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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 13ης/24.07.2018
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Τρίτη 24 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.  2617/19.07.2018  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 της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας “Απο-
ψίλωση χόρτων από δημόσιους χώρους”.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

“ Α Π Ο Ψ Ι Λ Ω Σ Η  Χ Ο Ρ Τ Ω Ν  Α Π Ο  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Σ  Χ Ω Ρ Ο Υ Σ  ”

Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   6.572,00   € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)  
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.     35.6279.0003 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ  

ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 112 ΤΟΥ Ν.4412/2016

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Η παρούσα μελέτη υπηρεσίας αφορά στην παροχή υπηρεσίας αποψίλωσης χόρτων σε Δημόσιους
δρόμους της νήσου Κέας.

 Λόγω της  υψηλής επισκεψιμότητας  ιδιαίτερα κατά την ανοιξιάτικη  και  καλοκαιρινή
περίοδο, 

 Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο,

 Λόγω του ότι  μέσα στη  φυτική  βιομάζα διαβιούν έντομα (κουνούπια  κλπ)  όπως και
τρωκτικά, ερπετά κπλ που επιφυλάσσουν κινδύνους για την υγεία των πολιτών,

 Λόγω του ότι σε κάποια σημεία του οδικού δικτύου η ανεπιθύμητη βλάστηση εμποδίζει
την  ορατότητα και  προκειμένου  να  αποφευχθούν  κίνδυνοι  ατυχημάτων ή  πρόκλησης
ζημιών,

απαιτείται: 

 Εργασίες  αποψίλωσης  χόρτων  και  ξυλωδών  φυτών,  με  την  χρήση  καταστροφέα  και
χορτοκοπτικού μηχανήματος πεζού χειριστή,

 Κλάδεμα δένδρων σε ζώνη πλάτους έως 2μ,
 Καθαρισμός  τάφρου  σε  όλο  το  μήκος  των  εν  λόγω  διαδρομών,  συγκέντρωση  και

απομάκρυνση των απορριμμάτων, με ευθύνη και έξοδα του εργολάβου.
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και  αφορούν  σε  συνολική  χιλιομετρική  απόσταση  15,30  ΧΛΜ,  εκατέρωθεν  του
δρόμου:

1. ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ-ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ: 2,5km

2. ΣΤΑΥΡΟΥΔΑΚΙ-ΧΡΙΣΤΟΣ: 1,5km

3. ΒΕΛΑΔΟ-ΓΡΙΚΟΥ: 500m

4. ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ/ΠΟΙΣΣΕΣ-ΚΑΜΠΙ: 8,5km

5. ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΙΟΥΛΙΔΑΣ/ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑΣ-ΔΡΟΜΟΣ ΟΡΚΟΥ: 2,00k
m 

6. ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ-ΑΝΤΖΕΡΙΤΗΣ: 300m

σε σημεία κατά μήκους των δρόμων, όπου απαιτείται παρέμβαση.     

Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 5.300,00€ πλέον Φ.Π.Α.
24% (1.272,00 €). Συνολικός προϋπολογισμός: 6.572,00€ .

Οι  παραπάνω  εργασίες  θα  πραγματοποιούνται  καθημερινά,  ώστε  να  επιτευχθεί  η  ολική
αποψίλωση θάμνων και χόρτων και έως μία εβδομάδα.

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 “Αποψίλωση χόρτων από δημόσιους
χώρους”

2. την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  6.572,00 (συμπ.  ΦΠΑ)  από τον  Κ.Α.  35.6279.0003 του
προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2018

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και άρθρου 74 ισχύουν, ανεξαρτήτως της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118
και 328 και η μη ύπαρξη των κωλυμάτων αυτών πρέπει να αποδεικνύεται πριν την απόφαση
του αναθέτοντος φορέα για ανάθεση των υπηρεσιών.
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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   :  
  Οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από   παρ.

13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

   Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

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

   λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

 Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

 Τις διατάξεις του Ν.4497/2017

Ύπαρξη πιστώσεων 
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018, ύψους 6.880,00€ και συγκεκριμένα
στον Κ.Α.  35.6279.0003  (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 ).

Έγκριση Αποτελέσματος 
Για  την  έγκριση  του  αποτελέσματος  αποφασίζει  ο  Δήμαρχος  Κέας  χωρίς  να  απαιτείται  η
συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118  παρ.2 του Ν.4412/16).

Διάρκεια Σύμβασης 
Οι  παραπάνω  εργασίες  θα  ολοκληρωθούν  εντός  μίας  (1)  εβδομάδας  από  την  ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.

Τόπος Παροχής 
Η  παροχή  της  υπηρεσίας  θα  γίνει  κατά  μήκος  οδικού  δικτύου  του  Δήμου,  συνολικής
χιλιομετρικής απόστασης 15,30 ΧΛΜ, εκατέρωθεν του δρόμου:

1. ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ-ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ: 2,5km

2. ΣΤΑΥΡΟΥΔΑΚΙ-ΧΡΙΣΤΟΣ: 1,5km

3. ΒΕΛΑΔΟ-ΓΡΙΚΟΥ: 500m

4. ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ/ΠΟΙΣΣΕΣ-ΚΑΜΠΙ: 8,5km

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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5. ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΙΟΥΛΙΔΑΣ/ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑΣ-ΔΡΟΜΟΣ ΟΡΚΟΥ: 2,00k
m 

6. ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ-ΑΝΤΖΕΡΙΤΗΣ: 300m

σε σημεία κατά μήκους των δρόμων, όπου απαιτείται παρέμβαση.     

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 κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου καταψηφίζει για τους ανωτέρω λόγους : 

1) υπάρχει επάρκεια προσωπικού και η ανωτέρω εργολαβία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί
με τους υπαλλήλους του Δήμου

2) έχει ξαναβγεί προσφάτως και άλλη εργολαβία για δημόσιους χώρους – δρόμους 

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  35.6279.0003 

3. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αριθ.πρωτ. 2600/18.07.2018 Μελέτης της

Τεχνικής Υπηρεσίας με την με αριθ. 480/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Το μέλος της μειοψηφίας κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου ψηφίζει ΚΑΤΑ 

για τους ανωτέρω λόγους)

Α) Την έγκριση της παροχής υπηρεσίας “Αποψίλωση χόρτων από δημόσιους χώρους”.

Β)   Την διάθεση και ψήφιση πίστωση ποσού ύψους 6.572,00 € (συμπ. ΦΠΑ) από τον Κ.Α.
35.6279.0003  του προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 236/2018
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσίευσης σε
εφημερίδα. 

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.

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού πενήντα ευρώ και πενήντα εννιά
λεπτών  (50,59  €) για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  στη  πληρωμή
δημοσίευσης σε εφημερίδα, της υπ΄αριθμ. 176/2018 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με
θέμα “Καθορισμός τιμής εισιτηρίου για τη συναυλία της Ελευθερίας Πάτση”. Η ανωτέρω
δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6463 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 00.6463

3.  Την προσφορά της εφημερίδας

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού πενήντα ευρώ και πενήντα εννιά λεπτών
(50,59 €) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά στη πληρωμή δημοσίευσης σε
εφημερίδα,  της  υπ΄αριθμ.  176/2018  απόφασης  του  δημοτικού  συμβουλίου  με  θέμα
“Καθορισμός τιμής εισιτηρίου για τη συναυλία της Ελευθερίας Πάτση”. Η ανωτέρω δαπάνη
θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6463 του προϋ/σμού εξόδων οικ.έτους 2018.

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 237/2018
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ΘΕΜΑ 3ο  : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια φελλού για
τις ξύλινες προθήκες του Δήμου ”.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΦΕΛΛΟΥ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΡΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 148,80     €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.    30.6662.0008   

 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  λειτουργικότερη  χρήση,  από  τους  ενδιαφερόμενους  επαγγελματίες,  των  πινάκων
ανακοινώσεων που  θα  τοποθετηθούν  σε  διάφορα  σημεία  του  νησιού  (σχετ.αριθ.αποφ.Ο.Ε
120/2018 (ΑΔΑ: 6Ψ08ΩΕΔ-Ζ1Ρ) & 157/2018 (ΑΔΑ: ΩΞΖ2ΩΕΔ-413 ) κρίνεται απαραίτητη η
πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  προμήθεια  αυτοκόλλητου  φελλού,  συνολικού
προϋπολογισμού   148,80 €  (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) που θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6662.0008 του
προϋ/σμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

    Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Φελλός σε ρολό 0.5x8m ΠΑΧΟΥΣ 4mm 2

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 Φελλός σε ρολό 0.5x8m     

 ΠΑΧΟΥΣ 4mm

2 60,00 120,00

ΣΥΝΟΛΟ 120,00

ΦΠΑ 28,80

ΑΞΙΑ 148,80



13η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 24ης 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.4497/2017

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2018 και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
30.6662.0008 (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 παραδώσει 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 στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος. Τα
έξοδα αποστολής 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 ΚΑ       30.6662.0008  

3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ. : 2609/19.07.2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και

Υπηρεσιών με την με αριθμ. 487/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια φελλού για τις ξύλινες προθήκες του Δήμου. 

Β)  Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού  148,80 € συμπ/νου ΦΠΑ,  σε βάρος του
Κ.Α. 30.6662.0008 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 238/2018

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια πόσιμου νερού
για τις ανάγκες του Δήμου.

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

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

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   275,72     €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  15.6699  )  
 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)

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

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

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

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

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

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  275,72 €  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  15.6699 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Πλαστικές μπουκάλες των 10 λίτρων  (2 x 10 λίτρα)      40 κιβώτια

2 Πλαστικά μπουκάλια νερού  του 1,5 λίτρου (6 x 1,5 λίτρο) 12 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
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Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς  και  διαβούλευσης  με  έναν  ή  περισσότερους  οικονομικούς  φορείς.  (άρθρο  2  παρ.1
περιπτ.31 του Ν.4412/2016).

Ισχύουσες Διατάξεις : 

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Τις διατάξεις του Ν.4497/17

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη  πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018, και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 15.6699,
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).

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

Διάρκεια Σύμβασης   :  
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι ένας (1) μήνας από την ημερομηνία ανάθεσης (άρθρο
217  του Ν.4412/16).

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

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

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_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384


13η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 24ης Ιουλίου 2018

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.  15.6699

3. Την  έγκριση  της  με  αριθ.πρωτ.:  2641/2018  Μελέτης  του  Τμήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών του Δήμου Κέας με την με αριθμ. 489/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 275,72 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 15.6699
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 239/2018

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


13η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 24ης Ιουλίου 2018

ΘΕΜΑ 5ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και διάθεση πίστωσης για τη χορήγηση
νέας προσωρινής παροχής ισχύος 35kVA Γ21 για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του
ακινήτου στη διεύθυνση Κόκκα Βουρκάρι/Ιουλίς Κέας.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  5ο 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. 71239/10-07-2018 έγγραφό της η ΔΕΔΔΗΕ σε απάντηση σχετικού αιτήματός
μας, μας γνωστοποίησε το κόστος για τη χορήγηση νέας προσωρινής παροχής ισχύος 35kVA
Γ21  για  τη  σύνδεση  στο  δίκτυο  χαμηλής  τάσης  του  ακινήτου  στη  διεύθυνση  Κόκκα
Βουρκάρι/Ιουλίς Κέας.

Στη συνέχεια  με  την  υπ΄αριθμ.  175/2018 απόφαση του δημοτικού  συμβουλίου,  ψηφίστηκαν
ομόφωνα τα κάτωθι :

 η διοργάνωση   της συναυλίας με την Ελευθερία Πάτση, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια
της κυρίας Μυρτώς Κοντοβά με τίτλο «Δεν έχω λόγια», το Σάββατο 18 Αυγούστου, στη
θέση Κόκκα και η διάθεση πίστωσης ποσού 16.919,81 € για την κάλυψη δαπανών που
αφορούν σε :  Διάφορες εκτυπώσεις, (προσκλήσεις, μπλοκ εισιτηρίων, αφίσες), αμοιβή
οργανώτριας  εταιρείας,  ενοικίαση  μεταφορικών  μέσων  για  το  κοινό  και  τους
συντελεστές στο χώρο της εκδήλωσης και τη Χορήγηση νέας προσωρινής σύνδεσης από
ΔΕΔΔΗΕ

Η  αναλογούσα  συμμετοχή  στη  δαπάνη  ηλεκτροδότησης  ανέρχεται  στο ποσό  των  798,81 €
(συμπ/νου ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6471.0002 «Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις»
του προϋπολογισμού του έτους 2018.

Παρακαλώ  να  ληφθεί  απόφαση  για  την  έκδοση  εντάλματος  προπληρωμής  προκειμένου  να
πραγματοποιηθεί η ανωτέρω πληρωμή. 

Ο δημοτικός  υπάλληλος στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί  το ένταλμα προτείνω να είναι  ο
κ.Ιωάννης Πορίχης - υπάλληλος του Δήμου Κέας.
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της : 

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

 Την υπ΄αριθμ. 175/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

 Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον ΚΑ 15.6471.0002 του προϋπολογισμού έτους
2018

 Το υπ΄αριθμ. 71239/10-07-2018 έγγραφο της  ΔΕΔΔΗΕ
 Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Για την πληρωμή της δαπάνης για τη χορήγηση νέας προσωρινής παροχής ισχύος 35kVA Γ21
για  τη  σύνδεση  στο  δίκτυο  χαμηλής  τάσης  του  ακινήτου  στη  διεύθυνση  Κόκκα
Βουρκάρι/Ιουλίς  Κέας,  εγκρίνει  την  έκδοση  εντάλματος  προπληρωμής  στο  όνομα  του
υπαλλήλου  κ.Ιωάννη  Πορίχη,  ο  οποίος  υποχρεούται  να  αποδώσει  λογαριασμό  μέσα  σε
προθεσμία τριών μηνών.

Η διάθεση πίστωσης της ανωτέρω δαπάνης, έχει γίνει με την υπ΄αριθμ. 175/2018 απόφαση του

δημοτικού συμβουλίου και ανέρχεται στο ποσό των 798,81 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) σε βάρος

του ΚΑ 15.6471.0002 «Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις» του προϋπολογισμού του έτους 2018. 

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 : 240/2018



13η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 24ης Ιουλίου 2018

ΘΕΜΑ 6ο

 
:  Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το δημοτικό συμβούλιο για

νέες παροχές από το δίκτυο ύδρευσης για αγροτική χρήση. 

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

Σύμφωνα  την  παρ.  4  της  ΑΔΣ 42/22-2-2013  και  σχετικά  με  την  υδροδότηση  αγροτών  και
κτηνοτρόφων για το πότισμα των ζώων τους, εξαιτίας της παρατεταμένης ανομβρίας η οποία
έχει δημιουργήσει πρόβλημα στους κτηνοτρόφους του νησιού, προτείνονται τα εξής:

Η  δημιουργία  παροχής  από  την  δεξαμενή  του  δικτύου  ύδρευσης  Ιουλίδας  στην  οποία  θα
τοποθετηθούν υδρομετρητές  και  παροχές  για λήψη νερού από το  δίκτυο,  τόσες  όσες  και  οι
αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Στην αίτησή τους για υδροδότηση θα δηλώνουν την αγροτική
τους ιδιότητα.

Για  τις  παροχές  αυτές  θα  ισχύει  το  τιμολόγιο  επαγγελματικής  χρήσης  της  ΑΔΣ  236/2017
(απόφαση καθορισμού τελών ύδρευσης για το έτος 2018).

Το τέλος σύνδεσης νέας παροχής δύναται να πληρωθεί σε ισόποσες δόσεις και έως το τέλος του
έτους 2018.

Ανάλογες ρυθμίσεις στο κανονισμό ύδρευσης του Δήμου Κέας θα προβλεφθούν στις προσεχείς
αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 παραγράφος 1 περ. ζ) και ια) και παράγραφος
4.
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3. Τις διατάξεις του άρθρου 281 Ν. 3463/2006 (Δημοτικός Κοινοτικός Κώδικας).

4. Τον κανονισμό ύδρευσης του Δήμου Κέας  (ΑΔΣ 221/2015) και την ΑΔΣ 236/2017

5. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης για:

Τη  δημιουργία  παροχής  από  την  δεξαμενή  του  δικτύου  ύδρευσης  Ιουλίδας  στην  οποία  θα
τοποθετηθούν  υδρομετρητές  και  παροχές  για  λήψη  νερού  από  το  δίκτυο  των  αγροτών  και
κτηνοτρόφων για το πότισμα των ζώων τους, τόσες όσες και οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
Στην αίτησή τους για υδροδότηση θα δηλώνουν την αγροτική τους ιδιότητα.
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Για  τις  παροχές  αυτές  θα  ισχύει  το  τιμολόγιο  επαγγελματικής  χρήσης  της  ΑΔΣ  236/2017
(απόφαση καθορισμού τελών ύδρευσης για το έτος 2018).

Το τέλος σύνδεσης νέας παροχής δύναται να πληρωθεί σε ισόποσες δόσεις και έως το τέλος του
έτους 2018.

Ανάλογες ρυθμίσεις στο κανονισμό ύδρευσης του Δήμου Κέας θα προβλεφθούν στις προσεχείς
αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 241/2018
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ΘΕΜΑ 7ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για  την προμήθεια γραφικής
ύλης. 

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   1.901,73 €     
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  10.6612  )  
 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)

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

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

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

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

1.  την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  1.901,73 €  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  10.6612 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – CPV 30192700-8 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΟΡΘΙΟ ΣΤΑΝΤ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΑ Α4  3θέσεων 2

ΧΑΡΤΙ Α4 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 200  συσκευασίες
(40 κιβώτια)

ΧΑΡΤΙ Α4 120 gr   250φ   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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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΑΤΖΕΝΤΕΣ  6   

ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ 100

ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ                                         60

ΦΑΚΕΛΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 8cm 500

ΕΝΤYΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤ. 2πλ. 1

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ROLLER     50

ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ  5

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ FINE 10

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ EXTRA FINE 10

ΔΙΑΦΑΝΙΕΣ Α4 ΜΕ ΕΝΙΣΧΙΣΗ 200

ΣΤΥΛΟ ΣΤΙΚ ΜΠΛΕ MEDIUM 40

ΣΤΥΛΟ ΥΓΡΟΥ ΜΕΛΑΝΙΟΥ 0,5 ROLLER 30

USB STICK 3.1 16GB 17

ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 2

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

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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7. Τις διατάξεις του Ν.4497/17

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη  πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018, και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 10.6612,
(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 τα υλικά τμηματικά εντός του έτους 2018, ανάλογα 
με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16).

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά στην έδρα του Δήμου. Τα έξοδα μεταφοράς
βαρύνουν τον ανάδοχο.

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

    συγκεκριμένα στον Κ.Α.   10.6612

3. Την  έγκριση  της  με  αριθ.πρωτ.:  2642/2018  Μελέτης  του  Τμήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών του Δήμου Κέας με την με αριθμ. 492/2018 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
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια γραφικής ύλης.

Β) Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  1.901,73 €  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
10.6612 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 242/2018
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ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια ειδικών χρω-
μάτων για το δάπεδο του Δημοτικού Σφαγείου”.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ   
ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ

     (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 172,50     €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.  7  0.6661.0002  

 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
  
Ο  Δήμος  Κέας  θα  πρέπει  να  προμηθευτεί  ειδικό  χρώμα  (μετά  παρελκομένων)  για  την
στεγανοποίηση και προστασία του δαπέδου του Σφαγείου. Συγκεκριμένα :

 1.Υδατοδιάλυτη εποξειδική βαφή η οποία εφαρμόζεται σε δάπεδα και τοίχους εργοστασίων,
καταστημάτων, εργαστηρίων, αποθηκών, κλιμακοστασίων, σφαγείων, κτλ. (είναι κατάλληλο για
χώρους, όπου οι οσμές διαλυτικών είναι ανεπιθύμητες (χώροι τροφίμων κτλ)). 
  2. Εποξειδικά ρολά βαψίματος για εποξικά χρώματα
  3. Πινέλα βαφής Νο.3

συνολικού  προϋπολογισμού  172,50  €  (συμπ/νου  ΦΠΑ  24%)  που  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ
70.6661.0002 του προϋ/σμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

    Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Υδατοδιάλυτη εποξειδική βαφή (δοχείο των 13,5Kgr) 1

2 Εποξειδικ  ό   ρολ  ό   βαψίματος για εποξικά χρώματα  3

3 Πινέλο βαφής Νο.3 3

http://vrachaschandlers.gr/portfolio/%CE%B5%CF%80%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AC-%CE%B2%CE%B1%CF%88%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/
http://vrachaschandlers.gr/portfolio/%CE%B5%CF%80%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AC-%CE%B2%CE%B1%CF%88%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/
http://vrachaschandlers.gr/portfolio/%CE%B5%CF%80%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AC-%CE%B2%CE%B1%CF%88%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/
http://vrachaschandlers.gr/portfolio/%CE%B5%CF%80%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AC-%CE%B2%CE%B1%CF%88%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/
http://vrachaschandlers.gr/portfolio/%CE%B5%CF%80%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AC-%CE%B2%CE%B1%CF%88%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/
http://vrachaschandlers.gr/portfolio/%CE%B5%CF%80%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AC-%CE%B2%CE%B1%CF%88%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/
http://vrachaschandlers.gr/portfolio/%CE%B5%CF%80%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AC-%CE%B2%CE%B1%CF%88%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/
http://vrachaschandlers.gr/portfolio/%CE%B5%CF%80%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AC-%CE%B2%CE%B1%CF%88%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/


13η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 24ης Ιουλίου 2018

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 Υδατοδιάλυτη 

εποξειδική βαφή  

(δοχείο των 13,5Kgr)

1 120,97 120,97

2 Εποξειδικ  ό   ρολ  ό     

βαψίματος για 

εποξικά χρώματα

3 4,03 12,09

3 Πινέλο βαφής Νο.3 3 2,016 6,048

ΣΥΝΟΛΟ 139,11

ΦΠΑ 33,39

ΑΞΙΑ 172,50

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις :

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Τις διατάξεις του Ν.4497/2017

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://vrachaschandlers.gr/portfolio/%CE%B5%CF%80%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AC-%CE%B2%CE%B1%CF%88%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/
http://vrachaschandlers.gr/portfolio/%CE%B5%CF%80%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AC-%CE%B2%CE%B1%CF%88%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/
http://vrachaschandlers.gr/portfolio/%CE%B5%CF%80%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AC-%CE%B2%CE%B1%CF%88%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/
http://vrachaschandlers.gr/portfolio/%CE%B5%CF%80%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AC-%CE%B2%CE%B1%CF%88%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/
http://vrachaschandlers.gr/portfolio/%CE%B5%CF%80%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AC-%CE%B2%CE%B1%CF%88%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/
http://vrachaschandlers.gr/portfolio/%CE%B5%CF%80%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AC-%CE%B2%CE%B1%CF%88%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/
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Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2018 και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
70.6661.0002, με ποσό 5.000,00 € (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).

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

Χρόνος παράδοσης :
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το υλικό εντός ενός 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 έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος. Τα
έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

  συγκεκριμένα στον ΚΑ   7  0.6661.0002  

3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ. : 2626/20.07.2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και

Υπηρεσιών με την με αριθμ. 488/2018 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
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια ειδικών χρωμάτων για το δάπεδο του Δημοτικού
Σφαγείου. 

Β)  Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού  172,50 € συμπ/νου ΦΠΑ,  σε βάρος του
Κ.Α. 7  0.6661.0002   του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 243/2018
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ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας χρωμα-
τισμού του ξενώνα στη θέση Κάστρο Ιουλίδας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

“ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 
Σ Τ Η  Θ Ε Σ Η  Κ Α Σ Τ Ρ Ο  Ι Ο ΥΛ Ι Δ Α Σ ”  

Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   3.100,00   € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)  
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   30.6261.0002     

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 112 ΤΟΥ Ν.4412/2016

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Η παρούσα  εισήγηση αφορά σε  εργασίες    συντήρησης και  βαψίματος   του ξενώνα  στη θέση
Κάστρο Ιουλίδας και συγκεκριμένα την εσωτερική σκάλα και τον πρώτο όροφο του κτιρίου.

Μετά  από  έλεγχο  της  κατάστασης  στην  οποία  βρίσκεται  το  ως  άνω  ακίνητο,  κρίνονται
απαραίτητες οι εργασίες συντήρησης και βαψίματος και ειδικότερα : 

 Προετοιμασία  και  βάψιμο  εσωτερικών επιφανειών,  δηλ.  τρίψιμο και  αστάρωμα της
εσωτερικής σκάλας, των τοίχων και ταβανιών του πρώτου ορόφου και πέρασμα με δύο
χέρια με πλαστικά χρώματα, που θα διατεθούν από την υπηρεσία του Δήμου

Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών με τα απαραίτητα υλικά ανέρχεται στο ποσό
των 2.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, 600,00 €. Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών 3.100,00 €
και θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6261.0002 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας, έτους 2018.

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα της Υπηρεσίας στις τρέχουσες τιμές της
αγοράς.
Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης στον
ανάδοχο.

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 χρωματισμού του ξενώνα στη θέση
Κάστρο Ιουλίδας
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2. την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  3.100,00  (συμπ.  ΦΠΑ)  από τον  Κ.Α.  30.6261.0002 του
προϋπολογισμού εξόδων οικ.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. 

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.
30.6261.0002 (σύμφωνα με τις διατάξεις  του Π.Δ. 80/16).

Ισχύουσες Διατάξεις   :  

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Τις διατάξεις του Ν.4497/2017

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
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 δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης στον
ανάδοχο  (άρθρο 217  του Ν.4412/16).

Τόπος Παροχής :
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνεται στα ως άνω περιγραφόμενο ακίνητο. 

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

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

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

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

συγκεκριμένα στον ΚΑ  30.6261.0002

3. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αριθ.πρωτ. 2660/23.07.2018 Μελέτης της

Τεχνικής Υπηρεσίας με την με αριθ. 493/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την  έγκριση  της παροχής  υπηρεσίας  χρωματισμού  του  ξενώνα  στη  θέση  Κάστρο
Ιουλίδας.

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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Β)   Την διάθεση και ψήφιση πίστωση ποσού ύψους  3.100,00 € (συμπ. ΦΠΑ) από τον Κ.Α.
30.6261.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 244/2018
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ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογι-
κού εξοπλισμού για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου. 

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   2.895,40     €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  15.7  135.0001)  

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)

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

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Με την παρούσα εισήγηση, προβλέπεται να γίνει προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού,
το οποίο είναι απαραίτητο για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων 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 των υπηρεσιών του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.   την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  προμήθεια  ηλεκτρολογικού  εξοπλισμού  για  τις
πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου. 

2. την διάθεση πίστωσης ύψους  2.895,40 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α.  15.7135.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018

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


13η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 24ης Ιουλίου 2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
 ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ €

1 Γιρλάντα εξωτερικού χώρου 2x1,5 mm2, 
50 μέτρων με ντουί Ε27 
(στεγανό ανά 1 μέτρο)

2 τμχ .112,50 225,00

2 Γιρλάντα εξωτερικού χώρου 2x1,5 mm2, 
50 μέτρων με ντουί Ε27 
(στεγανό ανά 2 μέτρα)

2 τμχ .90,00 180,00

3
Λάμπες Led εξωτερικού χώρου Ε27/15W 
1500 lumen

100 τμχ .4,00 400,00

4 Λάμπες Led εξωτερικού χώρου Ε27/18W 
1800 lumen

100 τμχ .4,50 450,00

5 Προβολείς 50 W 6700 lumen 4 τμχ .40,00 160,00

6 Βάσεις τρίποδες μέχρι 2,5 m ύψος 4 τμχ .55,00 220,00

7 Πολύπριζα στεγανά βιομηχανικού τύπου 3 
θέσεων 6 τμχ .8,00 48,00

8 Φις σούκο καουτσούκ 6 τμχ .2,00 .12,00

9 Πίνακας στεγανός τύπου εργοταξίου 32Α με 
ρελέ προστασίας και έως 10 αναχωρήσεις και
6 πρίζες σούκο

1 τμχ .460,00 460,00

10 Καλώδιο εύκαμπτο 3 x 1,5  mm2

100 μέτρα .0,70 70,00

11 Καλώδιο εύκαμπτο 3 x 2,5  mm2

100 μέτρα .0,90 90,00

12 Καλώδιο εύκαμπτο 3 x 10  mm2   για παροχή 5 μέτρα .4,00 20,00

           ΚΑΘΑΡΟ
.ΠΟΣΟ

2.335,00

.ΦΠΑ 24% 560,40

.ΣΥΝΟΛΟ 2.895,40
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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 πιστοποιητικό/βεβαίωση επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το
οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 

Ισχύουσες Διατάξεις : 

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Τις διατάξεις του Ν.4497/17

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη  πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2018,  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
15.7135.0001,  (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).

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

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
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Διάρκεια Σύμβασης   :  
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι ένας (1) μήνας από την ημερομηνία ανάθεσης (άρθρο
217  του Ν.4412/16).

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

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

    συγκεκριμένα στον Κ.Α.  15.7135.0001

3. Την  έγκριση  της  με  αριθ.πρωτ.:  2669/2018  Μελέτης  του  Τμήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών του Δήμου Κέας με την με αριθμ. 494/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις πολιτιστικές
εκδηλώσεις του Δήμου. 

Β) Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  2.895,40 €  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
15.7135.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 245/2018

 

              

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
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