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Θέμα : Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο  : «Εργασίες επισκευής και συντήρησης
κτιρίων και αυλείων χώρων νηπιαγωγείων Δημοτικής Ενότητας Ν Καζαντζάκη (τμήμα
-1-,-2-,-3- και -4- της ομάδας Α και τμήμα -1- της ομάδας Β » .

Α Π Ο Φ Α Σ Η   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ.:   1052/2021

Ο Δήμαρχος του Δήμου «Αρχανών - Αστερουσίων»

 έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) περί
αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.

2) Τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116,118 και 120.
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 95 του Ν.
4674/2020 (ΦΕΚ  Α 53/11.03.2020) για την σύνταξη και θεώρηση μελετών.

5) Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α ́/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη,
τις υποδομές και την υγεία».

6) Την αναγκαιότητα παροχής της υπηρεσίας  με τίτλο  «Εργασίες επισκευής και συντήρησης
κτιρίων και αυλείων χώρων νηπιαγωγείων Δημοτικής Ενότητας Ν Καζαντζάκη» .

7) Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 21241/16-11-2021 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών  (ΑΔΑΜ:21REQ009547271).

8) Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στο Κ.Α. 69-
6261.003.

9) α) Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 21.334/17-11-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (με ΑΔΑ
6Α7ΜΩΨΜ-ΕΧΘ και ΑΔΑΜ 21REQ009550750 ) και β)τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της
Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για
την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του
ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α
Α/890.
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10) Την υπ’ αριθμ. 80/2021 μελέτη  για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο   «Εργασίες επισκευής και
συντήρησης κτιρίων και αυλείων χώρων νηπιαγωγείων Δημοτικής Ενότητας Ν
Καζαντζάκη» της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος  .

11) Την υπ’ αριθμ. 1026/2021 (με ΑΔΑ ΩΞ8ΜΩΨΜ-36Α) απόφαση του Δημάρχου που εγκρίνει την
παραπάνω μελέτη.

12) Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 21415/17-11-2021 (με ΑΔΑΜ 21PROC009556244) πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος .

13) Τις υποβληθείσες προσφορές : με αριθμ. πρωτ. 21627/19-11-2021 για το τμήμα -1- ομάδα Α , με
αριθμ. πρωτ. 21628/19-11-2021 για το τμήμα -2- ομάδα Α,  την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21629/19-11-
2021  για το τμήμα -3- ομάδα Α, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21630/19-11-2021 για το τμήμα -4- ομάδα
Α και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21631/19-11-2021 για το τμήμα -1- της ομάδας Β.

,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  :

1)  Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας  με τίτλο   «Εργασίες επισκευής και συντήρησης
κτιρίων και αυλείων χώρων νηπιαγωγείων Δημοτικής Ενότητας Ν Καζαντζάκη»   ,
προϋπολογιζόμενης  αξίας #37.200,00#  ευρώ, με το Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης.
2) Αναθέτουμε  από την ανωτέρω εργασία με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης
κτιρίων και αυλείων χώρων νηπιαγωγείων Δημοτικής Ενότητας Ν Καζαντζάκη» σύμφωνα με
την οικεία μελέτη :
- την εκτέλεση από την ομάδα Α το τμήμα 1  «Προμήθεια χρωμάτων εξωτερικής χρήσης (CPV
24200000-6)»  ποσού #1.213,34# ευρώ   το τμήμα 2 «Αστάρι Νεφτιού(CPV 24200000-6)» ποσού
#279,00 # ευρώ ,  το τμήμα -3- «Προμήθεια χρωμάτων εσωτερικής χρήσης(CPV 24200000-6)»
ποσού #1.272,24# ευρώ  και  το τμήμα -4- «Αστάρι νερού(CPV 24200000-6)» ποσού #316,82#
ευρώ και  απο την ομάδα Β το τμήμα -1- «Απόξεση εσωτερικού και εξωτερικού χρωματισμού και
βάψιμο εσωτερικά και εξωτερικά των στοιχείων της τοιχοποιίας(CPV 98314000-7)» ποσού
#15.004,00# ευρώ στην   « Μαρή Φωτεινή »   Κουνάβοι  Ηρακλείου Κρήτης , Τ.Κ. 70100, τηλ. :
6944524808 , με αριθμό φορολογικού μητρώου 103510543 ΔΟΥ Ηρακλείου με συμβατικό αντίτιμο
το συνολικό ποσό των #18.085,40# ευρώ  με το ΦΠΑ σύμφωνα με τις προσφορές της, επειδή οι
προσφορές της   είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού  και σύμφωνα με την οικεία μελέτη  
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος .
3) Η δαπάνη της προμήθειας και της υπηρεσίας   προβλέπεται και καλύπτεται από πίστωση που
περιλαμβάνεται στο προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου έτους 2021 και θα βαρύνει τους  Κ.Α. 69-
6261.003  και η χρηματοδότηση προέρχεται  από πιστώσεις  της ΣΑΕΠ002 Κ.Α.2013ΕΠ00200010
της Περιφέρειας Κρήτης.
4) Ο χρόνος παράδοσης  της προμήθειας και της  υπηρεσίας ορίζεται ότι αρχίζει από την ημερομηνία
υπογραφής του συμφωνητικού μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού  αντικειμένου και οπωσδήποτε
σε  έξι  (6)  μήνες από την υπογραφή των  συμβάσεων.
5) Η παραλαβή της προμήθειας και της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδιες επιτροπές
παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών  του Δήμου.
6)Η πληρωμή του συμβατικού ποσού #18.085,40# ευρώ  θα γίνει με την έκδοση ενταλμάτων
πληρωμής μετά την υποβολή από τον οικονομικό φορέα ισόποσων  εξοφλητικών  τιμολογίων.
7)Στη  σύμβαση  που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών και υπηρεσιών .

Ο Δήμαρχος
Αρχανών- Αστερουσίων

Κοκοσάλης Γ. Εμμανουήλ
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