
    

Απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών ΥπηρεσιώνΑπόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών ΥπηρεσιώνΑπόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών ΥπηρεσιώνΑπόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών    

του ∆ήμου Χερσονήσουτου ∆ήμου Χερσονήσουτου ∆ήμου Χερσονήσουτου ∆ήμου Χερσονήσου    

    

Απευθείας Ανάθεσης Απευθείας Ανάθεσης Απευθείας Ανάθεσης Απευθείας Ανάθεσης της της της της προμήθειαςπρομήθειαςπρομήθειαςπρομήθειας        
Λοιπού Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (hardware)        

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ     E2STORMED 
συνολικού ποσού 1.474,77 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 

»....    

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π∆ 28/80, N. 2623/98 άρθρο 9,  

2. Στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 2539/97, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 9 του 

άρθρου 9 του Ν. 2623/98,  

3. Την υπ’ αριθμό 2/45564/0026/31-07-2001 (ΦΕΚ 1066/Β/10-8-2001) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών 

4. Τις οδηγίες εφαρμογής της ΚΥΑ ∆6/Β/14826/17-6-08 του Υπουργείου Εσωτερικών,  

5. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 13 

του άρθρου 20 του Ν.3731/2008,  

6. Την αρίθμ. 35130/739/11-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία αναπροσαρμόζονται 

τα ποσά της απευθείας ανάθεσης σε 20.000,00 €,  

7. Την υπάριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31-3-2010 απόφαση του Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας «Σύστημα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή 

Εδαφική Συνεργασία» (ΦΕΚ 415/12-4-2010 τ.β) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της (ΦΕΚ 2285/13-10-2011 τ.β) 

8. Την με αριθμό πρωτ. 6811/15-4-2015 τεχνική έκθεση του αυτοτελούς τμήματος προγραμματισμού, 

οργάνωσης και εσωτερικού ελέγχου  προϋπολογισμού 1.680,00 € (με ΦΠΑ) 

9. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2015 στον κωδικό 

70.7425.0005 με τίτλο: «Υλοποίηση Προγρ. Βελτίωση Ενεργ. Απόδ. Κύκλου νερού μέσω καινοτ. πρακτικών στη 

διαχείριση όμβριων υδάτων σε έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις» με ακρωνύμιο «E2STORMED» 

10. Την αριθμ.21/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η αρίθμ.151/2015 

Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 74.000 ευρώ. 

11. Την υπ αρ 2/2014 Απόφαση ∆ημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων 

12. Την αριθμ. 183/27-4-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η εκτέλεση της ως 

άνω υπηρεσίας και ο τρόπος εκτέλεσης (Α∆Α ΩΝ56ΩΗΜ-ΦΜ3, Α∆ΑΜ 15REQ002751946). 

13. Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθμ. πρωτ. 8392/6-5-2015) όπως αναρτήθηκε στην επίσημη 

ιστοσελίδα του ∆ήμου. 

14. Τη με Αρ. Πρωτ. 9800/20.05.2015 συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά του «Datachain-

Μάριος ∆ασκαλάκης & Σία ΕΕ»  . 

15. Την αριθμ.183/20-4-2015 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίζεται η επιτροπή 

παραλαβής τηw ως άνω προμήθειας (Α∆Α ΨΒΗΦΩΗΜ-Υ7Ρ) 

 

    

                                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ    
 

Ταχ. ∆/νση: Γούρνες, Τ.Κ 70 014    

Τηλ.: 2897 3 40020 

Fax:  281 3 404 608   
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

          Γούρνες   , 25/05/2015    

         Aρ. Πρωτ.: 10188 

          

         Αριθμός Απόφασης : 43/2015 

ΑΔΑ: 73Κ9ΩΗΜ-ΥΧΒ



16. Το γεγονός ότι έχει τηρηθεί ο προσήκων βαθμός δημοσιότητας με 15νθήμερη ανάρτηση της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος(αριθμ.πρωτ.7146/2015)  στην επίσημη ιστοσελίδα  του ∆ήμου.  

17. Το γεγονός ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα 3 προσφορές για την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας οι 

οποίες πληρούσαν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές .  

18. Το γεγονός ότι η συμφερότερη από οικονομικής απόψεως προσφορά έγινε από τον «Datachain-Μάριος 

∆ασκαλάκης & Σία ΕΕ», αντί του ποσού των 1.474,77 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ όπως προκύπτει και 

από το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της 25ης Μαΐου 2015.  

    

    

ΑποφασίζουμεΑποφασίζουμεΑποφασίζουμεΑποφασίζουμε    

� Εγκρίνει την αριθμό πρωτ. 6811/15-4-2015 τεχνική έκθεση του αυτοτελούς τμήματος 

προγραμματισμού, οργάνωσης και εσωτερικού ελέγχου  προϋπολογισμού 1.680,00 € (με 

ΦΠΑ) 

Tην απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας «Λοιπού Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (hardware)        

Για την προώθηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος    E2STORMED E2STORMED E2STORMED E2STORMED Βελτίωση της Βελτίωση της Βελτίωση της Βελτίωση της 

Ενεργειακής Απόδοσης στον Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων Πρακτικών στη Ενεργειακής Απόδοσης στον Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων Πρακτικών στη Ενεργειακής Απόδοσης στον Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων Πρακτικών στη Ενεργειακής Απόδοσης στον Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων Πρακτικών στη 

∆ιαχείριση των Όμβριων Υδάτων σε Έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις ∆ιαχείριση των Όμβριων Υδάτων σε Έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις ∆ιαχείριση των Όμβριων Υδάτων σε Έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις ∆ιαχείριση των Όμβριων Υδάτων σε Έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις τον «Datachain-Μάριος 

∆ασκαλάκης & Σία ΕΕ», αντί του ποσού των 1.474,77 €, ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

� Η πληρωμή της συνολικής αξίας της προμήθειας θα γίνει με  την έκδοση εντάλματος 

πληρωμής, μετά την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών από τον ανάδοχο και την έκδοση 

από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης περί καλής εκτέλεσης, από 

την ταμιακή υπηρεσία του ∆ήμου μας. 

� Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο προμηθευτή 

για την εκτέλεση της προμήθειας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την 

οικονομική προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας 

σύμβασης 1.474,77 €, ευρώ (ολογράφως: χίλια τετρακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και 

εβδομήντα επτά λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%. ∆εν 

προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του οικονομικού ανταλλάγματος. 

� Οι κρατήσεις επί της αμοιβής που αφορούν την παρακράτηση φόρου εισοδήματος ή άλλες 

επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

� Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με την ολοκλήρωση της παράδοσης των υπό προμήθεια 

ειδών τα οποία θα πρέπει να έχουν βεβαιωθεί για την καλή τους εκτέλεση από την αρμόδια 

επιτροπή του ∆ήμου (απόφ.∆Σ 183/2015), τιμολογηθεί και εξοφληθεί  πριν την 20η Ιουνίου 2015 

λόγω λήξεως του φυσικού αντικειμένου του έργου και λόγω των συμβατικών μας 

υποχρεώσεων όπως αυτές καθορίζονται αυστηρά από το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την 

∆ιαχείριση και τον έλεγχο των Ε.Π. του στόχου «Εδαφική Ευρωπαϊκή Συνεργασία». 

ΑΔΑ: 73Κ9ΩΗΜ-ΥΧΒ



� Σε κάθε περίπτωση η υπό υπογραφή σύμβαση θα δεσμεύει τον ανάδοχο μέχρι ολοκλήρωσης 

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Αντιδημάρχου 

2. Φ.Β3 

3. Αυτ.Τμ.Προγραμματισμού 

4. Τμήμα Προμηθειών 

5. Ενδιαφερόμενο 

Ο ΑντιδήμαρχοςΟ ΑντιδήμαρχοςΟ ΑντιδήμαρχοςΟ Αντιδήμαρχος    

    

Εμμανουήλ ΠλευράκηςΕμμανουήλ ΠλευράκηςΕμμανουήλ ΠλευράκηςΕμμανουήλ Πλευράκης    
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