
                              Κέα,      20/05/2019
 

     
                                                          Αρ. πρωτ.       2093                            

ΤΕΧΝΙΚΗ    ΕΚΘΕΣΗ  

“Προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης για τους αυτόματους πωλητές νερού”

Για την κάλυψη των αναγκών για την υπηρεσία  Ύδρευσης /  Αποχέτευσης Δήμου
Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η  πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  «Προμήθεια
ανταλλακτικών  συντήρησης  για  τους  αυτόματους  πωλητές  νερού»,  συνολικού
προϋπολογισμού  1.550,00 €  (συμπ/νου ΦΠΑ 24%). Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να
προμηθευτεί:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ)

1 ΦΙΛΤΡΟ Νο1 (5μ) 20” 12

2 ΦΙΛΤΡΟ Νο2 (ΦΙΛΤΡΟ ΕΝ. ΑΝΘΡΑΚΑ UDF) 20” 12

3 ΦΙΛΤΡΟ Νο3 (ΦΙΛΤΡΟ ΕΝ.ΑΝΘΡΑΚΑ BLOCK) 20’’ 12

4 ΦΙΛΤΡΟ Νο4 (1μ) 20’’ 12

5 ΜΕΤΑΦΙΛΤΡΟ ΕΝ.ΑΝΘΡΑΚΑ 12’’ taste & odor 12

6 ΜΕΤΑΦΙΛΤΡΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ bioceramic 10’’ 12

7 ΛΥΧΝΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ UV-C 16 watt 2

8 Αντλία υψηλής πίεσης 600 GPD 1

9 Τροφοδοτικό αντλίας υψ πίεσης 24 v/ 5,0 A 1

10 τροφοδοτικό Λυχνίας UV-C 25w 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 Κατά  το  έτος  2018  έγινε  προμήθεια  δύο  μηχανημάτων  πόσιμου  νερού  με
κερματοδέκτη,  με  δυνατότητα  παραγωγής  6.000lt  ημερησίως  με  όνομα  μοντέλου
“New Water Kiosks” μάρκας “Watershop”, τα οποία έχουν τοποθετηθεί στις περιοχές
Οτζιάς και Ποίσσες. Για τη συντήρησή τους κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια των
παραπάνω ανταλλακτικών και φίλτρων. 
Όλα τα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι  γνήσια και  πιστοποιημένα για την χρήση
που προορίζονται και την εφαρμογή στο συγκεκριμένο μοντέλο. Στην τιμή θα πρέπει
να συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφορικών εξόδων.

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

8.Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/19-7-2018 ΦΕΚ 133Α

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την  εκτέλεση  της  ανωτέρω  προμήθειας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη
πίστωση  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2019 και
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 25.6672.0003 (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 στο χρονικό διάστημα ενός (1)  
μήνα από την ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207  του 
Ν.4412/16).
Ο  συμβατικός χρόνος παράδοσης, μπορεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το
1/4  αυτού,  ύστερα  από  σχετικό  αίτημα  του  προμηθευτή  που  υποβάλλεται
υποχρεωτικά  πριν  από  τη  λήξη  του  συμβατικού  χρόνου.  Μετάθεση  γίνεται  σε
περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης
παράδοσης  των  συμβατικών  ειδών  ή  σε  περιπτώσεις  που  συντρέχουν  λόγοι  που
συνιστούν ανωτέρα βία. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι
μεγαλύτερος  από  30  ημερολογιακές  ημέρες,  μπορεί  η  απόφαση  του  αρμοδίου
οργάνου, να παρατείνει μέχρι το ½ αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του
αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν μπορεί να είναι
μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου.

Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος
παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς
κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό.

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
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


Ο  προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  να  ειδοποιεί  την  υπηρεσία  που  εκτελεί  την
προμήθεια,  την  επιτροπή  παραλαβής,  για  την  ημερομηνία  που  προτίθεται  να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα. 

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 προμήθευτή.

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).

Κέα, 20/05/2019

Η Συντάξασα υπάλληλος  

 
                Βασιλική Πετρή
               ΔΕ Χειριστής Η/Υ

 Κέα, 20/05/2019
 

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
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


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
Σύνολο €

1 ΦΙΛΤΡΟ Νο1 (5μ) 20” 12 8,00 96,00

2 ΦΙΛΤΡΟ Νο2 (ΦΙΛΤΡΟ ΕΝ. 
ΑΝΘΡΑΚΑ UDF) 20”

12 16,00 192,00

3 ΦΙΛΤΡΟ Νο3 (ΦΙΛΤΡΟ 
ΕΝ.ΑΝΘΡΑΚΑ BLOCK) 20’’ 

12 16,00 192,00

4 ΦΙΛΤΡΟ Νο4 (1μ) 20’’ 12 8,00 96,00

5 ΜΕΤΑΦΙΛΤΡΟ ΕΝ.ΑΝΘΡΑΚΑ 12’’ 
taste & odor

12 12,00 144,00

6 ΜΕΤΑΦΙΛΤΡΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ  
bioceramic 10’’

12 20,00 240,00

7 ΛΥΧΝΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ UV-C 
16 watt 

2 35,00 70,00

8 Αντλία υψηλής πίεσης 600 GPD 1 120,00 120,00

9 Τροφοδοτικό αντλίας υψ. πίεσης 24 v/ 
5,0 A

1 55,00
55,00

10 τροφοδοτικό Λυχνίας UV-C 25w 1 45,00 45,00

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

1.250,00

ΦΠΑ 24% 300,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.550,00

Κέα, 20/05/2019

Η Συντάξασα υπάλληλος  

 
              Βασιλική Πετρή
            ΔΕ Χειριστής Η/Υ

 

Κέα, 20/05/2019
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 

Η Προϊσταμένη του
Αυτοτελούς Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών &

Περιβάλλοντος

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                                                                        



ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ Σύνολο €

1 ΦΙΛΤΡΟ Νο1 (5μ) 20” 12

2 ΦΙΛΤΡΟ Νο2 (ΦΙΛΤΡΟ ΕΝ. 
ΑΝΘΡΑΚΑ UDF) 20”

12

3 ΦΙΛΤΡΟ Νο3 (ΦΙΛΤΡΟ 
ΕΝ.ΑΝΘΡΑΚΑ BLOCK) 20’’ 

12

4 ΦΙΛΤΡΟ Νο4 (1μ) 20’’ 12

5 ΜΕΤΑΦΙΛΤΡΟ ΕΝ.ΑΝΘΡΑΚΑ
12’’ taste & odor

12

6 ΜΕΤΑΦΙΛΤΡΟ 
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ  bioceramic 
10’’

12

7 ΛΥΧΝΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
UV-C 16 watt 

2

8 Αντλία υψηλής πίεσης 600 GPD 1

9 Τροφοδοτικό αντλίας υψ. πίεσης 
24 v/ 5,0 A

1

10 τροφοδοτικό Λυχνίας UV-C 25w 1

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ

Ποσοστό έκπτωσης 

ΣΥΝΟΛΟ μετά από έκπτωση

Έλαβα γνώση και συμφωνώ με τους
όρους της  υπ΄ αριθμ. 2093/2019
τεχνικής έκθεσης και βάσει αυτής 
καταθέτω την προσφορά μου.

    Κέα,  ....../...../2019

    Ο προσφέρων


