
11η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 5ης Ιουλίου 2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 11ης/05.07.2018
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 5 Ιουλίου 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.  2305/29.06.2018  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού  διαπιστώθηκε  νόμιμη  απαρτία,  δηλαδή  σε  σύνολο  7  μελών  βρέθηκαν  παρόντα  τα
παρακάτω 5 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιωάννης Ευαγγέλου   1. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη
2. Δημήτριος Καβαλιέρος 2. Ελευθέριος Τζουβάρας
3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
4. Αντώνιος Παούρης
5. Ειρήνη Βελισσαροπούλου         

      (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
         
  

    
           

              
    

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση των
πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγη-
σης υποβαλλόμενων προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου του συνοπτικού μειο-
δοτικού διαγωνισμού για το έργο “Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης οδοποιίας”.

Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  1ο 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.  141/2018  (ΑΔΑ:  7ΔΧΚΩΕΔ-ΕΗΛ) 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 “Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης οδοποιίας”,  εκδόθηκε  από το  Δήμαρχο η με

Αριθμ.Πρωτ. 1962/04-06-2018 διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ

(ΑΔΑΜ: 18PROC003200708).

Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό ένας (1) συμμετέχοντας και συγκεκριμένα η εταιρεία

ERGO – LAND Ε.Π.Ε.  Η προσφορά της είναι συμφέρουσα για τους λόγους που αναφέρονται

στο με αριθμ.πρωτ. 80548/1972/22-06-2018 πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας

του  διαγωνισμού,  ήτοι  μέση  τεκμαρτή έκπτωση 1  %  (ακολουθεί  έντυπο  προϋπολογισμού

προσφοράς όπως συμπληρώθηκε από τον ανάδοχο).

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ομάδες Εργασίες
         Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)            

  Ολογράφως                                   Αριθμητικώς 

Ενιαία ομάδα ΕΝΑ % 1 %

Η αρμόδια ετήσια Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αριθμ. πρακτικού οικονομικής επιτροπής της Π.Ν.Α. 3/20.02.2018

–  αριθμ.απόφ.  132/2018  (ΑΔΑ:  Ψ5ΨΑ7ΛΞ-2ΣΨ),  γνωμοδότησε  με  το  με  αριθμ.  πρωτ.
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80548/1972/22-06-2018 πρακτικό αξιολόγησης προς την οικονομική επιτροπή για την ανάδειξη

της εταιρείας ERGO – LAND Ε.Π.Ε με ΑΦΜ 999393960 και ΔΟΥ Σύρου και έδρα στην Σύρο

Ευαγγελιστρίας 3 – Ερμούπολη, Τ.Κ. 840 02, ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού διότι

η προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε πλήρης,  σύμφωνη με τους όρους  της  διακήρυξης και  τις

τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.  

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

καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2)  τους  όρους  της  με  αριθμ.πρωτ. 1962/04-06-2018  διακήρυξη  του  διαγωνισμού,  η  οποία

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 18PROC003200708).

3)  το  με  αριθμ.  πρωτ.  80548/1972/22-06-2018  πρακτικό  δημοπρασίας  της  επιτροπής

διαγωνισμού

4) τα στοιχεία του φακέλου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     
1.  Την  έγκριση  του  με  αριθμ.  πρωτ.  80548/1972/22-06-2018  πρακτικού  δημοπρασίας  της

επιτροπής διαγωνισμού

2. Την  κατακύρωση  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  το  έργο “Κατασκευή  τοίχων

αντιστήριξης οδοποιίας” στην εταιρεία ERGO – LAND  Ε.Π.Ε,   με ΑΦΜ 999393960 και

ΔΟΥ Σύρου και έδρα στην Σύρο Ευαγγελιστρίας 3 – Ερμούπολη, Τ.Κ. 840 02  και την ανάδειξή

της ως προσωρινού αναδόχου, έναντι του ποσού των 29.700,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, ήτοι μέση

τεκμαρτή  έκπτωση 1  %  (ακολουθεί  έντυπο  προϋπολογισμού  προσφοράς  όπως

συμπληρώθηκε από τον ανάδοχο).

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ομάδες Εργασίες
         Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)            

  Ολογράφως                                   Αριθμητικώς 

Ενιαία ομάδα ΕΝΑ % 1 %

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 191/2018
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση κατεπείγουσας απόφασης δημάρχου που αφορά στην προμήθεια νερού
για την κατάσβεση πυρκαγιάς της 15ης Ιουνίου 2018.

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

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

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

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

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

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

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

Ο Δήμαρχος με την υπ΄αριθμ. 386/18-06-2018 (ΑΔΑ: ΨΡ43ΩΕΔ-Τ9Ν), ενέκρινε :

 Την κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση προμήθειας νερού και συγκεκριμένα 3 βυτία των
18  κυβικών,  στον  κ.  Ξέστερνο  Ελευθέριο  που  εδρεύει  στην  Κορησσία,  με  ΑΦΜ
045575939 και ΔΟΥ Κορωπίου, έναντι αμοιβής ποσού 372,90 € συμπεριλαμβανομένου
του  ΦΠΑ  13%,  σε  βάρος  του  Κ.Α.  70.6699.0002  του  προϋπολογισμού  εξόδων
οικονομικού έτους 2018 για την ανατροφοδότηση του  πυροσβεστικού οχήματος  του
Εθελοντικού Κλιμακίου Κέας, λόγω εκτενούς πυρκαγιάς στη περιοχή Σταυρωτή Κέας,
κοντά στο λιμάνι της Κορησσίας. την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 κατά τις 22.00.

Λαμβανομένου  υπόψη  τα  ανωτέρω  υποβάλλω  προς  έγκριση  ενώπιον  της  Οικονομικής

Επιτροπής την ανωτέρω απόφαση όπως ορίζει ο νόμος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

 την υπ΄αριθμ.386/18-06-2018 (ΑΔΑ: ΨΡ43ΩΕΔ-Τ9Ν) απόφαση Δημάρχου

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

συγκεκριμένα στον ΚΑ 70.6699.0002 με τίτλο «Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων»
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. 386/18-06-2018 (ΑΔΑ: ΨΡ43ΩΕΔ-Τ9Ν) απόφαση Δημάρχου, με θέμα

“Έγκριση κατεπείγουσας απόφασης δημάρχου που αφορά  στην προμήθεια νερού για την

κατάσβεση πυρκαγιάς της 15.06.2018»

Η  ανωτέρω  πίστωση  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ  70.6699.0002  με  τίτλο  «Λοιπές  προμήθειες

αναλωσίμων».

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 192/2018
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ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμού κατα-
νάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ακινήτου του Δήμου Κέας.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού ευρώ δεκατεσσάρων
(14,00 €) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά εξόφληση λογαριασμού της
ΔΕΗ για ακίνητο του Δήμου Κέας, ως κάτωθι :

 αριθμός  παροχής  5  50006797-01  5  και  περίοδο  κατανάλωσης  από  20/03/2018  έως
16/05/2018  (έναντι),  ποσού  ευρώ  δεκατεσσάρων  (14,00  €)  και  αφορά  στο  δωρηθέν
ακίνητο Κυριακούλας Μυκονιάτη προς το Δήμο Κέας. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον
ΚΑ 15.6279.0002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2018 και στον ΚΑ
     15.6279.0002
3. Τους λογαριασμούς της ΔΕΗ
4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
       

Διαθέτει  πίστωση  συνολικού  ποσού  ευρώ  δεκατεσσάρων  (14,00  €)  για  την  κάλυψη  της
υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ για ακίνητο του Δήμου Κέας,
ως κάτωθι :

 αριθμός  παροχής  5  50006797-01  5  και  περίοδο  κατανάλωσης  από  20/03/2018  έως
16/05/2018  (έναντι),  ποσού  ευρώ  δεκατεσσάρων  (14,00  €)  και  αφορά  στο  δωρηθέν
ακίνητο Κυριακούλας Μυκονιάτη προς το Δήμο Κέας. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον
ΚΑ 15.6279.0002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 193/2018
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ΘΕΜΑ 4ο : Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης συμμετοχής υπαλλήλου του Δή-
μου σε εκπαιδευτικό σεμινάριο μέσω διαδικτύου, με θέμα “Οι Νέες Ερμηνευτικές Εγκύ-
κλιοι 1 & 2/2018 Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων”.

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

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

Ο Δήμαρχος Κέας με την υπ΄ αριθμ.  413/29-06-2018 απόφασή του ενέκρινε τη συμμετοχή

της υπαλλήλου του Δήμου κ. Μαριάννας Μωραΐτη σε εκπαιδευτικό σεμινάριο μέσω διαδικτύου,

που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 02/07/2018 με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 15:00,

με  θέμα  “Οι  Νέες  Ερμηνευτικές  Εγκύκλιοι  1  &  2/2018  Υπαίθριων  Εμπορικών

Δραστηριοτήτων”, που διοργανώνει η εταιρία ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  Ε.Π.Ε.  /  FORUM  TRAINING  &  CONSULTING  LTD  με  ΑΦΜ

099081263 - ΔΟΥ ΚΒ` ΑΘΗΝΩΝ και έδρα στην οδό Λιοσίων 117, Πλατεία Αττικής, ΤΚ 104

40.

Για την κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής στο σεμινάριο απαιτείται η διάθεση πίστωσης, ως

εξής :

 από τον ΚΑ 00.6073.0001 με τίτλο “Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής

σε σεμινάρια”  το ποσό των 190,00 €.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

 την υπ΄αριθμ. 413/29-06-2018 απόφαση Δημάρχου

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

συγκεκριμένα στον ΚΑ  00.6073.0001

 την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη  διάθεση  πίστωσης  ποσού  190,00  € από  τον  ΚΑ  00.6073.0001  με  τίτλο  “Δαπάνες
επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε σεμινάρια”, για την κάλυψη δαπάνης συμμετοχής
της υπαλλήλου του Δήμου κ. Μαριάννας Μωραΐτη σε εκπαιδευτικό σεμινάριο μέσω διαδικτύου,
που  πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 02/07/2018 με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 15:00, με
θέμα  “Οι  Νέες  Ερμηνευτικές  Εγκύκλιοι  1  &  2/2018  Υπαίθριων  Εμπορικών
Δραστηριοτήτων”, που διοργανώνει η εταιρία ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  Ε.Π.Ε.  /  FORUM  TRAINING  &  CONSULTING  LTD  με  ΑΦΜ
099081263 - ΔΟΥ ΚΒ` ΑΘΗΝΩΝ και έδρα στην οδό Λιοσίων 117, Πλατεία Αττικής, ΤΚ 104
40.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 194/2018
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ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή υπερωριών Ιανουα-
ρίου έως Μαΐου 2018.

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

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

Ο  Πρόεδρος  αιτείται  την  διάθεση  (ψήφιση)  πίστωσης  ποσών  ανά  Κ.Α.  όπως  αναλυτικά
αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, για την πληρωμή υπερωριών Ιανουαρίου έως Μαΐου 2018
υπαλλήλων του Δήμου, αναλυτικά ως εξής :
         

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

10.6012 Αποζημίωση  υπερωριακής  εργασίας  και  για  εξαιρέσιμες
ημέρες  και  νυκτερινές  ώρες  και  λοιπές  πρόσθετες  αμοιβές
ΜΟΝΙΜΩΝ

349,00

20.6012 Αποζημίωση  υπερωριακής  εργασίας  και  για  εξαιρέσιμες
ημέρες  και  νυκτερινές  ώρες  και  λοιπές  πρόσθετες  αμοιβές
ΜΟΝΙΜΩΝ

1.779,00

25.6012 Αποζημίωση  υπερωριακής  εργασίας  και  για  εξαιρέσιμες
ημέρες  και  νυκτερινές  ώρες  και  λοιπές  πρόσθετες  αμοιβές
ΜΟΝΙΜΩΝ

831,20

30.6022 Αποζημίωση  υπερωριακής  εργασίας  και  για  εξαιρέσιμες
ημέρες  και  νυκτερινές  ώρες  και  λοιπές  πρόσθετες  αμοιβές
ΙΔΑΧ

786,20

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 5, του ΠΔ 80/16
3. Την υπ΄αριθμ. 14/10.01.2017 απόφαση δημάρχου
4.  Την  ύπαρξη  εξειδικευμένων  πιστώσεων  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.έτους  2018  και

συγκεκριμένα στους ΚΑ  10.6012, 20.6012, 25.6012, 30.6022

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσών ανά Κ.Α. όπως αναλυτικά αναφέρονται στον
κατωτέρω πίνακα, για την πληρωμή υπερωριών Ιανουαρίου έως Μαΐου  2018 υπαλλήλων του
Δήμου, αναλυτικά ως εξής :
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ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

10.6012 Αποζημίωση  υπερωριακής  εργασίας  και  για  εξαιρέσιμες
ημέρες  και  νυκτερινές  ώρες  και  λοιπές  πρόσθετες  αμοιβές
ΜΟΝΙΜΩΝ

349,00

20.6012 Αποζημίωση  υπερωριακής  εργασίας  και  για  εξαιρέσιμες
ημέρες  και  νυκτερινές  ώρες  και  λοιπές  πρόσθετες  αμοιβές
ΜΟΝΙΜΩΝ

1.779,00

25.6012 Αποζημίωση  υπερωριακής  εργασίας  και  για  εξαιρέσιμες
ημέρες  και  νυκτερινές  ώρες  και  λοιπές  πρόσθετες  αμοιβές
ΜΟΝΙΜΩΝ

831,20

30.6022 Αποζημίωση  υπερωριακής  εργασίας  και  για  εξαιρέσιμες
ημέρες  και  νυκτερινές  ώρες  και  λοιπές  πρόσθετες  αμοιβές
ΙΔΑΧ

786,20

         

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 195/2018
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ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή φόρου εισοδή-
ματος έτους 2017 Δήμου Κέας.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ  δέκα χιλιάδων τριακοσίων
είκοσι οκτώ ευρώ και δώδεκα λεπτών (10.328,12 €) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης
που αφορά στη πληρωμή φόρου εισοδήματος έτους 2017 Δήμου Κέας. 
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6312.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 στον
οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00 €).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2.  Την  ύπαρξη  εξειδικευμένης  πίστωσης  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.έτους  2018  και

συγκεκριμένα στον ΚΑ  00.6312.0001

3. Την υπ΄αριθμ. 090116331 909130407 180018084867 ταυτότητα οφειλής

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ δέκα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οκτώ
ευρώ και δώδεκα λεπτών (10.328,12 €)  για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά
στη πληρωμή φόρου εισοδήματος έτους 2017 Δήμου Κέας. 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6312.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 στον
οποίο έχει  εγγραφεί  πίστωση ευρώ είκοσι ενός  χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων και
εξήντα ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00 €).

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 196/2018



11η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 5ης Ιουλίου 2018

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας “Κ Α -
ΘΑ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Ν Ε Κ Ρ Ο ΤΑΦ Ε Ι Ω Ν  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ  Γ Ι Α  Τ Ο  Ε Τ Ο Σ
2 0 1 8 - 2 0 1 9 ” .

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κ ΑΘΑ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Ν Ε Κ Ρ Ο ΤΑΦ Ε Ι Ω Ν        Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ    

Γ Ι Α Τ Ο  Ε Τ      Ο Σ        2 0 1 8 - 1 9  

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ  ΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   14.260,00€   (  συμπ. ΦΠΑ)  
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.     45.6279.0007  

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ Κ.Α. 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019)

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

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
Για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης της καθαριότητας και της ευπρεπούς εικόνας των
νεκροταφείων  του Δήμου,  κρίνεται  απαραίτητη  η  πραγματοποίηση δαπάνης  για  την  παροχή
υπηρεσίας  “Κ ΑΘΑ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Ν Ε Κ Ρ Ο ΤΑΦ Ε Ι Ω Ν  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ  Γ Ι Α
Τ Ο  Ε Τ Ο Σ  2 0 1 8 - 1 9 ”

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  παροχή  υπηρεσίας  “Κ ΑΘΑ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ
Ν Ε Κ Ρ Ο ΤΑΦ Ε Ι Ω Ν  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ  Γ Ι Α Τ Ο  Ε Τ Ο Σ  2 0 1 8 - 1 9 ”,

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ποσού  6.740,00  €  από  τον  ΚΑ.  45.6279.0007  “Καθαρισμός
νεκροταφείων  2018-19”  του  προϋπολογισμού  οικ.έτους  2018  ενώ  το  ποσό  των
7.520,00 € από τον αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού οικ.έτους 2019.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126576
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126576
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 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η παρούσα μελέτη αφορά στον καθαρισμό νεκροταφείων (Ιουλίδας, Κορησσίας, Βουρκαρίου)
με  σκοπό  την  συντήρηση  της  καθαριότητας  και  της  ευπρεπούς  εικόνας  τους.
Συμπεριλαμβάνονται  οι  δρόμοι  που  οδηγούν  στα  νεκροταφεία  (Από  βρύση  Κουρέντι  έως
Λέοντα  Ιουλίδας,  Περίπτερο  Ξέστερνου  έως  νεκροταφείο  Κορησσίας,  ακίνητο  Μαθιού  έως
νεκροταφείου  Βουρκαρίου  και  ακίνητο  Δαλαρέτου  έως  νεκροταφείο  Βουρκαρίου).  Επίσης  
συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός του μονοπατιού πριν το Πάσχα και τέλος Ιουνίου από Λέοντα
έως Βενιαμίν.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι : 
 Κλάδεμα-Ευπρεπισμός δέντρων το μήνα Φεβρουάριο (που θα γίνει άπαξ),
 Αποψίλωση των χόρτων εντός χώρων νεκροταφείων και δρόμων από τις εν γένει περιο-

χές αυτών και μεταφορά σκουπιδιών (τρεις φορές τον χρόνο)
 Καθαρισμός, σκούπισμα των εσωτερικών δρόμων και των πεζουλιών μία φορά την εβδο-

μάδα (όχτες των νεκροταφείων και συγκέντρωση των απορριμμάτων). 
 Ασβέστωμα των :

Α) εσωτερικών δρόμων και των πεζουλιών (όχτες των νεκροταφείων)
Β) Κορμοί των δέντρων σε ύψος ενός μέτρου από την επιφάνεια του εδάφους
πριν τις εορτές των Χριστουγέννων, πριν από τη περίοδο του Πάσχα, στις αρχές Ιουλίου
και στις Αρχές Σεπτεμβρίου.

 Καθαρισμός του μονοπατιού Λέοντα έως βρύση Βενιαμίν στα τέλη Μαΐου.
 Διαμόρφωση του νεκροταφείου-Χωματουργικές εργασίες.
 Αρίθμηση-Σήμανση των τάφων και των οστεοφυλακείων

Τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις ανωτέρω εργασίες θα απομακρυνθούν με ευθύνη
και μεταφορικό μέσο του εργολάβου. Απαιτούμενη προϋπόθεση είναι ο ανάδοχος εργολάβος να
διαθέτει ζώα (ημιόνους ή όνους) για την απομάκρυνση των απορριμμάτων από τους δρόμους
(λιθόστρωτα μονοπάτια) εντός των κοιμητηρίων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει βενζινοκίνητο
χορτοκοπτικό μηχάνημα, βενζινοκίνητο φυσητήρα και ψεκαστήρα για ασβέστωμα.

Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής  της
σύμβασης.

Τα υλικά καθαριότητας,  υλικά ασπρίσματος,  εργαλεία που απαιτούνται για τις  ως άνω
εργασίες, είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον
εργολάβο.

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

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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   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  6.740,00  €  από  τον  ΚΑ.
45.6279.0007  και  θα  διατεθούν  ακόμα  7.520,00  €  από  τον  αντίστοιχο  ΚΑ  του
προϋπολογισμού οικ.έτους 2019. (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). 

Διάρκεια Σύμβασης 
Οι παραπάνω εργασίες θα διαρκέσουν  από την υπογραφή της Σύμβασης και για ένα (1) έτος.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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Τόπος Παροχής 
Η  παροχή  της  υπηρεσίας  θα  γίνει  στα  Νεκροταφεία  Ιουλίδας,  Κορησσίας,  Βουρκαρίου.
Συμπεριλαμβάνονται  οι  δρόμοι  που  οδηγούν  στα  νεκροταφεία  (Από  βρύση  Κουρέντι  έως
Λέοντα  Ιουλίδας,  Περίπτερο  Ξέστερνου  έως  νεκροταφείο  Κορησσίας,  ακίνητο  Μαθιού  έως
νεκροταφείου Βουρκαρίου και ακίνητο Δαλαρέτου έως νεκροταφείο Βουρκαρίου).

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.               

       
Παρατηρήσεις της μειοψηφίας
Το μέλος της μειοψηφίας της κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου αναφέρει ότι συμφωνεί με την εκτέλεση
της εργολαβίας και ζητά την δημοσιοποίησή της για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

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   45.6279.0007 ποσού 6.740,00 € και θα διατεθούν ακόμα 7.520,00 €

από τον αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού οικ.έτους 2019.

3. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αριθ.πρωτ.  2145/15.06.2018 Μελέτης της

Τεχνικής Υπηρεσίας με την με αριθ. 380/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την  έγκριση  της  παροχής  υπηρεσίας “Κ ΑΘΑ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Ν Ε Κ Ρ Ο ΤΑΦ Ε Ι Ω Ν
Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ  Γ Ι Α Τ Ο  Ε Τ Ο Σ  2 0 1 8 - 1 9 ” .
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Β) Tη διάθεση πίστωσης ποσού 6.740,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%), για την οποία
υπάρχει εξειδικευμένη πίστωση στον  ΚΑ 45.6279.0007 του προϋπολογισμού του Δήμου Κέας
οικ.έτους 2018  ενώ το υπόλοιπο ποσό των 7.520,00 € θα διατεθεί από τον αντίστοιχο ΚΑ του
προϋπολογισμού οικ.έτους 2019.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 197/2018
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ΘΕΜΑ 8ο  : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια   3 τεμαχίων  
ψύκτη νερού για το Δημαρχείο και για το ΚΕΠ Δήμου Κέας ”.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ   
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   554,28     €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.  1  0.7133  

 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
  
Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  προσωπικού  του  Δημαρχείου  και  του  ΚΕΠ,  κρίνεται
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια 3 τεμαχίων ψύκτη νερού, (2 για το
Δημαρχείο και 1 για το ΚΕΠ). 

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 3 τεμαχίων ψύκτη νερού για το Δημαρχείο
και για το ΚΕΠ Δήμου Κέας ”.

2.  την  διάθεση πίστωσης  συνολικού  ποσού 554,28 €  συμπ/νου  ΦΠΑ, από τον  Κ.Α.
1  0.7133    του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

     ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

                      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα

1. Ψύκτης παροχής ζεστού και κρύου νερού
(CPV : 31141000-6)

3 τμχ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παροχή ζεστού και κρύου νερού Ναι

Παροχή κρύου νερού 2 lt/h
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Παροχή ζεστού νερού 5 lt/h

Θερμοκρασία ζεστού νερού 85-90 o C

Θερμοκρασία κρύου νερού 5-10 o C

Χωρητικότητα της δεξαμενής ζεστού 
νερού

1 λίτρο

Χωρητικότητα της δεξαμενής για κρύο 
νερό

3,5 λίτρα

Ισχύς ψύξης 112 Watt

Ισχύς θέρμανσης 500 Watt

Ιδανικό για χρήση Στο γραφείο

Τάση / Συχνότητα 220-240V, 50 / 60Hz

Χρώμα Λευκό

Βάρος 13.500 Kgr 

Διαστάσεις 34 x 35 x 100

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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

1. Ψύκτης παροχής ζεστού και
κρύου νερού

(CPV : 31141000-6)

3 τμχ 149,00 € 447,00

Καθαρό ποσό 447,00

ΦΠΑ 24% 107,28

Σύνολο 554,28

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)

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. 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,  συγκεκριμένα στον Κ.Α. 10.7133, με
ποσό 868,56 € (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 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: 2 τεμάχια στο κτίριο του Δημαρχείου και 1 τεμάχιο στο
κτίριο του ΚΕΠ. 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 :

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

  συγκεκριμένα στον ΚΑ     1  0.7133  

3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ. : 2111/13.06.2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και

Υπηρεσιών με την με αριθμ. 366/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια   3 τεμαχίων ψύκτη νερού για το Δημαρχείο και για  
το ΚΕΠ Δήμου Κέας ”.

Β)  Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού  554,28     €    συμπ/νου ΦΠΑ,  σε βάρος του
Κ.Α. 1  0.7133     του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 198/2018
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ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπλη-
ρωμής για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης του 3ου τουρνουά “Kea
Open Darts Tournament”.

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

Με την υπ’ αριθμ.  109/25.04.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 2.000,00 €, στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου
κ.Μαρία Φιλιππούση, προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες διαμονής της γραμματείας των VIP
προσκεκλημένων του τουρνουά και προμήθειας  στόχων,  μεταλλίων και  κυπέλων,  καθώς και
μπλουζών στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης του 3ου τουρνουά “Kea Open Darts Tournament”,
ως αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω :

 ΈΛΙΞΟΣ Α.Ε. Ξενοδοχειακές – Τουριστικές Επιχειρήσεις, Κορησσία Κέας, ΤΚ 84002,
ΑΦΜ 800155583, ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, συνολικό ποσό: 166,00€

 Σταύρου  Δήμητρα  τ.  Ισιδώρου,  Ενοικιαζόμενα  δωμάτια  –  Καφέ  Μπαρ-  Καφετέρια,
Κορησσία Κέας, ΤΚ 84002, ΑΦΜ 055393771, ΔΟΥ Κορωπίου, συνολικό ποσό: 302,50€

 Παπαδόπουλος Α. Δημήτριος, Σκρα 33, ΤΚ 17673, Καλλιθέα, ΑΦΜ 034047338, ΔΟΥ
Καλλιθέας, συνολικό ποσό: 621,86€

 Ανίσης Η. Νικόλαος – Ηλεκτρονικό Εμπόριο, πεζ. Μυκόνου, 1903, Πόρτο Ράφτη, ΑΦΜ
073569137, ΔΟΥ Κορωπίου, συνολικό ποσό: 633,00€

 Σδραβικλής Βασίλης, Λ. Αθηνών – Σουνίου 4, 19500, Λαύριο, ΑΦΜ 106513305, ΔΟΥ
Κορωπίου, συνολικό ποσό: 148,80€

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 274/27.04.2018 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 1.872,16 €.

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.  109/25.04.2018 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος
προπληρωμής ύψους 2.000,00€ στο όνομα της υπαλλήλου  κ. Μαρία Φιλιππούση
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος.
4. Το υπ’ αριθμ.  4/2018 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  για  το  υπ’  αριθμ.  274/27.04.2018  χρηματικό  ένταλμα
προπληρωμής,  ύψους  2.000,00  €,  που  εκδόθηκε  στο  όνομα  της  υπαλλήλου  κ.  Μαρία
Φιλιππούση με συνολικό ύψος δαπάνης  1.872,16 € και επιστροφή στο ταμείο του Δήμου του
υπόλοιπου  ποσού  127,84  €   με  το  υπ΄  αριθμ.  ΓΡΥ  4/28-06-2018  γραμμάτιο  επιστροφής
υπολόγου και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 199/2018
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ΘΕΜΑ 10ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή της υπηρεσίας
μεταφοράς σασμάν για το υπ΄αριθμ. ΚΗΥ6737 ημιφορτηγό για επισκευή λόγω βλάβης.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΑΣΜΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 6737 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ Α  ΞΙΑΣ 100,00   € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)  
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   30  .6412  )  

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 201  8  

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

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

      Ο Δήμος Κέας προτίθεται να προβεί σε εργασίες επισκευής σασμάν για το  υπ΄αριθμ. ΚΗΥ6737
ημιφορτηγό λόγω βλάβης. Η επισκευή του θα πραγματοποιηθεί σε εξειδικευμένο συνεργείο το
οποίο εδρεύει στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Η μεταφορά του από σημείο του επαρχιακού
δικτύου  Ιουλίδας  -  Κορησσίας  προς  το  χώρο λειτουργίας  της  εταιρείας  για  επισκευή και  η
επιστροφή του στην αποθήκη του Δήμου Κέας θα γίνει με μεταφορική εταιρεία.

  
         Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών  μεταφοράς ανέρχεται στο ποσό των 80,65 €

πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικός προϋπολογισμός 100,00 € και θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6412
του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας, έτους 2018 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη
πίστωση.

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας 

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

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

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  

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

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Οι διατάξεις του Ν.4497/2017

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 30.6412
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).

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

Διάρκεια Σύμβασης 
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι μία εβδομάδα από την ημερομηνία υπογραφής της
(άρθρο 217  του Ν.4412/16).

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς σασμάν για το  υπ΄αριθμ. ΚΗΥ6737 ημιφορτηγό από την
Κέα στην Αθήνα περιοχή Νέος Κόσμος, για επισκευή και η επιστροφή του στην αποθήκη του
Δήμου Κέας θα γίνει από μεταφορική εταιρεία.

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

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

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

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

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς σασμάν για το υπ΄αριθμ.
ΚΗΥ6737 ημιφορτηγό για επισκευή λόγω βλάβης.

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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2. την διάθεση πίστωσης ποσού 100,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%) που θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6412
του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας, έτους 2018 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη
πίστωση 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

συγκεκριμένα στον ΚΑ   30.6412 

3.  Την έγκριση της με αριθ.πρωτ. : 2189/18.06.2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και

Υπηρεσιών με την με αριθ.  384/2018 Απόφαση Δημάρχου 

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς σασμάν για το υπ΄αριθμ.
ΚΗΥ6737 ημιφορτηγό για επισκευή λόγω βλάβης.

Β) Την διάθεση πίστωσης ποσού 100,00 € (συμπ. ΦΠΑ) που θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6412 του
προϋπολογισμού  εξόδων  του  Δήμου  Κέας,  έτους  2018  στον  οποίο  υπάρχει  εγγεγραμμένη
πίστωση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 200/2018
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ΘΕΜΑ 11ο :  Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και την
διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην δαπάνη που θα πραγμα-
τοποιηθεί εντός του 2018 – συμπληρωματική.

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

Σε  συνέχεια  των  αποφάσεων  1,  12,  74,  128  &  129/2018  της  Οικονομικής  Επιτροπής
προχωρούμε στην δέσμευση των πιστώσεων των πολυετών υποχρεώσεων που εκκρεμούσαν.

Κωδικός Περιγραφή  ΔΕΣΜΕΥΣΗ

64.6262.0001
Προμήθεια υλικού προβολής και ενημέρωσης για τις

περιηγητικές διαδρομές – μονοπάτια ν. Κέας 
20.888,30

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

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
    

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

αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους

2018, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα :

Κωδικός Περιγραφή  ΔΕΣΜΕΥΣΗ

64.6262.0001
Προμήθεια υλικού προβολής και ενημέρωσης για τις

περιηγητικές διαδρομές – μονοπάτια ν. Κέας 
20.888,30

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 201/2018
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ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια πόσιμου νε-
ρού για τις ανάγκες του πυροσβεστικού κλιμακίου του Δήμου.

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

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

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   67,80     €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (7  0.6699.  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
  
Για την κάλυψη των αναγκών  του πυροσβεστικού κλιμακίου του Δήμου Κέας, κρίνεται
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια πόσιμου νερού

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

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

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

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  67,80 €  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  70.6699.0002 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Πλαστικά μπουκάλια νερού  του 1,5 λίτρου (6 x 1,5 λίτρο) 30 εξάδες

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


11η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 5ης Ιουλίου 2018

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

Ισχύουσες Διατάξεις : 

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Τις διατάξεις του Ν.4497/17

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη  πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2018,  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
70.6699.0002,  (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). 

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

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην έδρα του πυροσβεστικού κλιμακίου του Δήμου.

Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή της προμήθειας και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
πραγματοποιείται  μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. (άρθρο 209  του 
Ν.4412/16) 
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Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται  μετά το πέρας της ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής  από  την  αρμόδια  επιτροπή,  κατόπιν  εκδόσεως  των  αναγκαίων  παραστατικών
(τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες
κρατήσεις  σε βάρος  του  αναδόχου.  Τυχόν  διαφορές  που  μπορεί  να  προκύψουν  μετά  την
υπογραφή  της  σχετικής,  μεταξύ  του  Δήμου  και  του  προμηθευτή,  σύμβασης  θα  επιλύονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

    συγκεκριμένα στον Κ.Α.  70.6699.0002

3. Την  έγκριση  της  με  αριθ.πρωτ.:  2282/2018  Μελέτης  του  Τμήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών του Δήμου Κέας με την με αριθμ. 406/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια πόσιμου νερού για τις ανάγκες του πυροσβεστικού
κλιμακίου του Δήμου.

Β) Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  67,80 €  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
70.6699.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 202/2018
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ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια ξύλινων
στύλων”.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΥΛΩΝ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   595,20     €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  30.6662.0007  )  

 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  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  Κέας,  κρίνεται
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ξύλινων στύλων

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 ξύλινων στύλων”

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  595,20 €  συμπ/νου  ΦΠΑ από τον  Κ.Α.  30.6662.0007 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Ξύλινοι στύλοι ύψους 1,60 μ. (8εκ. X 8εκ.) 40 τμχ

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.4497/17

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη  πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2018,  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
30.6662.0007, (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 ένας (1) μήνας από την ημερομηνία ανάθεσης (άρθρο
217  του Ν.4412/16).

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει
ο Δήμος, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

    συγκεκριμένα στον Κ.Α.  30.6662.0007

3. Την  έγκριση  της  με  αριθ.πρωτ.:  1876/2018  Μελέτης  του  Τμήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών του Δήμου Κέας με την με αριθμ. 323/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την “Προμήθεια ξύλινων στύλων”.

Β) Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  595,20 €  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
30.6662.0007 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 203/2018
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ΘΕΜΑ 14ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Υποβοήθηση της τεχνι-
κής υπηρεσίας για την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου «Διαμόρφωση Κοι-
νόχρηστων χώρων παραλίας Κορησσίας»”.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

για την “Υποβοήθηση της τεχνικής υπηρεσίας για την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης
του έργου «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων παραλίας Κορησσίας»”

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ Α  ΞΙΑΣ   4.960,00   €  
(ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)

ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   30.6112.0021  )  
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 201  8  

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

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  -   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

      Με  την  παρούσα  μελέτη  προβλέπεται  η  ανάθεση  της  Παροχής  Υπηρεσιών  για  την
Υποβοήθηση της τεχνικής υπηρεσίας για την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου
«Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων παραλίας Κορησσίας».

      O  Δήμος  Κέας  το  2006  ολοκλήρωσε  όλες  τις  απαιτούμενες  διαδικασίες  εγκρίσεων  και
αδειοδοτήσεων της μελέτης “ Κατασκευή γηπέδων : Μίνι Ποδοσφαίρου 5Χ5, Μπάσκετ, Βόλεϋ,
με  τα  ανάλογα  αποδυτήρια  και  κατασκευές  διαμόρφωσης  περιβάλλοντος  χώρου  που
περιλαμβάνουν : Παιδική Χαρά, χώρους αναψυχής και εμφυτεύσεων, πεζόδρομους εφαρμογή
προδιαγραφών  για  Α.Μ.Ε.,  Parking,  στην  Κορησσία  Δήμου  Κέας”.  Από  το  σύνολο  των
παραπάνω ο Δήμος :

α) έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 (ΣΑΕ
016) την “Αποκατάσταση κερκίδων επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία Ν.
Κέας” και 

β) έχει υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ για την κατασκευή
παιδικής χαράς.

Ενόψει πρόσκλησης χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο,  που θα αφορά σε αναπλάσεις
χώρων, θα πρέπει να προβούμε στις απαιτούμενες ενέργειες για την εξασφάλιση ωριμότητας της
πρότασής μας, που θα αφορά στην κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων
παραλίας Κορησσίας» κατά την έναρξη υποβολής αιτημάτων – προτάσεων χρηματοδότησης.

Αναλυτικά,  οι  υπηρεσίες  που  προτίθεται  να  προσφέρει  ο  ανάδοχος  περιλαμβάνουν  τις
ακόλουθες δραστηριότητες:
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 Διαχωρισμό των προς κατασκευή έργων από το σύνολο της μελέτης,
 Ψηφιοποίηση και αναπαραγωγή των σχεδίων και τευχών
 Επικαιροποίηση  προδιαγραφών  και  παραδοχών,  ώστε  να  συμφωνούν  με  τα  σήμερα

ισχύοντα, 
 Υποβοήθηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την Σύνταξη των Προμετρήσεων

του έργου
 Σύνταξη  Τιμολογίου,  Προϋπολογισμού,  Συγγραφή  Υποχρεώσεων,  ΣΑΥ  –  ΦΑΥ  και

λοιπών Τευχών Δημοπράτησης

Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών με τα απαραίτητα υλικά ανέρχεται στο ποσό των
4.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών 4.960,00 € και θα βαρύνει
τον ΚΑ 30.6112.0021 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας.

Μητρώο Δεσμεύσεων – CPV – ΚΗΔΜΗΣ: 
Σύμφωνα με την ισχύουσα κωδικοποίηση των υπηρεσιών  περί ευρωπαϊκού κοινού λεξιλογίου
για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  (CPV)  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  στο  πλαίσιο  της  παρούσης
ταξινομούνται  με  κωδικό:  79411000-8  «Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  σε  θέματα  γενικής
διαχείρισης».

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

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

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

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

7.Τις διατάξεις του Ν.4497/2017

 Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018, ύψους 5.000,00 € και συγκεκριμένα
στον Κ.Α. 30.6112.0021, (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  υπογραφή  της  σύμβασης  και  έως  τις
31/12/2018.

Τόπος Παροχής :
Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται από τον ανάδοχο στην έδρα του και με επιτόπια παρουσία
του στο Δήμο, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο ανά περίπτωση. 
 
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  τις  ανάγκες  της  τεχνικής
υπηρεσίας του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.  την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας για την “Υποβοήθηση της τεχνικής
υπηρεσίας  για  την  σύνταξη  των  τευχών  δημοπράτησης  του  έργου  «Διαμόρφωση
Κοινόχρηστων χώρων παραλίας Κορησσίας»”

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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2.  την  διάθεση  πίστωσης  ποσού  4.960,00 €  (συμπ.  ΦΠΑ 24%) που  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ
30.6112.0021 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας, έτους 2018 στον οποίο υπάρχει
εγγεγραμμένη πίστωση

Παρατηρήσεις της μειοψηφίας

Το μέλος της μειοψηφίας κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου αναφέρει  ότι εν λόγω η υπηρεσία είναι πολύ
σημαντική  να  εκτελεστεί  αλλά  οφείλει  να  πραγματοποιηθεί  από  την  τεχνική  υπηρεσία  του
Δήμου.

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  30.6112.0021

3.  Την έγκριση της με αριθ.πρωτ. : 2346/03.07.2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και

Υπηρεσιών με την υπ΄ αριθμ.  421/2018 Απόφαση Δημάρχου 

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Το μέλος της μειοψηφίας  κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου ψηφίζει ΚΑΤΑ για τον ανωτέρω λόγο)

Α) Την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας για την “Υποβοήθηση της τεχνικής
υπηρεσίας  για  την  σύνταξη  των  τευχών  δημοπράτησης  του  έργου  «Διαμόρφωση
Κοινόχρηστων χώρων παραλίας Κορησσίας»”.

Β)  Την  διάθεση πίστωσης  ποσού  4.960,00 €  (συμπ.  ΦΠΑ) που  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ
30.6112.0021 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας, έτους 2018 στον οποίο υπάρχει
εγγεγραμμένη πίστωση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 204/2018
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ΘΕΜΑ 15ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Υποβοήθηση της τεχνι-
κής υπηρεσίας για την σύνταξη και υποβολή φακέλου χρηματοδότησης του έργου «Διαμόρ-
φωση Κοινόχρηστων χώρων παραλίας Κορησσίας»”.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

για την “Υποβοήθηση της τεχνικής υπηρεσίας για την σύνταξη και υποβολή φακέλου χρη-
ματοδότησης του έργου «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων παραλίας Κορησσίας»”

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ Α  ΞΙΑΣ   4.960,00   €  
   (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)  

ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   30.6112.002  2  )  
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 201  8  

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

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  -   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

      Με  την  παρούσα  μελέτη  προβλέπεται  η  ανάθεση  της  Παροχής  Υπηρεσιών  για  την
Υποβοήθηση της τεχνικής υπηρεσίας για την σύνταξη και υποβολή φακέλου χρηματοδότησης
του έργου «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων παραλίας Κορησσίας».
 O  Δήμος  Κέας  το  2006  ολοκλήρωσε  όλες  τις  απαιτούμενες  διαδικασίες  εγκρίσεων  και
αδειοδοτήσεων της μελέτης “Κατασκευή γηπέδων : Μίνι Ποδοσφαίρου 5Χ5, Μπάσκετ, Βόλεϋ,
με  τα  ανάλογα  αποδυτήρια  και  κατασκευές  διαμόρφωσης  περιβάλλοντος  χώρου  που
περιλαμβάνουν : Παιδική Χαρά, χώρους αναψυχής και εμφυτεύσεων, πεζόδρομους εφαρμογή
προδιαγραφών  για  Α.Μ.Ε.,  Parking,  στην  Κορησσία  Δήμου  Κέας”.  Από  το  σύνολο  των
παραπάνω ο Δήμος :

α) έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 (ΣΑΕ
016) την “Αποκατάσταση κερκίδων επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία Ν.
Κέας” και 
β) έχει υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ για την κατασκευή
παιδικής χαράς.

Ενόψει πρόσκλησης χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο,  που θα αφορά σε αναπλάσεις
χώρων, θα πρέπει να προβούμε στις απαιτούμενες ενέργειες για την εξασφάλιση ωριμότητας της
πρότασής μας, που θα αφορά στην κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων
παραλίας Κορησσίας» κατά την έναρξη υποβολής αιτημάτων – προτάσεων χρηματοδότησης.

Αναλυτικά,  οι  υπηρεσίες  που  προτίθεται  να  προσφέρει  ο  ανάδοχος  περιλαμβάνουν  τις
ακόλουθες δραστηριότητες:
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 Ανίχνευση προσκλήσεων – Διακηρύξεων για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης
για το έργο «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων παραλίας Κορησσίας»

 Υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης

 Προετοιμασία φακέλου πράξης για υποβολή 
 Περιλαμβάνει  υπηρεσίες  υποστήριξης  κατά  την  προετοιμασία  όλων  των  τυπικών

εγγράφων που απαιτούνται για την υποβολή της πρότασης, ήτοι ενδεικτικά μπορεί να
περιλαμβάνει:

1. ΤΔΕ / ΤΔΥ
2. Αναλυτική τεκμηρίωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πρότασης
3. Αναλυτικός χρονοπρογραμματισμός
4. Προετοιμασία (εφόσον απαιτείται στο στάδιο της υποβολής) συγγραφής υποχρεώσεων

με τρόπο που να διασφαλίζει πλήρως τα συμφέροντα του Φορέα
5. Αναλυτική κοστολόγηση πρότασης
6. Έντυπο κόστους / οφέλους
7. Έγγραφο τεκμηρίωσης σκοπιμότητας
8. Συμπλήρωση πιθανών εντύπων που απαιτούνται από την πρόσκληση
9. Αδειοδοτήσεις 
10. Λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται να υποβληθούν από το Φορέα.

Τα  παραπάνω  πραγματοποιούνται  ανεξάρτητα  από  τη  γλώσσα  στην  οποία  είναι  η
διακήρυξη και συμπληρώνονται εκτός από τα ελληνικά και στα αγγλικά / γαλλικά και σε
οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα απαιτηθεί. 

Παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης της πρότασης, μέχρι την οριστική της έγκριση
Κατά  τη  διάρκεια  αξιολόγησης  της  ωριμότητας  της  πρότασης  η  Αναθέτουσα  Αρχή
ενδέχεται να διατυπώσει διευκρινιστικά ερωτήματα που να συνδέονται είτε με το φυσικό
και οικονομικό αντικείμενο της πρότασης, είτε με το χρονοπρογραμματισμό αυτής, είτε –
τέλος- με άλλες παραμέτρους που αφορούν στην προτεινόμενη πράξη. 

Ο ανάδοχος θα είναι σε όλη αυτή τη διαδικασία δίπλα στο Δήμο  και θα παρέχει άμεση
υποστήριξη σε οτιδήποτε και να χρειαστεί, προκειμένου να είναι σίγουρος ότι τελικά θα
πειστεί η Αναθέτουσα Αρχή για την ωριμότητα της Πράξης και θα εγκριθεί η πρόταση.
Εδώ μπορεί να περιλαμβάνονται και επισκέψεις / παρουσιάσεις στην Αναθέτουσα Αρχή
καθώς  και  προετοιμασία  πρόσθετων  υποβοηθητικών  –  επεξηγηματικών  κειμένων,  τα
οποία στο σύνολό τους θα προετοιμαστούν από το ανάδοχο, σε συνεννόηση πάντα με τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 € πλέον
Φ.Π.Α.  24%.  Συνολικό  ποσό  4.960,00  € και  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ 30.6112.0022  του
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας.

Μητρώο Δεσμεύσεων – CPV – ΚΗΔΜΗΣ: 
Σύμφωνα με την ισχύουσα κωδικοποίηση των υπηρεσιών  περί ευρωπαϊκού κοινού λεξιλογίου
για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  (CPV)  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  στο  πλαίσιο  της  παρούσης
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ταξινομούνται  με  κωδικό:  79411000-8  «Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  σε  θέματα  γενικής
διαχείρισης».

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

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

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7.Τις διατάξεις του Ν.4497/2017

 Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018, ύψους 5.000,00 € και συγκεκριμένα
στον Κ.Α. 30.6112.0022, (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  υπογραφή  της  σύμβασης  και  έως  τις
31/12/2018.
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Τόπος Παροχής :
Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται από τον ανάδοχο στην έδρα του και με επιτόπια παρουσία
του στο Δήμο, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο ανά περίπτωση. 
 
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  τις  ανάγκες  της  τεχνικής
υπηρεσίας του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.  την έγκριση της δαπάνης  για την παροχή υπηρεσίας  για την  Υποβοήθηση της τεχνικής
υπηρεσίας  για  την  σύνταξη  και  υποβολή  φακέλου  χρηματοδότησης  του  έργου
«Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων παραλίας Κορησσίας»

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ποσού  4.960,00 €  (συμπ.  ΦΠΑ 24%) που  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ
30.6112.0022 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας, έτους 2018 στον οποίο υπάρχει
εγγεγραμμένη πίστωση

Παρατηρήσεις της μειοψηφίας

Το μέλος της μειοψηφίας κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου αναφέρει  ότι εν λόγω η υπηρεσία είναι πολύ
σημαντική  να  εκτελεστεί  αλλά  οφείλει  να  πραγματοποιηθεί  από  την  τεχνική  υπηρεσία  του
Δήμου.

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  30.6112.0022
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3.  Την έγκριση της με αριθ.πρωτ. : 2348/03.07.2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και

Υπηρεσιών με την υπ΄ αριθμ.  422/2018 Απόφαση Δημάρχου 

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Το μέλος της μειοψηφίας  κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου ψηφίζει ΚΑΤΑ για τον ανωτέρω λόγο)

Α) Την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας για την Υποβοήθηση της τεχνικής
υπηρεσίας  για  την  σύνταξη  και  υποβολή  φακέλου  χρηματοδότησης  του  έργου
«Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων παραλίας Κορησσίας».

Β) Την διάθεση πίστωσης ποσού 4.960,00 € (συμπ. ΦΠΑ) που θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6112.0022
του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας, έτους 2018 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη
πίστωση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 205/2018
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ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια υδραυλικών
εξαρτημάτων”.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ   389,79   €  
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  25.6662.0001  )  

   ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)  

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  Υπηρεσίας  Ύδρευσης  του  Δήμου  Κέας,  κρίνεται
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων.

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

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

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

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  389,79 € συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  25.6662.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

 Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ

1 ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 24LT 1

2 ΝΕΡΟΣΩΛ 3΄΄ 5(m)

3 ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 2
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4 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ Φ125 16ΑΤΜ 6(m)

5 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Φ140 87° 1

6 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Φ125 87° 2

7 ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΙΕΣΕΩΣ 110*90 1

8 ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΙΕΣΕΩΣ 125*110 1

9 ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΙΕΣΕΩΣ 90*75 1

10 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ½ʺ 10CM 1

11 ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ¾ʺ 1

12 ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ32 ΕΛΟΤ 3

13 ΓΩΝΙΕΣ Φ32 87° 2

14 ΡΑΚΟΡ LOCK 20*½ʺ 3

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις :

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

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

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

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

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

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Τις διατάξεις του Ν.4497/17

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2018 και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
25.6662.0001, με ποσό 43.550,24 €, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).
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Έγκριση Αποτελέσματος :
Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τον Δήμαρχο Κέας χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118  παρ.2 του Ν.4412/16). 

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

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

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

    συγκεκριμένα στον Κ.Α.  25.6662.0001

3.  Την έγκριση της  με  αρ.πρωτ.:  2278-27/06/2018 Μελέτης  του  Tμήματος  Προμηθειών και

Υπηρεσιών με την με αριθ. 405/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια  υδραυλικών εξαρτημάτων.

Β) Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού 389,79 € συμπ/νου  ΦΠΑ, σε  βάρος  του  Κ.Α.
25.6662.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 206/2018
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ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Προμήθεια χημικών υλι-
κών για τον βιολογικό καθαρισμό σφαγείου. 

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΧΗΜΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΦΑΓΕΙΟΥ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ   876,68 €  
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   25.6633.0001  

 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 βιολογικό καθαρισμό του δημοτικού σφαγείου Κέας,
κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια χημικών υλικών

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

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια χημικών υλικών για τον βιολογικό καθαρισμό
σφαγείου

3.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  876,68  €  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  25.6633.0001  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1. Αντιαφριστικό 50 κιλά

2. Πολυηλεκτρολύτης 50 κιλά

3. PAC 400  κιλά

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126576
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 118 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς  και  διαβούλευσης  με  έναν  ή  περισσότερους  οικονομικούς  φορείς.  (άρθρο  2  παρ.1
περιπτ.31 του Ν.4412/2016).

Ισχύουσες Διατάξεις :

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

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

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

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

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

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Τις διατάξεις του Ν.4497/17

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2018 και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
25.6633.0001 με ποσό 997,24 €  (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).

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

Χρόνος παράδοσης :
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό εντός ενός μήνα 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) 

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στο δημοτικό σφαγείο Κέας στον Άγ.Κωνσταντίνο.

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
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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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.  25.6633.0001

3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ.: 2283/28-06-2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και

Υπηρεσιών και την  υπ΄αριθ. 409/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  
Α) Εγκρίνει την δαπάνη  για την  Προμήθεια χημικών υλικών για τον βιολογικό καθαρισμό
σφαγείου.

Β) Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  876,68 € συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
25.6633.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 207/2018

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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ΘΕΜΑ 18ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και διάθεση πίστωσης για τη χορήγηση
νέας παροχής ισχύος ΦΟΠ από διαχωρισμό για τη σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης του
ακινήτου στη διεύθυνση Βουρκάρι Κέας.

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

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

«1.  Με  απόφαση  της  δημαρχιακής  επιτροπής  ή  του  κοινοτικού  συμβουλίου,  μπορεί  να
εγκρίνεται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον
η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων».
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ) του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την
έγκριση δαπανών.
Με το άρθρο 72 του Ν.  3852/10 αντικαταστάθηκε το άρθρο 103 του Ν.  3463/06,  το οποίο
αναφερόταν στις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία αντικαταστάθηκε από την
Οικονομική Επιτροπή.

Με το υπ΄ αριθμ. 70090/2018 έγγραφό της η ΔΕΔΔΗΕ σε απάντηση σχετικού αιτήματός μας,
μας γνωστοποίησε το κόστος για τη χορήγηση νέας μονοφασικής παροχής ισχύος 8 kVA με
αριθμό 50029889 για να γίνει διαχωρισμός των φωτιστικών σωμάτων της παροχής ΦΟΠ
(φωτιστικά σώματα παροχής) με αριθμό 5-50003412-01 για τη σύνδεση στο δίκτυο μέσης
τάσης του ακινήτου στη διεύθυνση Βουρκάρι Κέας.

Η  αναλογούσα  συμμετοχή  στη  δαπάνη  ηλεκτροδότησης  ανέρχεται  στο ποσό  των  336,75  €
(συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

Παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για τη διάθεση πίστωσης του ανωτέρω ποσού σε βάρος του Κ.Α.
20.6142.0002 του  προϋπολογισμού έτους 2018,  με τίτλο “Σύνδεση ΦΟΠ με δίκτυο διανομής”
και την έκδοση εντάλματος προπληρωμής. 

Η  δημοτική  υπάλληλος  στο  όνομα  της  οποίας  θα  εκδοθεί  το  ένταλμα  και  η  οποία  θα
πραγματοποιήσει τις ανωτέρω πληρωμές, προτείνω να είναι η κ.Μαρία Φιλιππούση - υπάλληλος
του Δήμου Κέας.

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

 Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006
και του άρθρου 32 του ΒΔ 17/5-15/6/1959

 Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον ΚΑ 20.6142.0002 του προϋπολογισμού έτους
2018

 Το υπ΄αριθμ. 70090/2018 έγγραφο της  ΔΕΔΔΗΕ
 Την εισήγηση του Προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.  Διαθέτει  πίστωση συνολικού  ποσού  336,75  € (συμπ/νου  ΦΠΑ 24%) σε  βάρος  του  ΚΑ
20.6142.0002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για να καλυφθεί η ανωτέρω δαπάνη.

2. Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης, εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο
όνομα της  υπαλλήλου κ.Μαρία Φιλιππούση,  η  οποία  υποχρεούται  να αποδώσει  λογαριασμό
μέσα σε προθεσμία τριών μηνών.

Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ

17/5-15/6/1959.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 208/2018
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ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια πορτών σε
εγκαταστάσεις του Δήμου”.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΡΤΩΝ
   ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   1.488,00 €  
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  25.7135.0003  )  

 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  του  Δήμου  Κέας,  κρίνεται
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια 3 πορτών που θα τοποθετηθούν
σε εγκαταστάσεις του Δήμου

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

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

1.  την έγκριση της δαπάνης για την “Προμήθεια πορτών σε εγκαταστάσεις του Δήμου”

2. την διάθεση πίστωσης ύψους  1.488,00 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α.  25.7135.0003 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Σιδερένια  πόρτα  διαστάσεων  120  Χ  105  η  οποία  θα  τοποθετηθεί  στην
πλατεία Ιουλίδας για την προστασία των βανών

1

2 Σιδερένια  πόρτα  διαστάσεων  210  Χ  90  η  οποία  θα  τοποθετηθεί  στο
αντλιοστάσιο στον Άγιο Σάββα

1

3 Σιδερένια  πόρτα  διαστάσεων  180  Χ  100  η  οποία  θα  τοποθετηθεί  στο
αντλιοστάσιο στην Κορησσία

1

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126576
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 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.4497/17

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.
25.7135.0003, 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). 
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11η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 5ης Ιουλίου 2018

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

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

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.   25.7135.0003

3. Την  έγκριση  της  με  αριθ.πρωτ.:  2323/2018  Μελέτης  του  Τμήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών του Δήμου Κέας με την με αριθμ. 417/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την “Προμήθεια πορτών σε εγκαταστάσεις του Δήμου”.

Β) Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  1.488,00  €     σ  υμπ/νου  ΦΠΑ  ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
25.7135.0003 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 209/2018
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11η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 5ης Ιουλίου 2018

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   781,2  0     €   
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
και συγκεριμένα στην περιοχή της Ιουλίδας (πλατεία και Αγ.Ανδρέας) κρίνεται απαραίτητη η
προμήθεια πράσινων πλαστικών κάδων

     ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

Α/Α Περιγραφή Είδους Ποσότητα

1 Κάδος πλαστικός MGB 240 πράσινος 6 τεμάχια

2 Κάδος πλαστικός MGB 360 πράσινος 3 τεμάχια

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

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α Περιγραφή Είδους Ποσότητα Τιμή μονάδος Αξία

1 Κάδος  πλαστικός  MGB  240
πράσινος

6 τεμάχια 60,00 360,00

2 Κάδος  πλαστικός  MGB  360
πράσινος

3 τεμάχια 90 270,00

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ 630,00

ΦΠΑ 24% 151,20

ΣΥΝΟΛΟ 781,20



11η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 5ης Ιουλίου 2018

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

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

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 12.498,00 €(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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11η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 5ης Ιουλίου 2018

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

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

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει 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. :  2377/04.07.2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και

Υπηρεσιών με την με αριθμ. 424/2018 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 781,20 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ
20.7135.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 210/2018
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11η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 5ης Ιουλίου 2018

ΘΕΜΑ 21ο  :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια προτυπω-
μένων μηχανογραφικών εντύπων”.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   1.091,20     €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  10.6613  )  
 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  λειτουργία  της  ταμειακής  υπηρεσίας  του  Δήμου,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  προμήθεια  μηχανογραφικών  εντύπων  (διπλότυπα  &
γραμμάτια είσπραξης)

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 προτυπωμένων μηχανογραφικών εντύπων” 

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  1.091,20 €  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  10.6613 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ :  ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ  

ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ :  ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :  11” X 218MM (2/ΠΛΟ)

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126576
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ΧΑΡΤΙ :  ΧΗΜΙΚΟ CB 56gr λευκό/CF 57gr κίτρινο

ΕΚΤΥΠΩΣΗ :  ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ στην Α’ όψη

ΠΟΣΟΤΗΤΑ :  4.000 ΕΝΤΥΠΑ

ΑΡΙΘΜΗΣΗ :  ΑΠΟ 54.451

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ :  ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ :  ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :  11” X 218MM (3/ΠΛΟ)

ΧΑΡΤΙ :  ΧΗΜΙΚΟ CB 56gr λευκό/CFB 53gr σιέλ/ CF 57gr κίτρινο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ :  2.000 ΕΝΤΥΠΑ 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ :  ΑΠΟ 16.275

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α Περιγραφή Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα Τιμή Μονάδος
Προσφοράς (€)

Συνολική Τιμή
Προσφοράς (€)

1. Διπλότυπο Είσπραξης    τεμ. 4.000,00 0,12 480,00
2. Γραμμάτιο Είσπραξης    τεμ. 2.000,00 0,20 400,00

                                                                      Σύνολο 880,00
                                                                        Φ.Π.Α. 24% 211,20

                                                                         Γενικό Σύνολο 1.091,20

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  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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 5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Τις διατάξεις του Ν.4497/17

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη  πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2018,  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
30.6662.0007, (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). 

Χρόνος παράδοσης :
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω υλικά εντός ενός (1) μήνα από την 
ημερομηνία ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16) 

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

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην έδρα του Δήμου Κέας. 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 Κ.Α.  10.6613

3. Την  έγκριση  της  με  αριθ.πρωτ.:  2285/2018  Μελέτης  του  Τμήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών του Δήμου Κέας με την με αριθμ. 407/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

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

Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την “Προμήθεια προτυπωμένων μηχανογραφικών εντύπων”  

Β) Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  1.091,20 €  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
10.6613 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 211/2018
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ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια φούρνου για
το πολυμηχάνημα Xerox WorkCentre 5325 της οικονομικής υπηρεσίας”.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΟΥΡΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ    Xerox WorkCentre 5325   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ 781,20   €  
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   10.6614  

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201  8  )  

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

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την επισκευή του φωτοαντιγραφικού  πολυμηχανήματος  Xerox WorkCentre 5325 της
οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Κέας που έχει υποστεί βλάβη, κρίνεται απαραίτητη η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια φούρνου

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  οικονομικής
υπηρεσίας του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την “Προμήθεια  φούρνου  για  το  πολυμηχάνημα  Xerox
WorkCentre 5325 της οικονομικής υπηρεσίας”

3.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  781,20  €  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  10.6614  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α Περιγραφή Είδους Ποσότητα Τιμή Μονάδας
πλέον 

ΦΠΑ €

Σύνολο
πλέον

ΦΠΑ €

1 Fuser Unit (XEROX 5323) 1 630,00 630,00

Καθαρή αξία 630,00

ΦΠΑ 24% 151,20

Σύνολο 781,20

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις :

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

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

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

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

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

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Τις διατάξεις του Ν.4497/17

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2018 και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
25.6633.0001 με ποσό 997,24 €  (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).

Έγκριση Αποτελέσματος :
Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τον Δήμαρχο Κέας χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118  παρ.2 του Ν.4412/16). 
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Χρόνος παράδοσης :
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό εντός δεκαπέντε ημερών προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της υπηρεσίας.

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

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

    συγκεκριμένα στον Κ.Α. 10.6614

3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ.: 2283/28-06-2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και

Υπηρεσιών και την  υπ΄αριθ. 409/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 
Α)  Εγκρίνει  την  δαπάνη  για  την  “Προμήθεια  φούρνου  για  το  πολυμηχάνημα  Xerox
WorkCentre 5325 της οικονομικής υπηρεσίας”.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 781,20 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 10.6614
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 212/2018

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_S0000126667
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ΘΕΜΑ 23ο  :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας επι-
σκευής και συντήρησης αντλιοστασίου ύδρευσης. 

  Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥ  Σ  ΗΣ  

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ Α  ΞΙΑΣ   1.949,28 €  
(ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)

ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   25.6262.0013  )  
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

επισκευής και συντήρησης αντλιοστασίου ύδρευσης.

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

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης για  την  παροχή  υπηρεσίας “Επισκευή  και  συντήρηση
αντλιοστασίου ύδρευσης”.

2.  την διάθεση πίστωσης  ύψους  1.949,28 € (συμπ.  ΦΠΑ) από τον Κ.Α.  25.6262.0013 του
προϋπολογισμού  έτους  2018 του  Δήμου  μας  στον  οποίο  υπάρχει  διαθέσιμη  εγγεγραμμένη
πίστωση.

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ
       

Αντικείμενο υπηρεσίας

Στην περιοχή του Μυλοποτάμου Κέας,  έχει  τοποθετήσει  μονάδα αφαλάτωσης την οποία
προμηθεύτηκε  ο  Δήμος  και  κατά  τη  σύνδεση  της  καταγράφηκε  η  ανάγκη  για  επισκευές-
τροποποιήσεις, ώστε ο υφιστάμενος ηλεκτρολογικός πίνακας  του αντλιοστασίου επεξεργασίας
νερού στην Αγία Μαρίνα να μπορεί να εξυπηρετήσει τις νέες ανάγκες. 

              Συγκεκριμένα οι μετατροπές που απαιτούνται στον ηλεκτρολογικό πίνακα του αντλιοστασίου
είναι  η  παροχή  πίνακα  αντλιοστασίου  5*16  mm2,  τοποθέτηση  γραμμής  φλοτεροδιακόπτη
δεξαμενών κατεργασμένου νερού 5*1 mm2 (29 μέτρων), τοποθέτηση γραμμής φλοτεροδιακόπτη
δεξαμενής  ακατέργαστου  νερού  3*1  mm2 (26  μέτρων),  τοποθέτηση  γραμμής  ηλεκτροδίων
δεξαμενής  κατεργασμένου νερού 5*1 mm2 (9  μέτρων),  τοποθέτηση 2 φλοτεροδιακοπτών,  5
ηλεκτροδίων στάθμης και συνδέσεις των πινάκων φλοτέρ και των ηλεκτροδίων. 
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Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών με τα απαραίτητα υλικά ανέρχεται στο ποσό των
1.572,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 377,28 €. Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών 1.949,28 € και
θα βαρύνει τον ΚΑ 25.6262.0013 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας, έτους 2018.

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.

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 υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018, ύψους 6.000,00 € και συγκεκριμένα
στον Κ.Α. 25.6262.0013(σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 ).

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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Έγκριση Αποτελέσματος :
Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τον Δήμαρχο Κέας χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118  παρ.2 του Ν.4412/16). 

Διάρκεια Σύμβασης :
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης (άρθρο 217  του Ν.4412/16).

Τόπος Παροχής :
Η παροχή της  υπηρεσίας  θα γίνει  στο αντλιοστάσιο  επεξεργασίας  νερού στην Αγία  Μαρίνα
Μυλοποτάμου  Κέας  όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στην  με  αριθμ.πρωτ.  2329/02.07.2018
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.  

Παρατηρήσεις της μειοψηφίας

Το μέλος της μειοψηφίας κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου αναφέρει ότι η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας

έχει εκτελεστεί και αυτό αποδεικνύεται από σχετική ανάρτηση στο διαδίκτυο.

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  25.6262.0013

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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3.  Την έγκριση της με αριθμ.πρωτ.: 2329/02.07.2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και

Υπηρεσιών με την υπ΄αριθμ. 425/2018 Απόφαση Δημάρχου 

4.Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Το μέλος της μειοψηφίας  κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου ψηφίζει ΚΑΤΑ για τον ανωτέρω λόγο)

Α) Την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την παροχή  υπηρεσίας  “Επισκευή  και  συντήρηση
αντλιοστασίου ύδρευσης”.

Β)   Την  διάθεση και  ψήφιση  πίστωση  ποσού 1.949,28  €  (συμπ.  ΦΠΑ)  από  τον  ΚΑ
25.6262.0013 του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη
εγγεγραμμένη πίστωση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 213/2018
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ΘΕΜΑ 24ο  : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την τεχνική υποστήριξη της
παρακολούθησης της λειτουργίας του ΧΥΤΑ. 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 25ο  :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσίευσης
σε εφημερίδα. 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το  25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ενενήντα τριών ευρώ (93,00 €) για
την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά στη πληρωμή  δημοσίευσης σε εφημερίδα, της
με  αριθμ.πρωτ.  81537/305/22-06-2018  ανακοίνωσης  της  Επιτροπής  Περιβάλλοντος  της
Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου που αφορά στη  Μελέτη  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
“Βελτίωση υφιστάμενης οδού που συνδέει την Κορησσία με τα Ξύλα Δήμου Κέας, νήσου Κέας
Νομού Κυκλάδων”. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6462 του προϋ/σμού εξόδων
οικ.έτους 2018.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικ.έτους 2018

και συγκεκριμένα στον ΚΑ 30.6462

3.  Την με αριθμ.πρωτ. 81537/305/22-06-2018 ανακοίνωσης της Επιτροπής Περιβάλλοντος

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη  δαπάνη  και  διαθέτει  πίστωση  ποσού ενενήντα  τριών  ευρώ  (93,00  €) για  την
κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά στη πληρωμή δημοσίευσης σε εφημερίδα, της με
αριθμ.πρωτ. 81537/305/22-06-2018 ανακοίνωσης της Επιτροπής Περιβάλλοντος που αφορά στη
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) “Βελτίωση υφιστάμενης οδού που συνδέει την
Κορησσία με τα Ξύλα Δήμου Κέας, νήσου Κέας Νομού Κυκλάδων”. Η ανωτέρω δαπάνη θα
βαρύνει τον ΚΑ 30.6462 του προϋ/σμού εξόδων οικ.έτους 2018.

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 214/2018
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ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια παγίων για
τις Γαλάζιες σημαίες”. 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΠΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ  

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ 4.117,42   €  
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
  Για  την  κάλυψη των  αναγκών  για  το  διεθνές  πρόγραμμα  Κέας  “Γαλάζιες  σημαίες”,
κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια παγίων.

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

Κατά  συνέπεια και  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω  και  τις  ανάγκες  για  το  διεθνές
πρόγραμμα  Κέας  “Γαλάζιες  σημαίες” του  Δήμου,  εισηγούμαστε  προς  την  Οικονομική
Επιτροπή : 

1. την έγκριση της δαπάνης για την “Προμήθεια παγίων για τις Γαλάζιες σημαίες”

3.την διάθεση πίστωσης ύψους  4.117,42 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α.  30.7135.0008 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα Τιμή Μονάδος Σύνολο

1. Πινακίδα ενημέρωσης από αλουμίνιο 1
mm και ψηφιακή εκτύπωση σε μεταλιζέ
αδιάβροχη μεμβράνη (all weather) που

να αναγράφεται : 
"Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι"

3 τμχ 9,50 28,50

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126576
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126576
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/ "DO not use shampoo", σε διαστάσεις
15*15cm 

(CPV : 31523200-0)

2. Πινακίδα WC από αλουμίνιο 1 mm και
ψηφιακή εκτύπωση σε μεταλιζέ

αδιάβροχη μεμβράνη 
(all weather), διαστάσεων 25*25cm 

(CPV : 31523200-0)

3 τμχ 14,00 42,00

3. Διάδρομος παραλίας για την
εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ , σε κομμάτια

120*120 cm, με ραμποτέ τάβλες
πλάτους 

22 cm, από ξύλο σουηδικό εμποτισμένο,
με  πιστοποιητικά και εγγύηση

15 χρόνια
(CPV : 42419540-3)

30 τμχ 100,00 3.000,00

4. Φύλλο από πλέξιγκλας, διαστάσεων
100*160 cm 

(4 mm)  
(CPV : 44212320-8)

1 τμχ 100,00 100,00

5. Φύλλο από πλέξιγκλας, διαστάσεων
150*150 cm 

 (4 mm)
(CPV : 44212320-8)

1 τμχ 150,00 150,00

Καθαρό ποσό 3.320,50

ΦΠΑ 24% 796,92

Σύνολο 4.117,42

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

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

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και άρθρου 74 ισχύουν, ανεξαρτήτως της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118
και 328.
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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,   συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
30.7135.0008 (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 την προμήθεια εντός ενός 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 στην αποθήκη του Δήμου Κέας. Τα έξοδα μεταφοράς
βαρύνουν τον ανάδοχο.

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

    συγκεκριμένα στον Κ.Α. 30.7135.0008

3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ.: 2358/03-07-2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και

Υπηρεσιών και την υπ΄αριθμ. 420/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  
Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την “Προμήθεια παγίων για τις Γαλάζιες σημαίες”.

Β) Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  4.117,42 € συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
30.7135.0008 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 215/2018

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

                 Ιωάννης Ευαγγέλου           Δημήτριος Καβαλιέρος

      Ελευθερία Στ. Μορφωνιού 

Αντώνιος Παούρης

Ειρήνη Βελισσαροπούλου
    


	α) έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 (ΣΑΕ 016) την “Αποκατάσταση κερκίδων επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία Ν. Κέας” και
	α) έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 (ΣΑΕ 016) την “Αποκατάσταση κερκίδων επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία Ν. Κέας” και
	ΧΑΡΤΙ : ΧΗΜΙΚΟ CB 56gr λευκό/CF 57gr κίτρινο
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 4.000 ΕΝΤΥΠΑ
	ΧΑΡΤΙ : ΧΗΜΙΚΟ CB 56gr λευκό/CFB 53gr σιέλ/ CF 57gr κίτρινο
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 2.000 ΕΝΤΥΠΑ


