω αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται ο ισοσκελισμός της υπηρεσίας ούτε 
μεταφέρονται ποσά στο αποθεματικό.

1.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δαπάνες της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης που 
αναμορφώνονται

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση
Τελική

Διαμόρφωση

25.6112.0003

Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για
την επικαιροποίηση της Μελέτης

δικτύου ύδρευσης περιοχής
Ποισσών - Κούνδουρου - Κάτω-

Μεριάς

12.400,00 -12.400,00 0,00

25.7131.0001
Προμήθεια αντλιών  ύδρευσης -

αποχέτευσης 8.000,00 12.400,00 20.400,00

ΣΥΝΟΛΟ 20.400,00 0,00 20.400,00

Από παραπάνω αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται ο ισοσκελισμός της υπηρεσίας ούτε μεταφέρονται 
ποσά στο αποθεματικό.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Εγκεκριμένος

Π/Υ
Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

10.6266.0016
Συντήρηση εφαρμογών οικονομικής

και διοικητικής διαχείρισης έτους
2018

22.000,00 -9.000,00 13.000,00

35.6262.0001 Συντήρηση πρασίνου 3.000,00 -1.000,00 2.000,00

30.6112.0021

Υποβοήθηση της τεχνικής υπηρεσίας
για την σύνταξη των τευχών

δημοπράτησης του έργου
«Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων

παραλίας Κορησσίας»

0,00 5.000,00 5.000,00

30.6112.0022

Υποβοήθηση της τεχνικής υπηρεσίας
για την σύνταξη και υποβολή φακέλου

χρηματοδότησης του έργου
«Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων

παραλίας Κορησσίας»

0,00 5.000,00 5.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 25.000,00 0,00 25.000,00

Από παραπάνω αναμόρφωση δεν μεταφέρονται ποσά στο αποθεματικό
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ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Από την ανωτέρω αναμόρφωση δεν μεταβλήθηκε το αποθεματικό και παρέμεινε στα 45.663,43€.-

Επισυνάπτεται η ανακεφαλαίωση της αναμόρφωσης.

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2. Την ΚΥΑ  7028/7.2.04 “Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και 
κοινοτήτων” όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 23976/26-7-2016
3.  Την υπ' αριθμ. 266/2017 (ΑΔΑ: 63ΘΣΩΕΔ-Α6Μ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την 
οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2018
4. Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2018 για τη σχετική ψήφισή της.

Β.  Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 151/2018
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ΘΕΜΑ 24ο  : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας απολύ-
μανσης – μυοκτονίας – εντομοκτονίας στα κτίρια του Δήμου Κέας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α Π ΟΛΥ Μ Α Ν Σ Η Σ  –  Μ Υ Ο Κ Τ Ο Ν Ι Α Σ  –  Ε Ν Τ Ο Μ Ο Κ Τ Ο Ν Ι Α Σ

         Σ ΤΑ Κ Τ Ι Ρ Ι Α Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ     620,00   € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)  
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   10.6279.0004   ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018   

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

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσίας απολύμανσης – μυοκτονίας – εντομοκτονί-
ας στα κτίρια του Δήμου Κέας, συνολικής επιφάνειας 1.067,60 τ.μ:

Α/Α
ΚΤΙΡΙΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ T.M.

1 ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ 358,1
2 ΚΕΠ ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ

129,43
3

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ

4
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

(ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ)
ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ 91,47

5 ΤΟΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΚΕΑΣ 29

6
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΡΗΣΣΙΑ

ΚΕΑΣ
80

7 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΚΕΑΣ 181,20

8
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤIΡΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ

ΣΠΙΤI
ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΚΕΑΣ 60,27

9 ΚΑΣΤΡΟ (ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΥΜΝΑΣΗΣ) ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ 45

10 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ  ΚΕΑΣ 85,13

11
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΚΕΑΣ 8

ΣΥΝΟΛΟ M2
1.067,60
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Η παροχή υπηρεσίας περιλαμβάνει τις κάτωθι εφαρμογές :

 Απεντόμωση  -  καταπολέμηση  βαδιστικών  και  περιπατητικών  εντόμων  με  τη  μέθοδο  του
υπολειμματικού ψεκασμού. Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα περιέχουν συνδυασμό
ακμαιοκτόνων  και  προνυμφοκτόνων  ουσιών,  για  την  ολοκληρωμένη  αντιμετώπιση  κάθε
πιθανού προβλήματος.

Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους  των  ανωτέρω
κτιρίων,  καθώς  και  του  αποχετευτικού  δικτύου  αυτών,  και  θα  στοχεύει  στην  καταπολέμηση
κατσαρίδων.

Θα γίνει 1 εφαρμογή, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Απολύμανση  –  Μικροβιοκτονία  με  υγρή  εκνέφωση  για  την  πτώση  του  μικροβιακού
φορτίου σε όλους τους χώρους υγειονομικής σημασίας

Θα γίνει 1  εφαρμογή, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν θα  είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.
12919/151288/05.12.2013 εγκύκλιο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Μετά το τέλος των εργασιών θα προσκομιστεί πλήρης φάκελος που θα περιλαμβάνει τα εξής :

1) Πιστοποιητικό εργασιών απεντόμωσης - απολύμανσης
2) Άδεια του αναδόχου, από το Υπ.Ανάπτυξης & Τροφίμων, για την καταπολέμηση εντόμων και
τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους
3) Τις εγκρίσεις κυκλοφορίας των χρησιμοποιούμενων υλικών
4) Τις περιγραφές των επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν 

Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών με τα απαραίτητα υλικά ανέρχεται στο ποσό των
500,00 €  πλέον  Φ.Π.Α.  24% 120,00 €.  Συνολικός  προϋπολογισμός  εργασιών  620,00  €  και  θα
βαρύνει τον ΚΑ 10.6279.0004 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας, έτους 2018.

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

1.Οι διατάξεις του  άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από  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. Οι διατάξεις του Ν.4497/2017

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη  πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018, ύψους 620,00 € και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 10.6279.0004 (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 
Η  παροχή  της  υπηρεσίας  θα  πραγματοποιηθεί  εντός  του  έτους  και  συγκεκριμένα  κατά  τους
καλοκαιρινούς μήνες.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει σε όλα τα κτίρια του Δήμου όπως αναλυτικά αναφέρονται στην
σχετική 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.                                                        
             

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας απολύμανσης – μυοκτονίας – εντομοκτονίας
στα κτίρια του Δήμου Κέας

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 620,00 € (συμπ.ΦΠΑ  24%)  από τον ΚΑ  10.6279.0004
οικονομικού έτους 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
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2.  Την  ύπαρξη  εξειδικευμένης  πίστωσης  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.  έτους  2018  και
συγκεκριμένα στον ΚΑ 10.6279.0004
3. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αριθ.πρωτ.  1657/2018 Μελέτης της Τεχνικής
Υπηρεσίας με την με αριθ. 273/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  απολύμανσης  –  μυοκτονίας  –
εντομοκτονίας στα κτίρια του Δήμου Κέας

Β)  Την  διάθεση και  ψήφιση  πίστωσης  ποσού  620,00 € (συμπ.ΦΠΑ  24%)  από τον ΚΑ
10.6279.0004  οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 152/2018



8η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 18ης Μαΐου 2018

 ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών ευπρεπι-
σμού και σηματοδότησης της παραλιακής ζώνης Κορησσίας  - Βουρκαρίου.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ε Υ Π Ρ Ε Π Ι Σ Μ Ο Σ  Κ Α Ι  Σ Η Μ ΑΤ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η  Τ Η Σ  Π Α ΡΑ Λ Ι Α Κ Η Σ  Ζ Ω Ν Η Σ
ΚΟ Ρ Η Σ Σ Ι Α Σ - Β Ο Υ Ρ Κ Α Ρ Ι Ο Υ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑ  Σ   9.920,00    € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)  
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.     70.6262.0011     ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018   

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

ΜΕΛΕΤΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

         Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών στην παραλιακή ζώνη Κορησσίας-Βουρκαρίου
και  συγκεκριμένα  ευπρεπισμός  και  σηματοδότηση  της  παραλιακής  ζώνης  Κορησσίας  -
Βουρκαρίου, με σκοπό την  ευπρεπή εικόνα της όπως και τη τακτοποίηση των ζωνών κυκλοφορίας
πεζών και οχημάτων. 

Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι από την ημερομηνία υπογραφής της και για  δύο μήνες. 

Ο ανάδοχος παροχής υπηρεσίας, υποχρεούται για:

1. βάψιμο μόλων,
2. βάψιμο χώρων στάθμευσης των οχημάτων,
3. βάψιμο χώρων στάθμευσης ειδικής σήμανσης (ΑΜΕΑ, taxi, μοτοποδήλατα),
4. βάψιμο ρείθρων της προκυμαίας,
5. βάψιμο δεστρών,
6. βάψιμο χώρου οδοστρώματος απαγόρευσης στάθμευσης και οδικής κατεύθυνσης,
7. τοποθέτηση πλαστικών κολονακίων, με υπόδειξη της υπηρεσίας,
8. τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων για τα σκάφη,
9. βάψιμο (28) γλαστρών,
10. βάψιμο (4) προστατευτικών κάδων σκουπιδιών,
11. βάψιμο τουαλέτας Κορησσίας (μέσω-έξω),
12. βάψιμο καφασωτού τουαλέτας Κορησσίας,
13. βάψιμο τουαλέτας Βουρκαρίου (μέσω-έξω),
14. βάψιμο καφασωτού τουαλέτας Βουρκαρίου,
15. βάψιμο (15) παγκακίων,
16. βάψιμο (18) κολώνων φωτισμού,
17. βάψιμο (2) κολώνων προβολέων.
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Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εννέα χιλιάδων εννιακοσίων
είκοσι ευρώ (9.920,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους
πόρους,  και θα διατεθεί από τον προϋπολογισμό έτους 2018 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει
διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση και συγκεκριμένα στον ΚΑ 70.6262.0011 ποσού 10.000,00 €.

    
             Π Ρ Ο Ϋ Π ΟΛΟ Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ

1 βάψιμο μόλων, 1.070,00
2 βάψιμο χώρων στάθμευσης των οχημάτων 675,00
3 βάψιμο  χώρων  στάθμευσης  ειδικής  σήμανσης

(ΑΜΕΑ, taxi, μοτοποδήλατα)
340,00

4 βάψιμο ρείθρων της προκυμαίας 675,00
5 βάψιμο δεστρών 340,00
6 βάψιμο  χώρου  οδοστρώματος  απαγόρευσης  στάθ-

μευσης και οδικής κατεύθυνσης
340,00

7 τοποθέτηση πλαστικών κολονακίων, με υπόδειξη της
υπηρεσίας

150,00

8 τοποθέτηση  πληροφοριακών  πινακίδων  για  τα
σκάφη

150,00

9 βάψιμο (28) γλαστρών 270,00
10 βάψιμο (4) προστατευτικών κάδων σκουπιδιών 270,00
11 βάψιμο τουαλέτας Κορησσίας (μέσω-έξω) 550,00
12 βάψιμο καφασωτού τουαλέτας Κορησσίας 200,00
13 βάψιμο τουαλέτας Βουρκαρίου (μέσω-έξω) 550,00
14 βάψιμο καφασωτού τουαλέτας Βουρκαρίου, 200,00
15 βάψιμο (15) παγκακίων, 1000,00
16 βάψιμο (18) κολώνων φωτισμού 1.070,00
17 βάψιμο (2) κολώνων προβολέων 150,00

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ  ΚΟ-
ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

8.000,00

ΦΠΑ 24% 1.920,00
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 9.920,00

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

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την  παροχή υπηρεσίας  ευπρεπισμού και σηματοδότησης της
παραλιακής ζώνης Κορησσίας  - Βουρκαρίου

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 9.920,00 € (συμπ.ΦΠΑ  24%)  από τον ΚΑ  70.6262.0011
οικονομικού έτους 2018.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
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Παρατηρήσεις της μειοψηφίας
Το  μέλος  της  μειοψηφίας  κ.Ελ.Τζουβάρας  διαφωνεί  με  την  εκτέλεση  της  ανωτέρω  παροχής
υπηρεσίας και αναφέρει ότι θα μπορούσε να γίνει με υπαλλήλους του Δήμου.

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2.  Την  ύπαρξη  εξειδικευμένης  πίστωσης  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.  έτους  2018  και
συγκεκριμένα στον ΚΑ 70.6262.0011 
3.  Την  έγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  της  με  αριθ.πρωτ.  1668/16-5-2018  Μελέτης  της
Τεχνικής Υπηρεσίας με την με αριθ. 275/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Το μέλος της  μειοψηφίας κ.Ελ.Τζουβάρας ψηφίζει ΚΑΤΑ για τους ανωτέρω λόγους)

Α) Την  έγκριση  της  δαπάνης  της  παροχής  υπηρεσιών ευπρεπισμού  και  σηματοδότησης  της
παραλιακής ζώνης Κορησσίας  - Βουρκαρίου

Β)  Την  διάθεση και  ψήφιση  πίστωσης  ποσού  9.920,00 € (συμπ.ΦΠΑ  24%)  από τον ΚΑ
70.6262.0011  οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 153/2018
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  ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας καθαρι-
σμού των αντλιοστασίων αποχέτευσης του Δήμου Κέας 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κ ΑΘΑ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Ω Ν  Α Ν ΤΛ Ι Ο Σ ΤΑ Σ Ι Ω Ν  Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ  

Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   6.200,00    € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)  
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   25.6279.0007   ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018   

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

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

        Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσίας καθαρισμού των αντλιοστασίων αποχέτευσης
του Δήμου Κέας και συγκεκριμένα ο καθαρισμός των υγρών θαλάμων αντλιοστασίων αποχέτευσης
του Δήμου Κέας, δηλ. η απομάκρυνση λοιπών και φερτών υλικών από το:

1. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ  ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ (απέναντι από την Πλατεία Ηρώων)

2. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ

Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν την καλοκαιρινή περίοδο, μεταξύ Μαΐου και  Ιουνίου
2018.Χρόνος εκτέλεσης: 2-4 ημέρες.
Τα εργαλεία που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου. Οι
ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.

Η  δαπάνη  της  παροχής  υπηρεσίας  ανέρχεται  στο  συνολικό  ποσό  των  πέντε  χιλιάδων  ευρώ
(5.000,00€), πλέον Φ.Π.Α. 24% (1.200,00€), συνολικό ποσό 6.200,00€ και θα βαρύνει τον Κ.Α.
25.6279.0007 προϋπολογισμού του Δήμου Κέας, έτους 2018.

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και  2  του άρθρου 73 και  άρθρου 74 ισχύουν,  ανεξαρτήτως της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και
328.
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Επιπλέον και προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας (άρθρο 75 Ν.4412/2016), απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή περί
έναρξης (ή και  μεταβολής)  εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου,  ή/και  βεβαίωση αρμόδιας
φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων (ΚΑΔ)     ,    ή  
π  ιστοποιητικό/βεβαίωση επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου   με το οποίο πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 

Ισχύουσες Διατάξεις     

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Οι διατάξεις του Ν.4497/2017

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

Ύπαρξη Πιστώσεων:
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη  πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018, ύψους 6.200,00 € και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 25.6279.0007 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.80/16.

Διάρκεια Σύμβασης :
Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν την καλοκαιρινή περίοδο, μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου
2018. Χρόνος εκτέλεσης: 2-4 ημέρες.

Τόπος Παροχής :
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνεται στα υποδεικνυόμενα αντλιοστάσια αποχέτευσης του Δήμου.  

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

Τρόπος Πληρωμής     
       Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνει μετά την ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια

επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως δελτίου παροχής υπηρεσιών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής και με
όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν
μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου, σύμβασης θα επιλύονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).

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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Κατά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αυτή γίνεται
από  την  επιτροπή  παραλαβής,  η  οποία  διενεργεί  τον  απαιτούμενο  έλεγχο  και  συντάσσει  το
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.  Το πρωτόκολλο αυτό εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου, στην περίπτωση ωστόσο που το πρωτόκολλο υποβληθεί και παρέλθει
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του, χωρίς να έχει
ληφθεί απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.               

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

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  καθαρισμού  των  αντλιοστασίων
αποχέτευσης του Δήμου Κέας 

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 6.200,00 € (συμπ.ΦΠΑ  24%)  από τον ΚΑ  25.6279.0007
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 25.6279.0007 οικονομικού έτους 2018.
3.  Την  έγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  της  με  αριθ.πρωτ.  1677/16.05.2018  Μελέτης  της
Τεχνικής Υπηρεσίας με την με αριθμ. 276/2018 Απόφαση Δημάρχου
4.  Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την  έγκριση  της  δαπάνης  της  παροχής  υπηρεσίας  καθαρισμού  των  αντλιοστασίων
αποχέτευσης του Δήμου Κέας. 

Β)  Την  διάθεση και  ψήφιση  πίστωσης  ποσού  6.200,00 € (συμπ.ΦΠΑ  24%)  από τον ΚΑ
25.6279.0007 οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 154/2018



8η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 18ης Μαΐου 2018

ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Παροχή υπηρεσιών Προλη-
πτικής Ιατρικής στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Κέας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Π Ρ ΟΛ Η Π Τ Ι Κ Η Σ  Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ  Σ Τ Ο Υ Σ  Δ Ι Κ Α Ι Ο Υ Χ Ο Υ Σ  Υ Π Α Λ Λ Η ΛΟ Υ Σ
Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   850,00    € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)  
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   20.6063.0002   ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018   

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

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

“Παροχή υπηρεσιών Προληπτικής Ιατρικής στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Κέας”

Η Τεχνική  Έκθεση αφορά την εφαρμογή μέτρων Προληπτικής  Ιατρικής  και  συγκεκριμένα την
πραγματοποίηση  Ιατρικών  Εξετάσεων,  για  τους  δικαιούχους  εργαζομένους  του  Δήμου  Κέας.
Δικαιούχοι εργαζόμενοι για τις  Ιατρικές Εξετάσεις,  είναι όσοι περιλαμβάνονται στην παρακάτω
σχετική νομοθεσία και λαμβάνουν μέσα ατομικής προστασίας και γάλα:

1. Ο Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/02.06.2010 τεύχος Α) Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και 
την ασφάλεια των εργαζομένων. 
2. Η υπ΄αριθμ.53361/2-10-2006 κοινή Υπουργική Απόφαση για την "Παροχή μέσων ατομικής 
προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής" (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-
ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1503/11-10-2006) και οι τροποποιήσεις αυτής.
3. υπ’ αριθμ. 36586/10-7-07 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1323/30-07-2007).
4. υπ’ αριθμ. 31119/19-5-08 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 990/28-5-2008).
5. Η υπ’ αρ. 130558/1989 υπουργική απόφαση "Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων στα 
μηχανογραφικά Κέντρα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ" (ΦΕΚ 471/Β/16-6-1989).

Ιδιαίτερα: η υπ' αριθμ. 2/12542/0022 “Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των
ΟΤΑ  και    μέτρα  προληπτικής  ιατρικής  ”  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομίας  και
Οικονομικών,  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης και  Αποκέντρωσης,  Εργασίας  και  Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (ΦΕΚ Β΄ 441), η οποία εκδόθηκε την 20η Μαρτίου 2003 και δημοσιεύτηκε την 14η
Απριλίου 2003, ορίζει ότι:

“Α. Στους μόνιμους υπαλλήλους των Ο.ΤΑ. που απασχολούνται αποκλειστικά: .....2.Στη
συγκομιδή και αποκομιδή απορριμμάτων και οδοκαθαρισμό,...3.Στην ύδρευση, αποχέτευση,
αφοδευτήρια, άρδευση,....9.Στους οδηγούς, χειριστές μηχανημάτων έργου...,”χορηγούνται τα
κατωτέρω είδη ατομικής προστασίας-υγιεινής και ασφάλειας...

“Θ. Προληπτική Ιατρική:
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Το  προσωπικό  που  απασχολείται  στους  παραπάνω  χώρους  και  εργασίες  υποβάλλεται
υποχρεωτικά μια φορά τον χρόνο στις παρακάτω ιατρικές εξετάσεις:

1. Ακτινογραφία Θώρακος,
2. Γενική Αίματος
3. Ομάδα αίματος (άπαξ)
4. Γεν.ούρων
5. Δερματολογική εξέταση
6. Ηλεκτροκαρδιογράφημα
7. Έλεγχος προστάτη (P.S.A) για τους άνδρες άνω των 50 ετών
8. Πλήρη ηπατικό έλεγχο

Οι ανωτέρω εξετάσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά σε μια ημέρα με τη φροντίδα της
υπηρεσίας.

Επίσης,  βάσει της υπ’αρ.53361/11.10.2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’1503), καθώς και της παρ. 3
του άρθρου 97 του Ν.4483/17, προσδιορίζεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι με συμβάσεις
εργασίας ορισμένου χρόνου είναι δικαιούχοι των  Μέσων Ατομικής Προστασίας  και
κατ’επέκταση των μέτρων προληπτικής ιατρικής.

Το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου, αποτελείται από τους εξής:
1. Κορασίδης Νικόλαος
2. Πορίχης Ιωάννης
3. Περδικάρης Λεωνίδας
4. Μορφωνιός Λεονάρδος
5. Αλεξίου Τριάνταφυλλος
6. Κοζαδίνος Γεώργιος
7. Μαρκοπουλιώτης Χρήστος
8. Κοζαδίνος Βασίλειος
9. Βρεττός Θεόδωρος
10. Σέρβος Πέτρος
11. Σουλιώτης Ανάργυρος
12. Αναγνώσταρος ιωάννης
13. Χρυσολωράς Αιμίλιος
14. Μορφωνιός Κωνσταντίνος

στο σύνολο δεκατέσσερις (14 ) υπάλληλοι.

Κατόπιν έρευνας της αγοράς στις επικρατούσες τιμές  προληπτικής ιατρικής,  υπολογίστηκαν οι
κάτωθι αξίες:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΔ.ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

1 Μικροβιολογ. Εξετάσεις :

Γεν. Αίματος 

Ομάδα αίματος + Rh 
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44,00€ 14 616,00€

Γεν. Ούρων 

SGOT 

SGPT 

γ GT 

anti-HAV 

anti-HBsAg 

HBsAg 

2 Έλεγχος  Προστάτη  (άντρες  >
50 ετών) 

11,00€ 6 66,00€

3 Ηλεκτροκαρδιογράφημα 4,00€ 14 56,00€

4 Α/Α Θώρακος p και f 8,00€ 14 112,00€

Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 850,00 €, (η παροχή υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας  φροντίδας  υγείας  απαλλάσσεται  από  τον  ΦΠΑ) για  το  οποίο υπάρχει  διαθέσιμη
εγγεγραμμένη  πίστωση  στον  ΚΑ 20.6063.0002  προϋπολογισμού  εξόδων  οικ.έτους  2018  και
συγκεκριμένα ποσό 1.000,00 €. 
Τα  αποτελέσματα  των  εξετάσεων  θα  προσκομίζονται  στην  αρμόδια  υπηρεσία  (Τμήμα
Διαχείρισης  Ανθρωπίνου  Δυναμικού)  για  την  τήρηση  του  Ιατρικού  Φακέλου  του  κάθε
εργαζόμενου.

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) 

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

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


8η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 18ης Μαΐου 2018

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.
20.6063.0002  ποσό 1.000,00 € (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 παροχής υπηρεσιών :
Η ανάδοχη Κλινική, θα παράσχει τις υπηρεσίες της  σταδιακά  και σε μια ημέρα για κάθε 
υπάλληλο, εντός του έτους 2018.(άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16) 

Χρόνος παραλαβής :
Η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής της παροχής υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής
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)  και  αφού  προσκομιστούν  στην  Υπηρεσία  του  Δήμου  τα  αποτελέσματα  των
εξετάσεων των δικαιούχων-υπαλλήλων.

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
αποφαινόμενοι οργάνου,  στην περίπτωση ωστόσο που το πρωτόκολλο υποβληθεί  και  παρέλθει
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του, χωρίς να έχει
ληφθεί απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.     

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

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  Παροχή  υπηρεσιών  Προληπτικής  Ιατρικής  στους
δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Κέας

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 850,00 € (συμπ.ΦΠΑ  24%)  από τον ΚΑ  20.6063.0002
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 20.6063.0002 οικονομικού έτους 2018.

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_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.  1682/16.05.2018  Μελέτης  της
Τεχνικής Υπηρεσίας με την με αριθμ. 277/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την έγκριση της δαπάνης της παροχής υπηρεσιών Προληπτικής Ιατρικής στους δικαιούχους
υπαλλήλους του Δήμου Κέας.

Β)  Την  διάθεση και  ψήφιση  πίστωσης  ποσού  850,00 € (συμπ.ΦΠΑ  24%)  από τον ΚΑ
20.6063.0002  οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 155/2018
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ΘΕΜΑ 28ο :  Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  “Προμήθεια  υγρών
απόφραξης”.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  28ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑ  Σ 504,68 €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  25.6633.0001  )  

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  της  υπηρεσίας  ύδρευσης  –  αποχέτευσης  του  Δήμου  Κέας,
κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια υγρών απόφραξης

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 υγρών απόφραξης”

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ποσού  504,68 € συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  25.6633.0001  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Αποφρακτικό  υγρό  δικτύων  2L  (διάλυμα  θειικού  οξέως  με
πρόσθετους αντιδιαβρωτικούς παράγοντες)

5 τεμάχια

2 Καθαριστικό αποχετευτικής γραμμής για τον καθαρισμό των
κεντρικών σωληνώσεων (Κ-97 main line cleaner 4lt)

3 τεμάχια

3 Καθαριστικό – Αποσμητικό αποχετευτικών δικτύων (PT-4-4LT
–  συμπυκνωμένο προϊόν για τη δυσοσμία και τον καθαρισμό
από τις οργανικές επικαθήσεις)

2 τεμάχια

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126576
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Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Ισχύουσες Διατάξεις : 

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Τις διατάξεις του Ν.4497/17

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2018 και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
25.6633.0001 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).

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

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

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

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος. Τα
έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

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

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_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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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.  25.6633.0001

3.  Την  έγκριση  της  με  αριθ.πρωτ.:  1607/11.05.2018  Μελέτης  του  Τμήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών με την με αριθμ. 268/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την “Προμήθεια υγρών απόφραξης”

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού  504,68 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α.  25.6633.0001
οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 156/2018
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ΘΕΜΑ 29ο  : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια ξυλείας”.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  29ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    ΞΥΛΕΙΑΣ  

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ   771,78 €  
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  30.6662.0007  )  

   ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201  8  )  

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

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

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

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

1.  την έγκριση της δαπάνης για την “Προμήθεια ξυλείας”

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  771,78  €  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  30.6662.0007 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Κόντρα  πλακέ  θαλάσσης,  Α’  ποιότητας,  πάχους  18  χιλιοστών,
διαστάσεων 2,50 * 1,25 μ., βαμμένο σε φυσικό χρώμα με αδιάβροχο
βερνίκι εμποτισμού

5 τεμάχια

2 Ξυλεία πλανισμένη για περιμετρική κάλυψη των κόντρα πλακέ  4,00 m
( 0,15 * 0,05)

21 τεμάχια
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Η ανωτέρω ξυλεία θα χρησιμοποιηθεί  για την κατασκευή ξύλινων προθηκών που θα αποτελούν
τους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου. Θα κατασκευαστούν από το προσωπικό του Δήμου  και
μετά  την  κατασκευή  τους  ο  Δήμος  θα  προμηθευτεί  αντίστοιχων  διαστάσεων  τζάμια,  ώστε  να
προφυλάσσονται οι ανακοινώσεις από τα καιρικά φαινόμενα. Οι προθήκες θα είναι τριών μεγεθών :

α. 2,60*1,15 μέτρα
β. 1,60*1,00 μέτρα 
γ. 0,90*0,80 μέτρα

και με την παρούσα προμήθεια δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν από 3 τεμάχια. Το κόντρα
πλακέ θα αποτελεί το πίσω μέρος του πίνακα και περιμετρικά θα τοποθετηθεί η πλανισμένη ξυλεία,
δημιουργώντας ουσιαστικά “παράθυρα” ώστε να μπουν σε 2ο χρόνο τα τζάμια για στεγανοποίηση.
Ενδεικτικά, σημεία που θα τοποθετηθούν οι εν λόγω κατασκευές είναι διάφορες τοποθεσίες της
Ιουλίδας, της Κορησσίας, του Οτζιά, των Ποισσών και όπου αλλού παραστεί αναγκαίο.

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις :

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

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

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

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

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

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Τις διατάξεις του Ν.4497/17

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2018 και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
30.6662.0007, με ποσό 10.800,00 €, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).

Έγκριση Αποτελέσματος :
Η απευθείας  ανάθεση διενεργείται  από  τον  Δήμαρχο Κέας  χωρίς  να  απαιτείται  η  συγκρότηση
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118  παρ.2 του Ν.4412/16). 
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Χρόνος παράδοσης :
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό  εντός ενός 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 του Δήμου στον Άγιο Κωνσταντίνο ή όπου
αλλού υποδείξει ο Δήμος.

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

    συγκεκριμένα στον Κ.Α.  30.6662.0007

3.  Την  έγκριση  της  με  αρ.πρωτ.:  1703/17.05.2018  Μελέτης  του  Τμήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών με την με αριθ 282/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την δαπάνη για την “Προμήθεια ξυλείας”.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού  771,78 € συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0007
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 157/2018
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ΘΕΜΑ 30ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια υλικών συντή-
ρησης κι επισκευής οδικού δικτύου ”.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  30ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   
ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 6  16,28     €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.  30.6662.0001   

 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  για  συντήρηση  κι  επισκευή  του  οδικού  δικτύου  του  Δήμου,  κρίνεται
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ασφαλτομίγματος για επισκευή οδικού
δικτύου 

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  υλικών  συντήρησης  κι  επισκευής  οδικού
δικτύου 

2.  την  διάθεση  πίστωσης  συνολικού  ποσού 616,28 €  συμπ/νου  ΦΠΑ,  από  τον  Κ.Α.
30.6662.0001        του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

     ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

                      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα

1. Ψυχρό επισκευαστικό ασφαλτόμιγμα
 σε σάκο πλαστικό των 25 κιλών 

(CPV : 09241000-0)

100 Σακιά

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα Τιμή Μονάδος Συνολική Τιμή
(χωρίς Φ.Π.Α.)

1. Ψυχρό επισκευαστικό
ασφαλτόμιγμα σε σάκο
πλαστικό των 25 κιλών 

100 Σακιά 4,97 € 497,00
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Καθαρό ποσό 497,00

ΦΠΑ 24% 119,28

Σύνολο 616,28

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.4497/2017

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.
30.6662.0001, με ποσό 2.000,00 € (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).

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

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

Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
πραγματοποιείται  µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. (άρθρο 209  του Ν.4412/16) 
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Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος. Τα
έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

  συγκεκριμένα στον ΚΑ       30.6662.0001  

3.  Την  έγκριση  της  με  αριθ.πρωτ.  :  1687/16.05.2018  Μελέτης  του  Τμήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών με την με αριθμ. 278/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια υλικών συντήρησης κι επισκευής οδικού δικτύου. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 616,28 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
30.6662.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 158/2018
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ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια αυτόματων
πωλητών νερού”.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  31ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ   19.220,00 €  
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  25.7131.0007  )  

   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 την Υπηρεσία Ύδρευσης Δήμου Κέας, κρίνεται απαραίτητη
η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια αυτόματων πωλητών νερού.

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

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

1.  την έγκριση της δαπάνης για την “Προμήθεια αυτόματων πωλητών νερού”

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 19.220,00  € συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  25.7131.0007 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

 Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Αυτόματος πωλητής νερού ημερήσιας παραγωγής έως 6m3/ημέρα 2
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Γενικά στοιχεία:

Οι αυτόματοι πωλητές που προτίθεται να  προμηθευτεί ο Δήμος θα πρέπει να  φιλτράρουν το νερό
του  δικτύου  το  μετατρέπουν  σε  100%  πόσιμο  νερό  και  το  διαθέτουν  στους  δημότες  μέσω
κερματοδεκτών. Θα πρέπει να  διαθέτουν σύστημα αντίστροφης όσμωσης (αφαλάτωση) για την
φίλτρανση του εισερχόμενου νερού. Το ύψος του δεν πρέπει να ξεπερνά το  1,90 μ. και πλάτος
*μήκος   0,70μ. x 0,80μ. Τέλος θα τοποθετηθούν στις περιοχές Οτζιάς & Ποίσσες Κέας.

Εξοπλισμός και προδιαγραφές : 
 Μεταλλική καμπίνα βαμμένη σε φούρνο με ηλεκτροστατική βαφή
 Κλειδαριά ασφαλείας αντιβανδαλιστική
 Μεταλλικό μεγάλο κουτί συλλογής κερμάτων με ειδική υποδοχή για τοποθέτηση λουκέτου
 Δεξαμενή αποθήκευσης καθαρού νερού 150 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα 304.
 Χώρος υδροληψίας από ανοξείδωτο χάλυβα 304.
 Πόρτα από διάφανο Plexi Glass χώρου υδροληψίας με INOX μεντεσέ βαρέως τύπου σε όλο

το ύψος της.
 Σύστημα  καθαρισμού,  των  δοχείων  των  πελατών,  με  νερό  υπό  πίεση  μέσω  ειδικού

ακροφυσίου (πριν γεμίσουν το δοχείο να το πλένουν πρώτα)
 Γεννήτρια όζοντος για συνεχή απολύμανση και καθαρισμό των δοχείων του ακροφυσίου και

του χώρου υδροληψίας 
 Σύστημα  καθαρισμού  των  δοχείων  με  νερό  υπό  πίεση  μέσω  ειδικού  ακροφυσίου  των

δοχείων των πελατών
 Σύστημα απολύμανσης των δοχείων των πελατών με γεννήτρια ενεργού όζοντος
 Σύστημα προφίλτρανσης αιωρούμενων σωματιδίων εισερχόμενου νερού
 Σύστημα αποχλωρίωσης εισερχόμενου νερού 
 Σύστημα απολύμανσης  νερού με δύο λυχνίες UV-C
 Σύστημα  επεξεργασίας  εισερχόμενου  νερού  με  την  μέθοδο  της  αντίστροφης  όσμωσης

Reverse Osmosis (RO) μέγιστης παραγωγής 6.000 λίτρων ανά ημέρα 
 Μεταφίλτρο ενεργού φαρμακευτικού άνθρακα Taste & oddor
 Μεταφίλτρο εμπλουτισμού Remineralizer
 Σύστημα διπλού κερματοδέκτη 
 Πλήρη οθόνη ενδείξεων για τον κερματοδέκτη 
 Ειδική κάρτα motherboard που ελέγχει όλο το μηχάνημα και τις λειτουργίες του, οι οποίες

να  μπορούν  εύκολα  να  προγραμματίζονται  από  τους  υπαλλήλους  του  Δήμου  από  τα
μπουτόν που διαθέτει χωρίς να χρειάζονται ειδικά προγράμματα και ειδικές γνώσεις PLC ή
Computer κλπ 

Όλα τα συστήματα θα πρέπει να έχουν εγγύηση  ενός (1) έτους. Ο συνολικός προϋπολογισμός
συμπεριλαμβάνει την μεταφορά, την εγκατάσταση και τα παρελκόμενα για την εγκατάσταση των
αυτόματων  πωλητών.  Ο  Δήμος  υποχρεούται  να  παρέχει  ελάχιστη  πίεση  νερού  3  bar,  από  το
δίκτυο,να φροντίσει στις θέσεις εγκατάστασης να υπάρχει σταθερό έδαφος ή πλάκα από σκυρόδεμα
ύψους 10 εκατοστών και πλάτους*μήκους 1*1 μέτρο, παροχή ρεύματος και αποδέκτη αποχέτευσης.

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  118  του  Ν.4412/2016),  μετά  από  συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους  οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31
του Ν.4412/2016).
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Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και  2  του άρθρου 73 και  άρθρου 74 ισχύουν,  ανεξαρτήτως της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και
328.

Επιπλέον και προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας (άρθρο 75 Ν.4412/2016), απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή περί
έναρξης (ή και  μεταβολής)  εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου,  ή/και  βεβαίωση αρμόδιας
φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων (ΚΑΔ)     ,    ή  
π  ιστοποιητικό/βεβαίωση επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου   με το οποίο πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 

Ισχύουσες Διατάξεις :

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

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

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

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

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

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Τις διατάξεις του Ν.4497/17

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2018  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
25.7131.0007, με ποσό 32.000,00 €, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).

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

Χρόνος παράδοσης :
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια προϊόντα εντός τριών (3) μηνών από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης . (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16) 

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

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
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Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στις περιοχές Οτζιάς και Ποίσσες του Δήμου Κέας, όπως
προδιαγράφεται στην παρούσα τεχνική έκθεση. 

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.  25.7131.0007.

3.  Την  έγκριση  της  με  αρ.πρωτ.:  1661-15/05/2018  Μελέτης  του  τμήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών με την με αριθ.274/2018 Απόφαση Δημάρχου.

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την “Προμήθεια αυτόματων πωλητών νερού”.

Β) Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  19.220,00  € συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
25.7131.0007 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 159/2018
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ΘΕΜΑ 32ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών “Αμοιβή
ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο χρήσης έτους 2015”.

  Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  32ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ Α  ΞΙΑΣ 6.000,00   € ΣΥΜΠ. ΦΠΑ  
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   10.6115.0004  )  
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 201  8  

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

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

    Η παρούσα μελέτη υπηρεσίας αφορά στην αμοιβή ορκωτών λογιστών για εργασία ελέγχου του
ισολογισμού  και  των  οικονομικών  καταστάσεων  της  χρήσης  2015  και  την  έκδοση  σχετικού
πιστοποιητικού,  καθώς και  την παρουσία τους  στο δημοτικό συμβούλιο  κατά την έγκριση των
ανωτέρω προκειμένου να παράσχει σχετικές πληροφορίες και διευκρινήσεις.

O ανάδοχος  θα  πρέπει  να έχει  10 έτη προϋπηρεσία σε ελέγχους  ισολογισμού και  οικονομικών
καταστάσεων ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού.

Η  δαπάνη  της  παροχής  υπηρεσίας  ανέρχεται  στο  συνολικό  ποσό  των  6.000,00€,
συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  (24%),  και  θα  χρηματοδοτηθεί  από  ιδίους  πόρους  και  θα
βαρύνει σχετική πίστωση που έχει ψηφιστεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας, έτους 2018. 

   Οι  ασφαλιστικές  εισφορές  του  επιτηδευματία  και  του  προσωπικού  που  πιθανόν  απασχολήσει
βαρύνουν τον ανάδοχο της υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση δεν βαρύνουν το Δήμο Κέας. 

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας 

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

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και  2  του άρθρου 73 και  άρθρου 74 ισχύουν,  ανεξαρτήτως της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
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. Οι διατάξεις του Ν.4497/2017

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη  πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018, ύψους 6.000,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 10.6115.0004, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 80/16).

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

Διάρκεια Σύμβασης :
Η λήξη της σύμβασης επέρχεται με την παράδοση στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης ελέγχου
επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015.

Τόπος Παροχής :
Η πα  ροχή της υπηρεσίας θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος.  

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

Τρόπος Πληρωμής 
 Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνει μετά το πέρας των εργασιών από τον ανάδοχο,
κατόπιν εκδόσεως δελτίου παροχής υπηρεσιών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής και με όλες τις
νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την
υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).
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.        

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677#_blank
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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Κατά συνέπεια και  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω και  τις  ανάγκες  των υπηρεσιών του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.  την  έγκριση της  δαπάνης για  την  παροχή υπηρεσίας “Αμοιβή ορκωτών λογιστών για  τον
έλεγχο χρήσης έτους 2015”.

2.  την διάθεση πίστωσης ύψους  6.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%) από τον Κ.Α.  10.6115.0004 του
προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2.  Την  ύπαρξη  εξειδικευμένων  πιστώσεων  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.  έτους  2018 και

συγκεκριμένα στον ΚΑ    10.6115.0004

3.  Την  έγκριση  της  με  αριθ.πρωτ.:  1706/17.05.2018 Μελέτης  του  Τμήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών με την με αριθ. 285/2018 Απόφαση Δημάρχου 

4.Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την έγκριση  της δαπάνης  για την παροχή υπηρεσίας “Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον
έλεγχο χρήσης έτους 2015”.

Β)   Την  διάθεση και  ψήφιση  πίστωση  ποσού  6.000,00 € (συμπ.  ΦΠΑ 24%)  από τον  Κ.Α.
10.6115.0004 του  προϋπολογισμού  έτους  2018  του  Δήμου  μας  στον  οποίο  υπάρχει  διαθέσιμη
εγγεγραμμένη πίστωση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 160/2018



8η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 18ης Μαΐου 2018

ΘΕΜΑ 33ο  : Διάθεση πίστωσης για την μίσθωση ακινήτου για στέγαση ιατρού που υπηρετεί στο
Π.Π.Ι Κέας (άρθρο 32 του Ν.4483/17).

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

ΘΕΜΑ 34ο  :  Καθορισμός των όρων διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για στέγαση ιατρού
που υπηρετεί στο Π.Π.Ι Κέας (άρθρο 32 του Ν.4483/17).

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
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   Ο πρόεδρος της Ο. Ε. - Δήμαρχος Κέας   Τα μέλη

                           Ιωάννης Ευαγγέλου  Δημήτριος Καβαλιέρος

Ελευθερία Στ. Μορφωνιού 

Αντώνιος Παούρης

Ελευθέριος Τζουβάρας
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