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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 7/2013
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. ΤΗΝ 23 - 05 – 2013
Σήμερα, την 23η του μηνός Μαΐου του έτους 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00,στα γραφεία της
Δημοτικής Επιχείρησης Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο,
ύστερα από την υπ’ αριθμό πρωτ. 168/20-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που
επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. προκειμένου να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Στη συνεδρίαση της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. που παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Παπαδομανωλάκης
Μανόλης, έλαβαν μέρος οι παρακάτω σύμβουλοι.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αποστολάκη Εύη
Μακριδάκης Ιωάννης
Βογιατζόγλου Ιωάννης
Κληρονόμος Θεμιστοκλής

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σκουλάς Μπάμπης
Χατζηδάκης Γεώργιος

Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών του Δ.Σ. είναι παρόντα τα πέντε
(5) και ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο λογιστής της επιχείρησης, Κοκκινάκης Ευάγγελος, και ο
Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αχλάδας, Πεδιώτης Γεώργιος, και τα αναπληρωματικά μέλη του
Δ.Σ. της ΜΑΕΔΗΜ, Καρούζου Μαρίνα και Απλαδά Μαρία.
ΘΕΜΑ 1ο: «Παροχή Υπηρεσιών Φορητών Τουαλετών για τις παραλίες του Δήμου
Μαλεβιζίου».
Ο Πρόεδρος, Παπαδομανωλάκης Μανόλης, έλαβε το λόγο και σχετικά με το παραπάνω θέμα της
ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 10ο παράγραφο 10.4 του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ., αλλά και το άρθρο 6 παράγραφο 1 περίπτωση δ της Απόφασης του ΥΠΕΣΔΔΑ
43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) «1. Το διοικητικό συμβούλιο διοικεί και
διαχειρίζεται τις υποθέσεις που αφορούν την επιχείρηση και ιδιαίτερα:
δ) αποφασίζει για τον τρόπο ανάθεσης των μελετών, εκτέλεσης των έργων και διενέργειας των
προμηθειών υλικών και υπηρεσιών, αναθέτει τη σύνταξη των μελετών και την εκτέλεση των
έργων και εγκρίνει τις μελέτες και τις προμήθειες, στα πλαίσια της ισχύουσας για τις
επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής νομοθεσίας στο πλαίσιο του κανονισμού της παρ.2 του
άρθρου 257 ΔΚΚ,
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Σύμφωνα με την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και την
35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών, το Δ.Σ. μπορεί
να συνομολογεί συμβάσεις εκτέλεσης έργου, προμήθειας, εργασίας ή μεταφοράς χωρίς διαγωνισμό
αλλά με απευθείας ανάθεση, για προμήθειες που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 15.000,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αντίστοιχα για υπηρεσίες που δεν υπερβαίνουν το ποσό των
20.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Στα πλαίσια των ανωτέρω, σας επισημαίνω την ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών φορητών
τουαλετών στις παραλίες του Δήμου Μαλεβιζίου για την εξυπηρέτηση των λουομένων.
Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. από 20-05-2013 Τεχνική Έκθεση προϋπολογισμού δαπάνης 13.776,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) η οποία αφορά την μίσθωση 14 τεμαχίων φορητών τουαλετών
για 4 μήνες, για τις παραλίες του Δήμου και συγκεκριμένα για την παραλία της Αμμουδάρας, του
Παλαιοκάστρου, της Λυγαριάς, της Αγία Πελαγίας, της Ψαρομούρας, του Μονοναύτη, και του
Φόδελε.
Στον προϋπολογισμό της ΜΑΕΔΗΜ οικονομικού έτους 2013 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.
6233.0002 του σκέλους των εξόδων είναι εγγεγραμμένη πίστωση 15.000,00€ για Μισθώματα για
Χημικές Τουαλέτες, του έτους 2013.
Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει:
1. Την εκτέλεση εργασίας παροχής υπηρεσιών φορητών τουαλετών για τις παραλίες του Δήμου
καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές όπως εμφανίζονται στην από 20-05-2013 Τεχνική Έκθεση.
2. Την ψήφιση πίστωσης 13.776,00 € (συμπ. ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 6233.0002 (Μισθώματα για
Χημικές Τουαλέτες) του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού της ΜΑΕΔΗΜ οικονομικού
έτους 2013.
3.Τον τρόπο εκτέλεσης ανάθεσης της εργασίας.
Το Δ.Σ της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου, κι έχοντας λάβει υπόψη :
 Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της ΜΑΕΔΗΜ
 Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης της ΜΑΕΔΗΜ
 Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95
 Τις διατάξεις του άρθρου 209 και 257 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
 Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/1980
 Την Απόφαση του ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’)
 Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και την
35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών για το
γεγονός ότι δεν υπερβαίνει η ανάθεση το όριο που τίθεται για την απευθείας ανάθεση.
 Την από 20-05-2013 σχετική Τεχνική Έκθεση
 Την ανάγκη της Επιχείρησης για τις ανωτέρω υπηρεσίες και το γεγονός ότι οι δαπάνες αυτές
συντελούν στην επίτευξη των σκοπών της επιχείρησης
 Τις προσφορές που κατατέθηκαν.
ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι ΖΕ Ι

Ο Μ Ο Φ Ω ΝΑ

Α. Εγκρίνει την εκτέλεση εργασίας παροχής υπηρεσιών φορητών τουαλετών για 4 μήνες για τις
παραλίες του Δήμου Μαλεβιζίου και συγκεκριμένα την μίσθωση 14 τεμαχίων όπως εμφανίζονται
στην από 20-05-2013 Τεχνική Έκθεση, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.
Β. Ψηφίζει πίστωση 13.776,00€ (συμπ. ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 6233.0002 (Μισθώματα για
Χημικές Τουαλέτες) του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού της ΜΑΕΔΗΜ οικονομικού
έτους 2013.
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Γ. Ορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω εργασίας, με απευθείας ανάθεση με απόφαση Προέδρου
του Δ.Σ. της ΜΑΕΔΗΜ., ανάλογα με τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 28/1980 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 209 και 257 του Ν.3463/06.
Δ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, την έκδοση του
σχετικού χρηματικού εντάλματος και τις λοιπές ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 31/2013
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Παπαδομανωλάκης
Εμμανουήλ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Γάζι, 20/05/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Προϋπολογισμός : 13.776,00 €
Κωδικός : 6233.0002
Εργασία : Παροχή υπηρεσιών φορητών τουαλετών
Περιγραφή:
Με την παρούσα προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών φορητών τουαλετών για τις παραλίες του Δήμου
Μαλεβιζίου, κατά τη θερινή περίοδο του τρέχοντος οικονομικού έτους 2013. Συγκεκριμένα,
απαιτείται η μίσθωση 14 τεμαχίων ως εξής:
 2 φορητές τουαλέτες για την παραλία της Λυγαριάς,
 3 φορητές τουαλέτες για την παραλία της Αγία Πελαγίας,
 1 φορητή τουαλέτα για την παραλία του Μονοναύτη,
 1 φορητή τουαλέτα για την παραλία της Ψαρομούρας,
 1 φορητή τουαλέτα για την παραλία του Παλαιοκάστρου,
 2 φορητές τουαλέτες για την παραλία του Φόδελε και
 4 φορητές τουαλέτες για την παραλία της Αμουδάρας
Σύμφωνα με την μέχρι τώρα λειτουργία των παραλιών, η απαιτούμενη περίοδος χρήσης ορίζεται σε
τέσσερις μήνες, ως εξής :
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
1
2
3
4

ΕΙΔΟΣ
Φορητές
Τουαλέτες
Φορητές
Τουαλέτες
Φορητές
Τουαλέτες
Φορητές
Τουαλέτες

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ/ΜΗΝΑ

14

ΙΟΥΝΙΟΣ

200,00

2.800,00

ΤΕΜΑΧΙΟ/ΜΗΝΑ

14

ΙΟΥΛΙΟΣ

200,00

2.800,00

ΤΕΜΑΧΙΟ/ΜΗΝΑ

14

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

200,00

2.800,00

ΤΕΜΑΧΙΟ/ΜΗΝΑ

14

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

200,00

2.800,00

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11.200,00
2.576,00
13.776,00
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Στην εργασία να περιλαμβάνονται πέντε σέρβις την εβδομάδα. Συγκεκριμένα, απαιτείται γενικός
καθαρισμός καμπίνας (εξωτερικό και εσωτερικό πλύσιμο), εκκένωση αποβλήτων, γέμισμα καθαρού
νερού και χρήση αναλώσιμων και ειδικών χημικών για την υγιεινή της τουαλέτας.
Η ανωτέρω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό οικονομικής διαχείρισης και
κανονισμό προμηθειών-υπηρεσιών της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρίας Δήμου Μαλεβιζίου και
τις λοιπές διατάξεις που διέπουν τις επιχειρήσεις ΟΤΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

