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ΤΕΧΝΙΚΗ    ΕΚΘΕΣΗ  

“Παροχής υπηρεσιών ξυλουργικών εργασιών”

Αντικείμενο υπηρεσίας

Η  παρούσα  τεχνική  έκθεση  αφορά  στις  ξυλουργικές  εργασίες  στην  περιοχή  της
Ιουλίδας. Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες περιγράφονται κάτωθι:

1. Κατασκευή  6  ταμπλάδων  πάχους  35mm  για  αντικατάσταση  φθαρμένων
υφιστάμενων στις θύρες του παλαιού Δημαρχείου

2. Κατασκευή  και  τοποθέτηση  πόρτας  εισόδου  διαστάσεων  84x199cm  στο
ακίνητο  πλησίον  της  παιδικής  χαράς  (στο  σπιτάκι)  στην  Ιουλίδα,
αποτελούμενη από την κάσα (κόντρα πλακέ θαλάσσης Α’ ποιότητας) και την
πόρτα (τελάρο με 3 ταμπλάδες από κόντρα πλακέ θαλάσσης Α’ ποιότητας) με
πόμολο, λάστιχο περιμετρικά στην κάσα  και συμπεριλαμβάνοντας το βάψιμο

3. Κατασκευή και τοποθέτηση παραθύρου 98x91cm με παντζούρια με κάθετες
χαράξεις στο ακίνητο πλησίον της παιδικής χαράς (στο σπιτάκι) στην Ιουλίδα
από κόντρα πλακέ θαλάσσης Α’ ποιότητας, με διπλά τζάμια, πόμολο, λάστιχο
περιμετρικά στην κάσα και συμπεριλαμβάνοντας το βάψιμο

4. Κατασκευή και  τοποθέτηση παραθύρου 60x61cm στο ακίνητο πλησίον της
παιδικής χαράς (στο σπιτάκι) στην Ιουλίδα από κόντρα πλακέ θαλάσσης Α’
ποιότητας,  με  διπλά  τζάμια,  πόμολο,  λάστιχο  περιμετρικά  στην  κάσα  και
συμπεριλαμβάνοντας το βάψιμο

Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών με τα απαραίτητα υλικά ανέρχεται στο
ποσό  των  1.290,00  € πλέον  Φ.Π.Α.  24%  309,60  €.  Συνολικός  προϋπολογισμός
εργασιών  1.599,60  €  και  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ 30.6261.0003  του  προϋπολογισμού
εξόδων του Δήμου Κέας, έτους 2019.

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  (υπεύθυνη  δήλωση  του
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οικονομικού  φορέα  σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου  ή  σε  περίπτωση  νομικού
προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, πιστοποιητικό
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε δημοπρασίες)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

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

 Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την  εκτέλεση  της  ανωτέρω  υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη
πίστωση  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2019,  ύψους
3.000,00 € και συγκεκριμένα στον ΚΑ 30.6261.0003 (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). 

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

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


Κέα   27/11/2019
         Αρ. Πρωτ.: 5497

Τόπος Παροχής 
Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει στις τοποθεσίες όπως αναλυτικά αναφέρονται στην
παρούσα μελέτη.

Παραλαβή Εργασίας :
Η τεχνική υπηρεσία δήμου, η οποία έχει συντάξει τη μελέτη για την ανάθεση της
παροχής γενικής υπηρεσίας, είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της
οικείας  σύμβασης  και,  πριν  από  την  παραλαβή  του  συμβατικού  αντικειμένου,
εισηγείται  στην  οικεία  επιτροπή  σχετικά  με  την  προσήκουσα  εκτέλεση  των
συμβατικών όρων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου.
Kατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. (άρθρο
219 παρ.2 του Ν.4412/2016).
Κατά την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης διενεργείται έλεγχος από την
αρμόδια επιτροπή εάν έχουν τηρηθεί όσα ορίζονται στη σύμβαση, συντάσσεται δε
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, στο οποίο πρέπει να βεβαιώνεται με τρόπο σαφή
και ανεπιφύλακτο η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραδοτέων.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής:
α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,
β)  είτε  εισηγείται  για  την  παραλαβή  με  παρατηρήσεις  ή  την  απόρριψη  των
παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. 

Τα  ανωτέρω  εφαρμόζονται  και  σε  τμηματικές  παραλαβές.  (άρθρο  219  παρ.2  του
Ν.4412/2016,  όπως  αντικαταστάθηκε  από  την  παρ.26  του  άρθρου  43  του
Ν.4605/2019).

α)  Στην  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι,  δεν  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,  με
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της
συμβατικής  αξίας,  η  οποία  θα  πρέπει  να  είναι  ανάλογη  προς  τις  διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις.  Μετά  την  έκδοση  της  ως  άνω  απόφασης,  η  επιτροπή  παραλαβής
υποχρεούται  να  προβεί  στην  οριστική  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή
παραδοτέων  της  σύμβασης  και  να  συντάξει  σχετικό  πρωτόκολλο  οριστικής
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου  απορρίπτονται  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  ή  τα
παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220. (άρθρο 219 παρ.4 του
Ν.4412/2016,  όπως  αντικαταστάθηκε  από  την  παρ.26  του  άρθρου  43  του
Ν.4605/2019)

Αν  παρέλθει  χρονικό  διάστημα  μεγαλύτερο  των  τριάντα  (30)  ημερών  από  την
ημερομηνία  υποβολής  του  παραδοτέου  από  τον  οικονομικό  φορέα  και  δεν  έχει
εκδοθεί  πρωτόκολλο παραλαβής ή πρωτόκολλο με  παρατηρήσεις,  θεωρείται  ότι  η
παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  (άρθρο 219 παρ.5 του Ν.4412/2016, όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ.26 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).
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Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου,  πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  τη  σύμβαση  έλεγχοι  από
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην
οποία  δεν  μπορεί  να  συμμετέχουν  ο  πρόεδρος  και  τα  μέλη  της  επιτροπής  της
παραγράφου 1. 
Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.

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.    

Κέα, 27/11/2019

Η Συντάξασα υπάλληλος  

 
Ιωάννα Αθανασοπούλου

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

 Κέα, 27/11/2019
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 

Η Προϊσταμένη του
Αυτοτελούς Τμήματος

Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                                                                        
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

“Παροχής υπηρεσιών ξυλουργικών εργασιών”

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ Σύνολο €

1 Κατασκευή 6 ταμπλάδων πάχους 35mm 240,00 240,00

2
Κατασκευή και τοποθέτηση πόρτας 
εισόδου διαστάσεων 84x199cm

550,00 550,00

3
Κατασκευή και τοποθέτηση παραθύρου 
98x91cm με παντζούρια με κάθετες 
χαράξεις

350,00 350,00

4
Κατασκευή και τοποθέτηση παραθύρου 
60x61cm

150,00 150,00

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

1.290,00

ΦΠΑ 24% 309,60

ΣΥΝΟΛΟ 1.599,60

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

Κέα, 27/11/2019

Η Συντάξασα υπάλληλος  

 
Ιωάννα Αθανασοπούλου

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

 Κέα, 27/11/2019
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 

Η Προϊσταμένη του
Αυτοτελούς Τμήματος

Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                                                                        
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

“Παροχής υπηρεσιών ξυλουργικών εργασιών”

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ Σύνολο €

1 Κατασκευή 6 ταμπλάδων πάχους 35mm

2
Κατασκευή και τοποθέτηση πόρτας 
εισόδου διαστάσεων 84x199cm

3
Κατασκευή και τοποθέτηση παραθύρου 
98x91cm με παντζούρια με κάθετες 
χαράξεις

4
Κατασκευή και τοποθέτηση παραθύρου 
60x61cm

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ

Έλαβα γνώση και συμφωνώ με τους
όρους της  υπ΄ αριθμ. 5497/2019
τεχνικής έκθεσης και βάσει αυτής 
καταθέτω την προσφορά μου.

     Κέα,  ....../...../2019

                                         Ο προσφέρων  


	Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στις ξυλουργικές εργασίες στην περιοχή της Ιουλίδας. Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες περιγράφονται κάτωθι:

