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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 

“Προμήθεια ενός ψύκτη νερού για την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κέας” 

 

Για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού της τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Κέας που στεγάζεται στο Ιστορικό Δημαρχείο, κρίνεται απαραίτητη η 

πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ενός (1) ψύκτη νερού, συνολικού 

προϋπολογισμού 200,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) που θα βαρύνει τον ΚΑ 

30.7133.0001 με τίπλο “επιπλα-Σκεύη” του προϋ/σμού εξόδων οικονομικού έτους 

2019. Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί: 

 

Α/Α Περιγραφή  Ποσότητα 

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

1 τμχ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Παροχή ζεστού και κρύου νερού Ναι 

Παροχή κρύου νερού 2 lt/h 

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 

 

 



 

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 

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,  

συγκεκριμένα στον Κ.Α. 30.7133.0001 με ποσό 200,00 € (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 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 στο Ιστορικό Δημαρχείο . Τα έξοδα μεταφοράς 

βαρύνουν τον ανάδοχο. 

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
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_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667


Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη 

λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 

206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο 

και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 

ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 

4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί 

το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 

αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 

προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο 

της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η 

ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

                                     

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, 19.12.2019 

 

Η Συντάξασα υπάλληλος   

 

 

 

  

          Ιωάννα Αθανασοπούλου 

     ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 

 

  Κέα,19.12.2019 

                                                                                                                                                     

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   

                                                                                                                                                             

Η Προϊσταμένη 

Τεχνικής Υπηρεσίας  

 

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


 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

Α/Α Περιγραφή  Ποσότητα Τιμή Μονάδος Συνολική Τιμή 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 

1. Ψύκτης παροχής ζεστού και 

κρύου νερού 
(CPV : 31141000-6) 

1 τμχ 161,29 € 161,29 

 Καθαρό ποσό 161,29 

 ΦΠΑ 24% 38,71 

 Σύνολο 200,00 

 

 

 
 
 

Κέα, 19.12.2019 

 

Η Συντάξασα υπάλληλος   

 

 

 

  

          Ιωάννα Αθανασοπούλου 

     ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 

 

  Κέα,19.12.2019 

                                                                                                                                                     

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   

                                                                                                                                                             

Η Προϊσταμένη 

Τεχνικής Υπηρεσίας  

 

Δήμητρα Δεμένεγα                                                                                          

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

                                         

 
 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
Σύνολο € 

 Ψύκτης παροχής ζεστού και 

κρύου νερού 
(CPV : 31141000-6) 

1 τμχ 161,29 € 

161,29 

 ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ 
161,29 

ΦΠΑ 24% 38,71 

ΣΥΝΟΛΟ 200,00 

 

Ποσοστό έκπτωσης   

ΣΥΝΟΛΟ μετά από έκπτωση  

 

                                                                                                                   
Έλαβα γνώση και συμφωνώ με τους όρους της  υπ΄ αριθμ. 5989/2019  τεχνικής έκθεσης 

και βάσει αυτής καταθέτω την προσφορά μου. 

          
                       

      Κέα,  ....../...../2019 
 

 

  

                                                                                  Ο προσφέρων  
 

 
 
 

 
 



 


