Κέα, 14.09.2020
Αριθ. Πρωτ. : 4439

ΜΕΛΕΤΗ
“Προμήθεια υλικών για τον φωτισμό μονοπατιού
Νέου Δημαρχείου - Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δήμου Κέας”
CPV 31681410-0 - Ηλεκτρολογικό υλικό
CPV 71314100-3 - Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες
Η παρούσα μελέτη αφορά στην κάλυψη της ανάγκης φωτισμού του
περιβάλλοντος χώρου του μονοπατιού που συνδέει το Νέο Δημαρχείο και τη
Δημοτική Βιβλιοθήκη στην Ιουλίδα Δήμου Κέας, προκειμένου να είναι δυνατή και
ασφαλής η επίσκεψη του χώρου ακόμα και τις βραδινές ώρες.
Για την κάλυψη της ανάγκης φωτισμού, κρίνεται απαραίτητη η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια υλικών μετά των εργασιών
τοποθέτησης, συνολικού προϋπολογισμού 2.244,40 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) που θα
βαρύνει τον ΚΑ 30.6662.0008 με τίτλο “Λοιπά υλικά”, του προϋ/σμού εξόδων
οικονομικού έτους 2020.
Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί :
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

Α/Α
1

ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3 x 2,5 mm

170 μέτρα

2

ΣΩΛΗΝΑ Φ25 ΣΠΙΡΑΛ ΒΑΡΕΩΣ
ΤΥΠΟΥ

170 μέτρα

3

ΓΡΑΜΜΗ 3 x 1,5 mm ΓΙΑ
ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ

20 μέτρα

4

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ 16Α
ΕΠΑΦΗ

1 Τεμ.

5

ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟ ΦΩΤΩΝ

1 Τεμ.

6

ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 2 x 40Α 300mΑ +
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1 Τεμ.

7

ΨΙΛΟΫΛΙΚΑ
ΣΤΗΡΙΞΗ

10 Τεμ.

8

ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3 x 1,5 mm 100Μ

ΓΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΚΑΙ

170 μέτρα

ΣΥΝΟΛΟ €

1,882

320,00

1,647

280,00

2,50

50,00

30,00

30,00

30,00

30,00

100,00

100,00

10,00

100,00

0,588

100,00

9

ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ Φ16 150Μ

10

ΕΡΓΑΣΙΑ

170 μέτρα

0,588

100,00

1

700,00

700,00

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

1.810,00

ΦΠΑ 24%

434,40

ΣΥΝΟΛΟ

2.244,40

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 133 Α
Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη
πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2020 και
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 30.6662.0008 με τίτλο “Λοιπά υλικά”, (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 ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά και να ολοκληρώσει τις εργασίες
εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207 του
Ν.4412/16)
Τρόπος 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 και της εργασίας από τον ανάδοχο θα γίνει στο
μονοπάτι που συνδέει το Νέο Δημαρχείο και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη στην Ιουλίδα.
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν υπάρχει οδική πρόσβαση στο σημείο εκτέλεσης
των εργασιών.
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).
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.
Κέα, 14/09/2020
Η Συντάξασα υπάλληλος

Βασιλική Πετρή
ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Κέα, 14/09/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη του
Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
& Περιβάλλοντος
Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

