
                               Κέ�α,      28/05/2019
      

                                                      Αριθμ. πρωτ.  2256
                            

ΤΕΧΝΙΚΗ    ΕΚΘΕΣΗ  

“Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για το Δημοτικό Σφαγείο Κέας”

Για την κα� λυψη των αναγκω� ν του ηλέκτροφωτισμου�  του Δημοτικου�  Σφαγέι�ου
Κέ�ας,  κρι�νέται  απαραι�τητη  η  πραγματοποι�ηση  δαπα� νης  για  την  προμη� θέια
ηλέκτρολογικου�  υλικου�  συνολικου�  πρου' πολογισμου�   66,96 €  (συμπ/νου ΦΠΑ
24%) που θα βαρυ� νέι τον ΚΑ 70.6699.0001 του πρου' /σμου�  έξο� δων οικονομικου�
έ�τους 2019. Ο Δη� μος Κέ�ας θα πρέ�πέι να προμηθέυτέι�:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Λαμπτη� ρές για έντομοπαγι�δές 20W Black Light 4

2 Λαμπτη� ρές φωτισμου�  φθορι�ου οροφη� ς 36W 6000Κ 4

3 Πρι�ζα σου� κο IP55 16A 1

4 Λαμπτη� ρές Ε27 9W 3000Κ 2

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απέυθέι�ας ανα� θέση μέ απο� φαση Δημα� ρχου (α� ρθρο 118 του Ν.4412/2016), μέτα�
απο�  συλλογη�  προσφορω� ν  απο�  τις  έπιχ/σέις  του αντι�στοιχου κλα� δου και  την
αξιολο� γηση�  τους  κατο� πιν  έ�ρέυνας  αγορα� ς  και  διαβου� λέυσης  μέ  έ�ναν  η�
πέρισσο� τέρους  οικονομικου� ς  φορέι�ς.  (α� ρθρο  2  παρ.1  πέριπτ.31  του
Ν.4412/2016).

Ισχύουσες Διατάξεις :

1.Οι διατα� ξέις του  α� ρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, ο� πως συμπληρω� θηκέ
απο�  παρ. 13 του α� ρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

2.Οι διατα� ξέις του α� ρθρου 22 του Ν.3536/2007

3.Οι διατα� ξέις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 «Πέρι�  οικονομικη� ς  διοικη� σέως και
λογιστικου�   Δη� μων και Κοινοτη� των»

4.Οι διατα� ξέις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10  

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

6. Τις διατα� ξέις του Π.Δ.80/2016

7. Τις διατα� ξέις του Ν.4497/17

8.Τις διατα� ξέις του α� ρθρου 203 του Ν.4555/19-7-2018 ΦΕΚ 133Α

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


Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την έκτέ�λέση της ανωτέ�ρω προμη� θέιας υπα� ρχέι διαθέ�σιμη και έξέιδικέυμέ�νη
πι�στωση  στον  πρου' πολογισμο�  του  Δη� μου  Κέ�ας  οικονομικου�  έ�τους  2019 και
συγκέκριμέ�να στον Κ.Α.  70.6699.0001,  μέ  ποσο�  2.714,80  €,  (συ� μφωνα μέ τις
διατα� ξέις του Π.Δ. 80/16).

Έγκριση Αποτελέσματος :
Η απέυθέι�ας ανα� θέση διένέργέι�ται απο�  τον Δη� μαρχο Κέ�ας χωρι�ς να απαιτέι�ται η
συγκρο� τηση συλλογικου�  οργα� νου για το σκοπο�  αυτο� ν (α� ρθρο 118  παρ.2 του
Ν.4412/16). 

Χρόνος παράδοσης :
Ο προµηθέυτη� ς υποχρέου� ται να παραδι�δέι το υλικο�  σέ δια� στημα ένο� ς (1) μη� να 
απο�  την ημέρομηνι�α της απο� φασης ανα� θέσης. (α� ρθρο 206 & 207  του 
Ν.4412/16).
Ο   συμβατικο� ς  χρο� νος  παρα� δοσης,  μπορέι�  μέ  απο� φαση  της  Οικονομικη� ς
Επιτροπη� ς  του  Δη� μου,  μέτα�  απο�  γνωμοδο� τηση  του  αρμοδι�ου  οργα� νου,  να
παρατέι�νέται μέ�χρι το 1/4 αυτου� , υ� στέρα απο�  σχέτικο�  αι�τημα του προμηθέυτη�
που  υποβα� λλέται  υποχρέωτικα�  πριν  απο�  τη  λη� ξη  του  συμβατικου�  χρο� νου.
Μέτα� θέση  γι�νέται  σέ  πέρι�πτωση  σοβαρο� τατων  λο�γων  που  συνιστου� ν
αντικέιμένικη�  αδυναμι�α έμπρο� θέσμης παρα� δοσης των συμβατικω� ν έιδω� ν η�  σέ
πέριπτω� σέις που συντρέ�χουν λο�γοι που συνιστου� ν ανωτέ�ρα βι�α. Σέ πέρι�πτωση
που  ο  συμβατικο� ς  χρο� νος  παρα� δοσης  δέν  έι�ναι  μέγαλυ� τέρος  απο�  30
ημέρολογιακέ�ς ημέ�ρές, μπορέι� η απο� φαση του αρμοδι�ου οργα� νου, να παρατέι�νέι
μέ�χρι το ½ αυτου� . Το χρονικο�  δια� στημα απο�  την υποβολη�  του αιτη� ματος μέ�χρι
τη λη� ξη του συμβατικου�  χρο� νου παρα� δοσης, δέν μπορέι� να έι�ναι μικρο� τέρο απο�
το 1/8 ολο� κληρου του συμβατικου�  χρο� νου.

Ο προμηθέυτη� ς  κηρυ� σσέται  έ�κπτωτος σέ πέρι�πτωση που λη� ξέι  ο  συμβατικο� ς
χρο� νος παρα� δοσης και δέν υποβλη� θηκέ έ�γκαιρα αι�τημα παρα� ταση� ς του η�  έ�ληξέ
ο παραταθέι�ς κατα�  τα ανωτέ�ρω χρο� νος, χωρι�ς να παραδω� σέι το υλικο� .

Ο  προμηθέυτη� ς έι�ναι υποχρέωμέ�νος να έιδοποιέι� την υπηρέσι�α που έκτέλέι� την
προμη� θέια,  την έπιτροπη�  παραλαβη� ς,  για την  ημέρομηνι�α  που προτι�θέται  να
παραδω� σέι το υλικο� , τουλα� χιστον πέ�ντέ (5) ημέ�ρές νωρι�τέρα. 

Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβη�  των υλικω� ν και η έ�κδοση των σχέτικω� ν πρωτοκο� λλων παραλαβη� ς
απο�  την αρμο� δια έπιτροπη�  παραλαβη� ς, που έ�χέι συγκροτηθέι�  μέ απο� φαση του
Δημοτικου�  Συμβουλι�ου,  πραγματοποιέι�ται   µέ�σα  στον  καθοριζο� µένο  απο�  την
συ� µβαση χρο� νο. (α� ρθρο 209  του Ν.4412/16).

Τόπος Παράδοσης :
Η παρα� δοση της προμη� θέιας  θα γι�νέι  στο Δημοτικο�  Σφαγέι�ο  στη θέ�ση Άγιος
Κωνσταντι�νος.

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμη�  της αξι�ας της προμη� θέιας θα γι�νέται μέτα�  το πέ�ρας της ποσοτικη� ς
και ποιοτικη� ς παραλαβη� ς απο�  την αρμο� δια έπιτροπη� , κατο� πιν  έκδο�σέως των
αναγκαι�ων  παραστατικω� ν  (τιμολο�γιο  πω� λησης  –  δέλτι�ο  αποστολη� ς)  μέ
χρηματικο�  έ�νταλμα  πληρωμη� ς  μέ  ο� λές  τις  νο� μιμές  κρατη� σέις  σέ βα� ρος  του
αναδο�χου. Τυχο� ν διαφορέ�ς που μπορέι�  να προκυ� ψουν μέτα�  την υπογραφη�  της

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


σχέτικη� ς,  μέταξυ�  του  Δη� μου  και  του  προμηθέυτη� ,  συ� μβασης  θα  έπιλυ� ονται
συ� μφωνα μέ τις διατα� ξέις του α� ρθρου 218 του Ν.4412/16).

Κέα, 28/05/2019

Η Συντάξασα υπάλληλος  

 

                Βασιλική Πετρή
               ΔΕ Χειριστής Η/Υ

 Κέα, 28/05/2019
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 

Η Προϊσταμένη του
Αυτοτελούς Τμήματος

Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                                                                        

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


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ €

1 Λαμπτη� ρές  για  έντομοπαγι�δές
20W Black Light 4 4,00 16,00

2 Λαμπτη� ρές φωτισμου�  φθορι�ου
οροφη� ς 36W 6000k 4 4,00 16,00

3 Πρι�ζα σου� κο IP55 16A 1 10,00 10,00

4 Λαμπτη� ρές Ε27 9W 3000k4 2 6,00 12,00

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

54,00

ΦΠΑ 24% 12,96

ΣΥΝΟΛΟ 66,96

Κέα, 28/05/2019

Η Συντάξασα υπάλληλος  

 
              Βασιλική Πετρή
            ΔΕ Χειριστής Η/Υ

 

Κέα, 28/05/2019
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 

Η Προϊσταμένη του
Αυτοτελούς Τμήματος

Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                                                                        



ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ €

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ

Ποσοστο�  έ�κπτωσης 

ΣΥΝΟΛΟ μέτα�  απο�  έ�κπτωση

  Έλαβα γνώση και συμφωνώ με τους
όρους της  υπ΄ αριθμ. 2256/2019

      τεχνικής έκθεσης και βάσει αυτής 
καταθέτω την προσφορά μου.

            Κέα,  ....../...../2019

    Ο προσφέρων


