
16η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας της 21ης Σεπτεμβρίου 2012

                  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
      ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
           ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 21/09/2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.  5527/17-09-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

 
ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση  απόδοσης  λογαριασμού  εντάλματος  προπληρωμής  του  υπολόγου  Πορίχη 
Ιωάννη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ταχυδρομικά τέλη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης 
για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση και επισκευή του δημοτικού οδικού δικτύου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης 
για την προμήθεια υποβρύχιας αντλίας 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης 
για την προμήθεια δύο (2) αερεξαγωγών δικτύου για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 6ο:   Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση του υπ΄αριθμ.ΜΕ90780 
μηχανήματος έργου από 09/09/2012 έως 09/09/2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 7ο:  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση του υπ΄αριθμ.ΚΗΗ4650 
ΦΙΧ βυτιοφόρου από 10/09/2012 έως 10/09/2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 8ο:   Έγκριση της δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την πληρωμή λογαριασμών  HOL 
Ιουλίου και Αυγούστου 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 9ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης 
για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 10ο:   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια τυμπάνου για το πολυμηχάνημα του Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 11ο:   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια κρεμαστού ωρολογιακού ζυγού για το δημοτικό σφαγείο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού 
ρεύματος στο χώρο στέγασης του μουσικού σχολείου Ιουλίδας και του γραφείου του δημοτικού 
διαμερίσματος Ιουλίδας του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 13ο:   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης  για την  παροχή υπηρεσίας  ψηφιακής υποστήριξης  ΟΤΑ μέσω διαδικτύου με την “Σ. 
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ – Υποστήριξη Επιχειρήσεων ΕΠΕ”

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσιεύσεων σε τρεις 
(3)  εφημερίδες  που  αφορούν  περίληψη  διακήρυξης  διαγωνισμού  “Παροχή  υπηρεσιών  για  την 
μεταφορά απορριμμάτων από τον οικισμό Ιουλίδας του Δήμου Κέας”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 15ο:   Έγκριση της δαπάνης και  διάθεση πίστωσης  για την  πληρωμή δημοσιεύσεων σε 
τέσσερις (4) εφημερίδες που αφορούν περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού “Μεταφοράς μαθητών 
Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κέας”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή του Δήμου στο δίκτυο 
αειφορικών νήσων Αιγαίου “ΔΑΦΝΗ” έτους 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 17ο:   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια  υλικών για τον χρωματισμό δημοτικών κτιρίων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 18ο:   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια  οικοδομικών υλικών για την επισκευή των σχολικών κτιρίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 19ο:   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης  και λοιπά υλικά γραφείων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 20ο:   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης των οχημάτων του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 21ο:   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών  για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων  του 
Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 22ο:   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 23ο:   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια εντύπων (καρτελάκια) για τις ανάγκες του σφαγείου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης  για  την  προμήθεια  ενός  (1)  νέου  συστήματος  ταχυδρομείου,  ζύγισης,  αυτόματου 
υπολογισμού τελών και γραμματοσήμανσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
           ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 16ης/21-09-2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και στο γραφείο του Τοπικού Συμβουλίου στην Κορησσία,  σήμερα στις 21/09/2012, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Κέας, ύστερα από την 5527/21-09-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα 
με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  
5 μέλη :

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ

      1.   Βασιλάκης Στυλιανός        1. Ευαγγέλου Ιωάννης  
      2.   Βελισσαροπούλου Ειρήνη        2. Μορφωνιός Ιωάννης
      3.   Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία   
      4.   Μαρούλης Φίλιππος  
      5.   Λέπουρας Στυλιανός
       
                     (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
      

      

                                                             
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πετρή Βασιλική.
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ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής του υπολόγου Πορίχη 
Ιωάννη.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε 
τα εξής:

Με την υπ’ αριθ. 105/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής, ποσού 500,00€, στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Πορίχη Ιωάννη, 
προκειμένου να πληρωθούν οι δαπάνες  για τη μετακίνηση του υπ΄αριθμ. ΚΗΗ 4650 βυτίου του 
Δήμου Κέας..
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθ. 365/28-06-2012 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το 
οποίο εισέπραξε ο υπόλογος την 12η του μηνός Ιουλίου του έτους 2012. 
Όπως  προκύπτει  από τα  συνημμένα δικαιολογητικά  που υπέβαλε  ο  υπόλογος,  οι  δαπάνες  που 
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 168,11€, το ποσό δε των 331,89€ που δεν δαπανήθηκε, 
επεστράφη στο ταμείο του Δήμου.
Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και την 
απαλλαγή του υπολόγου.
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του    Ν.3463/2006 και των 
άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.
2.  Την  υπ’  αριθ.  105/2012  απόφασή  της  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  έκδοση  εντάλματος 
προπληρωμής ύψους 500,00€ στο όνομα του υπαλλήλου Πορίχη Ιωάννη.
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθ. 365/2012 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, 
ύψους  500,00€,  που  εκδόθηκε  στο  όνομα  του  υπαλλήλου  Πορίχη  Ιωάννη  με  συνολικό  ύψος 
δαπάνης  168,11€  και  επιστροφή  στο  ταμείο  του  Δήμου  του  υπόλοιπου  ποσού  331,89€  και 
απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 136/2012



16η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας της 21ης Σεπτεμβρίου 2012

ΘΕΜΑ 2ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ταχυδρομικά τέλη.

 Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε 
τα εξής:

Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/06 ( Δ.Κ.Κ.) ορίζονται τα εξής:
«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται η 
έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωμή με 
τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων».
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ) του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την 
έγκριση δαπανών.
Με το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 αντικαταστάθηκε το άρθρο 103 του Ν. 3463/06, το οποίο 
αναφερόταν στις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία αντικαταστάθηκε από την 
Οικονομική Επιτροπή.
Προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για ταχυδρομικά τέλη του Δήμου, παρακαλώ να ληφθεί 
απόφαση για τη διάθεση πίστωσης 2.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6221 του προϋπολογισμού έτους 
2012 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500,00€) και να  εκδοθεί 
ένταλμα προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Μωραϊτη Μαριάννας.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και 
του άρθρου 32 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.

2. Το γεγονός ότι η έκδοση του εντάλματος προπληρωμής ικανοποιεί τις ανάγκες του 
δικαιούχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Διαθέτει πίστωση 2.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6221 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 που 
αφορά την κάλυψη ταχυδρομικών τελών.

2. Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης,  εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο 
όνομα  της  υπαλλήλου  του  Δήμου  Μωραϊτη  Μαριάννας,  η  οποία  υποχρεούται  να  αποδώσει 
λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών μηνών και ύστερα από γραπτή εντολή του Δημάρχου, στην 
οποία θα επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 
17/5-15/6/1959.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 137/2012
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ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση και επισκευή του δημοτικού οδικού 
δικτύου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

( Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 580,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 30.6662.0001 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2012)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟ  ΑΡΘΡΟ  23  ΤΗΣ  ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ  11389  /  93  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου  για την συντήρηση και επισκευή του δημοτικού οδικού 
δικτύου περιοχή Ορκού,  κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια 2 
φορτηγών πέτρας ώστε να επισκευαστεί η πεζούλα πριν τον Ορκό. 

Ο Δήμος θα διαθέσει τα αναφερόμενα υλικά το δε υπόλοιπο κόστος (εργατικά και άλλα υλικά) θα 
διατεθούν από κατοίκους της περιοχής.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές  
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την 
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία 
μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να 
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο 
προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης  (15.000,00  €  μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 27319/02 Κ.Υ.Α.) η δαπάνη γίνεται με 
βάσει την περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τα λοιπά, κατά την κρίση του Ν.Π., στοιχεία της  
προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που 
υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις ανάγκες των υπηρεσιών 
του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

-     την έγκριση της δαπάνης για προμήθεια υλικών για την  συντήρηση και επισκευή του 
δημοτικού οδικού δικτύου στην περιοχή Ορκού

-     την διάθεση πίστωσης ύψους  580,00 € συμπ/νου ΦΠΑ του κωδικού αριθμού δαπανών του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012, Κ.Α. 30.6662.0001

-     την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
κείμενο της παρούσας εισήγησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- 2 φορτηγά πέτρα
ΣΥΝΟΛΟ                         580,00€  
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Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06), μετά από συλλογή 
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την 
διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Ισχύουσες Διατάξεις 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
2. Οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
3. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007
4. Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15 - 6 - 1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού 

Δήμων και Κοινοτήτων»
5. Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10
6. Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 
7. Οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 

2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»

8. Η υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.Α.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό  του  Δήμου Κέας  οικονομικού  έτους  2012,  ύψους  580,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ και 
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 30.6662.0001 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 
και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών)

Συμβατικά Στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, 
κατά σειρά ισχύος, είναι:

1. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
2. Η προσφορά του μειοδότη (Τεχνική και Οικονομική)

Έγκριση Αποτελέσματος 
• Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη 

γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 

Υπογραφή Σύμβασης 
Ο προμηθευτής  στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια  υποχρεούται  εντός  5 ημερών από την 
ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος 
παράδοσης  αρχίζει  από  την  εκπνοή  αυτής  της  προθεσμίας.  Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  ο 
προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική 
προθεσμία  να  υπογράψει  την  σχετική  σύμβαση,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  την 
κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση 
Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
35 της Υ.Α. 11389/93του ΥΠ.ΕΣ.

Σύμβαση 
Η  σύμβαση  καταρτίζεται  από  την  υπηρεσία  και  υπογράφεται  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη.  Η 
σύμβαση δεν μπορεί  να περιέχει  όρους αντίθετους  με τα παραπάνω στοιχεία και  περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής :
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-Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης

-Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους

-Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες

-Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα

-Την συμφωνηθείσα τιμή

-Τον τόπο , τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών

-Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του μειοδότη

-Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις

-Τον τρόπο παραλαβής

-Τον τρόπο πληρωμής

-Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας

-Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών

-Τις προβλεπόμενες ρήτρες

-Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος

Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 
και  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  ύστερα  από  γνωμοδότηση  αρμόδιων  οργάνων  αξιολόγησης, 
σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  1,2  και  3  της  υπ’ αριθμόν  11389/93  απόφασης  του  υπουργού 
εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) , εκτός αν για εύλογη αιτία έχει εγγράφως δοθεί παράταση του χρόνου 
παράδοσης. 
Χρόνος Παράδοσης 
Τα  προς  προμήθεια  είδη  θα  παραδίδονται  τμηματικά  ανάλογα  τις  προκύπτουσες  ανάγκες  της 
υπηρεσίας μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος προμηθειών του δήμου. Ο χρόνος 
παράδοσης ορίζεται σε δέκα (10 ) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της εντολής. Για κάθε 
ημέρα  υπέρβασης  ορίζεται  ποινική  ρήτρα  σύμφωνα  με  το  άρθρο  33  υπ’ αριθμόν  11389/93 
απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος 
Παραλαβή Υλικών 
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή παραλαβής και θα πραγματοποιηθεί με 
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.
Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης των υλικών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παραγράφων 1δ , 2 και 3 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού 
εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 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  40  της  υπ’  αριθμόν  11389/93  απόφασης  του  υπουργού  εσωτερικών 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ 
30.6662.0001  
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια υλικών για την συντήρηση και επισκευή του δημοτικού οδικού δικτύου 
περιοχής Ορκού και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 580,00€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 30.6662.0001 
με  τίτλο  “Υλικά  συντήρησης  κι  επισκευής  οδικού  δικτύου”  του  προϋπολογισμού  εξόδων 
οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 138/2012
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ΘΕΜΑ 4ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια υποβρύχιας αντλίας. 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ  

( Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.700,00€ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 25.7131.0001 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟ  ΑΡΘΡΟ  23  ΤΗΣ  ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ  11389  /  93  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της  υπηρεσίας  ύδρευσης  του  Δήμου,  κρίνεται  απαραίτητη  η 
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια υποβρύχιας αντλίας.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές  
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την 
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία 
μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να 
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο 
προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης  (15.000,00  €  μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 27319/02 Κ.Υ.Α.) η δαπάνη γίνεται με 
βάσει την περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τα λοιπά, κατά την κρίση του Ν.Π., στοιχεία της  
προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που 
υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.
Κατά συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω και  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του 
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

-     την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υποβρύχιας αντλίας.

-     την διάθεση πίστωσης ύψους  1.700,00 € του κωδικού αριθμού δαπανών του προϋπολογισμού 
εξόδων οικονομικού έτους 2012, Κ.Α. 25.7131.0001

-     την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
κείμενο της παρούσας εισήγησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

− 1 TEM. ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΑΡΚΑΣ GRUNDFOS
            DP 10.50.15.2.50.B

ΣΥΝΟΛΟ                      1.700,00€  



16η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας της 21ης Σεπτεμβρίου 2012

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  209  του  Ν.  3463/06),  μετά  από  συλλογή 
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την 
διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Ισχύουσες Διατάξεις 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
2. Οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
3. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007
4. Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15 – 6 - 1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού 

Δήμων και Κοινοτήτων»
5. Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10
6. Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 
7. Οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 

2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»

8. Η υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.Α.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012, ύψους 1.700,00€ και συγκεκριμένα στον 
Κ.Α.   25.7131.0001 (σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του Ν.  3871/10,  του Π.Δ.  113/10 και  της  υπ’ 
αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών)

Συμβατικά Στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, 
κατά σειρά ισχύος, είναι:

1. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

2. Η προσφορά του μειοδότη (Τεχνική και Οικονομική)

Έγκριση Αποτελέσματος 
• Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη 

γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 

Υπογραφή Σύμβασης 
Ο προμηθευτής  στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια  υποχρεούται  εντός  5 ημερών από την 
ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος 
παράδοσης  αρχίζει  από  την  εκπνοή  αυτής  της  προθεσμίας.  Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  ο 
προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική 
προθεσμία  να  υπογράψει  την  σχετική  σύμβαση,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  την 
κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση 
Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
35 της Υ.Α. 11389/93του ΥΠ.ΕΣ.
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Σύμβαση 
Η  σύμβαση  καταρτίζεται  από  την  υπηρεσία  και  υπογράφεται  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη.  Η 
σύμβαση δεν μπορεί  να περιέχει  όρους αντίθετους  με τα παραπάνω στοιχεία και  περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής :

-Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης

-Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους

-Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες

-Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα

-Την συμφωνηθείσα τιμή

-Τον τόπο , τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών

-Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του μειοδότη

-Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις

-Τον τρόπο παραλαβής

-Τον τρόπο πληρωμής

-Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας

-Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών

-Τις προβλεπόμενες ρήτρες

-Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος

Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 
και  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  ύστερα  από  γνωμοδότηση  αρμόδιων  οργάνων  αξιολόγησης, 
σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  1,2  και  3  της  υπ’ αριθμόν  11389/93  απόφασης  του  υπουργού 
εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) , εκτός αν για εύλογη αιτία έχει εγγράφως δοθεί παράταση του χρόνου 
παράδοσης. 

Χρόνος Παράδοσης 
Το προς  προμήθεια  είδος  θα  παραδοθεί  μετά  από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος 
προμηθειών του Δήμου. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της εντολής.  Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται  ποινική ρήτρα σύμφωνα με το 
άρθρο 33 υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος 

Παραλαβή Είδους
Η  παραλαβή  της  υποβρύχιας  αντλίας  θα  γίνει  από  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  και  θα 
πραγματοποιηθεί με ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας της υποβρύχιας αντλίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 
1δ , 2 και 3 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 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 40 της υπ’ αριθμόν 
11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ 
25.7131.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια υποβρύχιας αντλίας και τις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια 
είδους. 

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  1.700,00€  σε  βάρος  του  ΚΑ 25.7131.0001  με  τίτλο 
“Προμήθεια αντλιών ύδρευσης -  αποχέτευσης” του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 
2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 139/2012
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ΘΕΜΑ 5ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και  διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια δύο (2) αερεξαγωγών δικτύου

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ  

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 700,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 25.6662.0002 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟ  ΑΡΘΡΟ  23  ΤΗΣ  ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ  11389  /  93  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της  υπηρεσίας  ύδρευσης  του  Δήμου,  κρίνεται  απαραίτητη  η 
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια δύο (2) αερεξαγωγών δικτύου.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές  
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την 
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία 
μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να 
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο 
προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης  (15.000,00  €  μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 27319/02 Κ.Υ.Α.) η δαπάνη γίνεται με 
βάσει την περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τα λοιπά, κατά την κρίση του Ν.Π., στοιχεία της  
προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που 
υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.
Κατά συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω και  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του 
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

-     την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια δύο (2) αερεξαγωγών δικτύου για τις ανάγκες της 
υπηρεσίας ύδρευσης

-     την διάθεση πίστωσης ύψους  700,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, του κωδικού αριθμού δαπανών του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012, Κ.Α. 25.6662.0002 

-     την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
κείμενο της παρούσας εισήγησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

− 2 TEM. ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
 DN 50

ΣΥΝΟΛΟ                         700,00€  
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Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  209  του  Ν.  3463/06),  μετά  από  συλλογή 
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την 
διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Ισχύουσες Διατάξεις 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
2. Οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
3. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007
4. Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15 – 6 - 1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού 

Δήμων και Κοινοτήτων»
5. Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10
6. Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 
7. Οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 

2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»

8. Η υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.Α.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012, ύψους 700,00€ και συγκεκριμένα στον 
Κ.Α.   25.6662.0002 (σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του Ν.  3871/10,  του Π.Δ.  113/10 και  της  υπ’ 
αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών)

Συμβατικά Στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, 
κατά σειρά ισχύος, είναι:

1. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

2. Η προσφορά του μειοδότη (Τεχνική και Οικονομική)

Έγκριση Αποτελέσματος 
• Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη 

γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 

Υπογραφή Σύμβασης 
Ο προμηθευτής  στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια  υποχρεούται  εντός  5 ημερών από την 
ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος 
παράδοσης  αρχίζει  από  την  εκπνοή  αυτής  της  προθεσμίας.  Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  ο 
προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική 
προθεσμία  να  υπογράψει  την  σχετική  σύμβαση,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  την 
κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση 
Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
35 της Υ.Α. 11389/93του ΥΠ.ΕΣ.
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Σύμβαση 
Η  σύμβαση  καταρτίζεται  από  την  υπηρεσία  και  υπογράφεται  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη.  Η 
σύμβαση δεν μπορεί  να περιέχει  όρους αντίθετους  με τα παραπάνω στοιχεία και  περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής :

-Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης

-Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους

-Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες

-Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα

-Την συμφωνηθείσα τιμή

-Τον τόπο , τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών

-Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του μειοδότη

-Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις

-Τον τρόπο παραλαβής

-Τον τρόπο πληρωμής

-Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας

-Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών

-Τις προβλεπόμενες ρήτρες

-Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος

Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 
και  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  ύστερα  από  γνωμοδότηση  αρμόδιων  οργάνων  αξιολόγησης, 
σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  1,2  και  3  της  υπ’ αριθμόν  11389/93  απόφασης  του  υπουργού 
εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) , εκτός αν για εύλογη αιτία έχει εγγράφως δοθεί παράταση του χρόνου 
παράδοσης. 

Χρόνος Παράδοσης 
Το προς  προμήθεια  είδος  θα  παραδοθεί  μετά  από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος 
προμηθειών του Δήμου. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της εντολής.  Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται  ποινική ρήτρα σύμφωνα με το 
άρθρο 33 υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος 

Παραλαβή Είδους
Η παραλαβή των δύο (2) αερεξαγωγών δικτύου θα γίνει από αρμόδια επιτροπή παραλαβής και θα 
πραγματοποιηθεί με ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των  δύο (2) αερεξαγωγών δικτύου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παραγράφων  1δ,  2  και  3  της  υπ’  αριθμόν  11389/93  απόφασης  του  υπουργού  εσωτερικών 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).  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 40 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ 
25.6662.0002 
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια δύο (2) αερεξαγωγών δικτύου για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης 
και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 700,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 25.6662.0002 
με τίτλο “Λοιπά υλικά” του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 140/2012
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ΘΕΜΑ  6ο:    Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση πίστωσης  για  την  ασφάλιση  του 
υπ΄αριθμ.ΜΕ90780  μηχανήματος έργου από 09/09/2012 έως 09/09/2013.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε 
τα εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική 
Επιτροπή  αποφασίζει  για  την  έγκριση  των  δαπανών  και  τη  διάθεση  των  πιστώσεων  του 
προϋπολογισμού,  εκτός  από  εκείνες  που  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  αποφασίζει  το 
δημοτικό συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ εκατόν ενενήντα (190,00€) για 
την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  εργασία  ανανέωσης  ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου του υπ’ αριθ. ΜΕ90780  μηχανήματος έργου από 09/09/2012 έως 09/09/2013.

 Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80 
και  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ 30.6252  προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2012  στον  οποίο  έχει  εγγραφεί 
πίστωση ευρώ εξακοσίων (600,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ 
30.6252
4. Το υπ’ αριθ. 905417-2 ανανεωτήριο συμβόλαιο.
5. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 190,00€ σε βάρος του ΚΑ 30.6252 με τίτλο «Ασφάλιστρα 
μηχανημάτων – τεχνικών εγκαταστάσεων» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Β) Εισηγείται την απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο στην εταιρεία  INTERNATIONAL LIFE 
A.E.Γ.Α  για  την  εργασία  ανανέωσης  ασφαλιστηρίου  συμβολαίου  του  υπ’  αριθ.ΜΕ90780 
μηχανήματος έργου από 09/09/2012 έως 09/09/2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 141/2012
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ΘΕΜΑ  7ο:   Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  ασφάλιση  του 
υπ΄αριθμ.ΚΗΗ4650 ΦΙΧ βυτιοφόρου από 10/09/2012 έως 10/09/2013.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε 
τα εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική 
Επιτροπή  αποφασίζει  για  την  έγκριση  των  δαπανών  και  τη  διάθεση  των  πιστώσεων  του 
προϋπολογισμού,  εκτός  από  εκείνες  που  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  αποφασίζει  το 
δημοτικό συμβούλιο.

Ο  Πρόεδρος  αιτείται  την  διάθεση  (ψήφιση)  πίστωσης  ποσού  ευρώ  πεντακοσίων  πενήντα  έξι 
(556,00€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  εργασία  ανανέωσης 
ασφαλιστηρίου  συμβολαίου  του  υπ’  αριθ. ΚΗΗ4650  ΦΙΧ  βυτιοφόρου  από  10/09/2012  έως 
10/09/2013.

 Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80 
και θα βαρύνει τον ΚΑ 25.6253.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί 
πίστωση ευρώ εξακοσίων πενήντα (650,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ  
25.6253.0001
4. Το υπ’ αριθ. 905459-2 ανανεωτήριο συμβόλαιο.
5. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  556,00€  σε  βάρος  του  ΚΑ 25.6253.0001  με  τίτλο 
«Ασφάλιστρα βυτιοφόρου» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Β) Εισηγείται την απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο στην εταιρεία  INTERNATIONAL LIFE 
A.E.Γ.Α για την εργασία ανανέωσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου του υπ’ αριθ. ΚΗΗ4650 ΦΙΧ 
βυτιοφόρου από 10/09/2012 έως 10/09/2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 142/2012
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ΘΕΜΑ 8ο:    Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή λογαριασμών 
HOL Ιουλίου και Αυγούστου 2012.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε 
τα εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική 
Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το 
δημοτικό συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ τριάντα τεσσάρων (34,00€) για 
την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή λογαριασμών συνδρομής internet 
hol adsl 2000 Δήμου Κέας  για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. 

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80 
και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6452 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί 
πίστωση ευρώ πεντακόσια (500,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ 
00.6452.
4. Την υπ’ αριθ. 65/2008 και 47/2010 απόφαση του Δ.Σ. για εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή.
5. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 34,00€  σε βάρος του ΚΑ 00.6452 με τίτλο «Συνδρομές 
internet» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Β) Εισηγείται την απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο στην εταιρεία HELLAS ON LINE για την 
πληρωμή λογαριασμών παροχής internet hol adsl 2000 Δήμου Κέας για τους  μήνες  Ιούλιο και 
Αύγουστο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 143/2012
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ΘΕΜΑ 9ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 2.500,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 
ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 10.7134 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟ  ΑΡΘΡΟ  23  ΤΗΣ  ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ  11389  /  93  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, κρίνεται 
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές  
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την 
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία 
μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να 
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο 
προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης  (15.000,00€  μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 27319/02 Κ.Υ.Α.) η δαπάνη γίνεται με 
βάσει την περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τα λοιπά, κατά την κρίση του Ν.Π., στοιχεία της  
προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που 
υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.
Κατά συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω και  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του 
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

-     την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια  ηλεκτρονικού εξοπλισμού

-     την διάθεση πίστωσης ύψους  2.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, του κωδικού αριθμού δαπανών του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012, Κ.Α. 10.7134 

-     την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
κείμενο της παρούσας εισήγησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

− 3 TEM. Η/Υ i3, 4Gb Ram, 500Gb HDD, Kb101+mouse
− 2 TEM. RAM KINGSTON DDR2 2GB SODIMM
− 6 TEM. Mνήμη RAM DDR3 2GB
− 15 TEM. Trend Micro Worry Free Business Net
− 20 TEM. USB Keyboard
− 20 TEM. USB Optical Mouse

ΣΥΝΟΛΟ                      2.500,00€  
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Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  209  του  Ν.  3463/06),  μετά  από  συλλογή 
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την 
διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Ισχύουσες Διατάξεις 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
2. Οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
3. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007
4. Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15 – 6 - 1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού 

Δήμων και Κοινοτήτων»
5. Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10
6. Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 
7. Οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 

2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»

8. Η υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.Α.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012, ύψους 2.500,00€ και συγκεκριμένα στον 
Κ.Α.  10.7134  (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν  
30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών)

Συμβατικά Στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, 
κατά σειρά ισχύος, είναι:

1. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

2. Η προσφορά του μειοδότη (Τεχνική και Οικονομική)

Έγκριση Αποτελέσματος 
• Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη 

γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 

Υπογραφή Σύμβασης 
Ο προμηθευτής  στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια  υποχρεούται  εντός  5 ημερών από την 
ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος 
παράδοσης  αρχίζει  από  την  εκπνοή  αυτής  της  προθεσμίας.  Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  ο 
προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική 
προθεσμία  να  υπογράψει  την  σχετική  σύμβαση,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  την 
κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση 
Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
35 της Υ.Α. 11389/93του ΥΠ.ΕΣ.
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Σύμβαση 
Η  σύμβαση  καταρτίζεται  από  την  υπηρεσία  και  υπογράφεται  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη.  Η 
σύμβαση δεν μπορεί  να περιέχει  όρους αντίθετους  με τα παραπάνω στοιχεία και  περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής :

-Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης

-Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους

-Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες

-Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα

-Την συμφωνηθείσα τιμή

-Τον τόπο , τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών

-Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του μειοδότη

-Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις

-Τον τρόπο παραλαβής

-Τον τρόπο πληρωμής

-Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας

-Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών

-Τις προβλεπόμενες ρήτρες

-Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος

Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 
και  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  ύστερα  από  γνωμοδότηση  αρμόδιων  οργάνων  αξιολόγησης, 
σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  1,2  και  3  της  υπ’ αριθμόν  11389/93  απόφασης  του  υπουργού 
εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) , εκτός αν για εύλογη αιτία έχει εγγράφως δοθεί παράταση του χρόνου 
παράδοσης. 

Χρόνος Παράδοσης 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος 
προμηθειών του Δήμου. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δέκα (10 ) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της εντολής.  Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται  ποινική ρήτρα σύμφωνα με το 
άρθρο 33 υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος 

Παραλαβή Ειδών
Η παραλαβή των   ειδών  θα γίνει από αρμόδια επιτροπή παραλαβής και θα πραγματοποιηθεί με 
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1δ, 2 και 3 της 
υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 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  40  της  υπ’ αριθμόν  11389/93 
απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

      1.   Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον 

ΚΑ 10.7134
      4.   Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την  προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των προς 
προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 10.7134 με 
τίτλο “Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα και λογισμικά” του προϋπολογισμού 
εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 144/2012
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ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια τυμπάνου για το πολυμηχάνημα (φωτοτυπικό) του Δήμου Κέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ  

   (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ  

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 600,00€ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 10.6265.0002 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟ  ΑΡΘΡΟ  23  ΤΗΣ  ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ  11389  /  93  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, κρίνεται 
απαραίτητη  η  πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  προμήθεια  τυμπάνου  για  το  πολυμηχάνημα 
(φωτοτυπικό) του Δήμου Κέας.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές  
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την 
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία 
μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να 
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο 
προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης  (15.000,00  €  μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 27319/02 Κ.Υ.Α.) η δαπάνη γίνεται με 
βάσει την περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τα λοιπά, κατά την κρίση του Ν.Π., στοιχεία της  
προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που 
υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.
Κατά συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω και  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του 
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

-     την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια  τυμπάνου για το πολυμηχάνημα (φωτοτυπικό) του 
Δήμου Κέας.

-     την διάθεση πίστωσης ύψους  600,00€ του κωδικού αριθμού δαπανών του προϋπολογισμού 
εξόδων οικονομικού έτους 2012, Κ.Α. 10.6265.0002 

-     την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
κείμενο της παρούσας εισήγησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

− 2 TEM. DRUM XEROX WORKCENTER 5325

ΣΥΝΟΛΟ                         600,00  €  
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Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  209  του  Ν.  3463/06),  μετά  από  συλλογή 
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την 
διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Ισχύουσες Διατάξεις 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
2. Οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
3. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007
4. Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15 – 6 - 1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού 

Δήμων και Κοινοτήτων»
5. Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10
6. Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 
7. Οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 

2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»

8. Η υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.Α.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012, ύψους 600,00€ και συγκεκριμένα στον 
Κ.Α.   10.6265.0002 (σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του Ν.  3871/10,  του Π.Δ.  113/10 και  της  υπ’ 
αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών)

Συμβατικά Στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, 
κατά σειρά ισχύος, είναι:

1. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

2. Η προσφορά του μειοδότη (Τεχνική και Οικονομική)

Έγκριση Αποτελέσματος 
• Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη 

γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 

Υπογραφή Σύμβασης 
Ο προμηθευτής  στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια  υποχρεούται  εντός  5 ημερών από την 
ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος 
παράδοσης  αρχίζει  από  την  εκπνοή  αυτής  της  προθεσμίας.  Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  ο 
προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική 
προθεσμία  να  υπογράψει  την  σχετική  σύμβαση,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  την 
κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση 
Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
35 της Υ.Α. 11389/93του ΥΠ.ΕΣ.
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Σύμβαση 
Η  σύμβαση  καταρτίζεται  από  την  υπηρεσία  και  υπογράφεται  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη.  Η 
σύμβαση δεν μπορεί  να περιέχει  όρους αντίθετους  με τα παραπάνω στοιχεία και  περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής :

-Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης

-Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους

-Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες

-Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα

-Την συμφωνηθείσα τιμή

-Τον τόπο , τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών

-Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του μειοδότη

-Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις

-Τον τρόπο παραλαβής

-Τον τρόπο πληρωμής

-Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας

-Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών

-Τις προβλεπόμενες ρήτρες

-Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος

Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 
και  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  ύστερα  από  γνωμοδότηση  αρμόδιων  οργάνων  αξιολόγησης, 
σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  1,2  και  3  της  υπ’ αριθμόν  11389/93  απόφασης  του  υπουργού 
εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) , εκτός αν για εύλογη αιτία έχει εγγράφως δοθεί παράταση του χρόνου 
παράδοσης. 

Χρόνος Παράδοσης 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος 
προμηθειών του Δήμου. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δέκα (10 ) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της εντολής.  Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται  ποινική ρήτρα σύμφωνα με το 
άρθρο 33 υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος. 

Παραλαβή Ειδών
Η παραλαβή των   ειδών  θα γίνει από αρμόδια επιτροπή παραλαβής και θα πραγματοποιηθεί με 
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1δ, 2 και 3 της 
υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 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  40  της  υπ’ αριθμόν  11389/93 
απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

      1.   Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον 

ΚΑ 10.6265.0002
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια τυμπάνου για το πολυμηχάνημα (φωτοτυπικό) του Δήμου Κέας και τις 
τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  600,00€  σε  βάρος  του  ΚΑ 10.6265.0002  με  τίτλο 
“Συντήρηση  επίπλων  και  λοιπού  εξοπλισμού”  του  προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους 
2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 145/2012
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ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια κρεμαστού ωρολογιακού ζυγού για το δημοτικό σφαγείο.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΖΥΓΟΥ  

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ

( Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 300,00€ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 70.7135.0001 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟ  ΑΡΘΡΟ  23  ΤΗΣ  ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ  11389  /  93  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών του δημοτικού σφαγείου, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση 
δαπάνης για την προμήθεια  κρεμαστού ωρολογιακού ζυγού.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές  
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την 
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία 
μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να 
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο 
προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης  (15.000,00  €  μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 27319/02 Κ.Υ.Α.) η δαπάνη γίνεται με 
βάσει την περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τα λοιπά, κατά την κρίση του Ν.Π., στοιχεία της  
προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που 
υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.
Κατά συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω και  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του 
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

-     την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια κρεμαστού ωρολογιακού ζυγού για την κάλυψη 
των αναγκών του δημοτικού σφαγείου

-     την διάθεση πίστωσης ύψους  300,00€ του κωδικού αριθμού δαπανών του προϋπολογισμού 
εξόδων οικονομικού έτους 2012, Κ.Α. 70.7135.0001

-     την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
κείμενο της παρούσας εισήγησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

− 1 τεμ. κρεμαστού ωρολογιακού ζυγού 300 kg 

ΣΥΝΟΛΟ                         3  00,00  €  
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Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  209  του  Ν.  3463/06),  μετά  από  συλλογή 
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την 
διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Ισχύουσες Διατάξεις 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
2. Οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
3. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007
4. Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15 – 6 - 1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού 

Δήμων και Κοινοτήτων»
5. Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10
6. Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 
7. Οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 

2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»

8. Η υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.Α.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012, ύψους 300,00€ και συγκεκριμένα στον 
Κ.Α.   70.7135.0001  (σύμφωνα με τις  διατάξεις  του Ν.  3871/10,  του Π.Δ.  113/10 και  της  υπ’ 
αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών)

Συμβατικά Στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, 
κατά σειρά ισχύος, είναι:

1. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

2. Η προσφορά του μειοδότη (Τεχνική και Οικονομική)

Έγκριση Αποτελέσματος 
• Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη 

γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 

Υπογραφή Σύμβασης 
Ο προμηθευτής  στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια  υποχρεούται  εντός  5 ημερών από την 
ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος 
παράδοσης  αρχίζει  από  την  εκπνοή  αυτής  της  προθεσμίας.  Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  ο 
προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική 
προθεσμία  να  υπογράψει  την  σχετική  σύμβαση,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  την 
κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση 
Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
35 της Υ.Α. 11389/93του ΥΠ.ΕΣ.
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Σύμβαση 
Η  σύμβαση  καταρτίζεται  από  την  υπηρεσία  και  υπογράφεται  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη.  Η 
σύμβαση δεν μπορεί  να περιέχει  όρους αντίθετους  με τα παραπάνω στοιχεία και  περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής :

-Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης

-Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους

-Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες

-Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα

-Την συμφωνηθείσα τιμή

-Τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών

-Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του μειοδότη

-Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις

-Τον τρόπο παραλαβής

-Τον τρόπο πληρωμής

-Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας

-Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών

-Τις προβλεπόμενες ρήτρες

-Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος

Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 
και  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  ύστερα  από  γνωμοδότηση  αρμόδιων  οργάνων  αξιολόγησης, 
σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  1,2  και  3  της  υπ’ αριθμόν  11389/93  απόφασης  του  υπουργού 
εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) , εκτός αν για εύλογη αιτία έχει εγγράφως δοθεί παράταση του χρόνου 
παράδοσης. 
Χρόνος Παράδοσης 
Το προς  προμήθεια  είδος  θα  παραδοθεί  μετά  από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος 
προμηθειών του Δήμου. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της εντολής.  Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται  ποινική ρήτρα σύμφωνα με το 
άρθρο 33 υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος 
Παραλαβή Ειδών
Η  παραλαβή  του  προς  προμήθεια  είδους  θα  γίνει  από  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  και  θα 
πραγματοποιηθεί με ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.
Τρόπος Πληρωμής 
Η  πληρωμή  της  αξίας  του  προς  προμήθεια  είδους θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των 
παραγράφων  1δ,  2  και  3  της  υπ’  αριθμόν  11389/93  απόφασης  του  υπουργού  εσωτερικών 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).  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 40 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

      1.   Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον 

ΚΑ 70.7135.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια κρεμαστού ωρολογιακού ζυγού 300 kg για την κάλυψη των αναγκών 
του δημοτικού σφαγείου και τις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια είδους. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 300,00€ σε βάρος του ΚΑ 70.7135.0001 με τίτλο “Λοιπός 
εξοπλισμός” του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 146/2012
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ΘΕΜΑ 12ο:   Έγκριση  και  διάθεση  πίστωσης  για  πληρωμή  λογαριασμού  κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύματος στο χώρο στέγασης του μουσικού σχολείου Ιουλίδας και του γραφείου 
του δημοτικού διαμερίσματος Ιουλίδας του Δήμου.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική 
Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το 
δημοτικό συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ εξήντα εννιά (69,00€) για την 
κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά εξόφληση λογαριασμού της Δ.Ε.Η. με αρ. παροχής 
5 50003879-02 2 και περίοδο κατανάλωσης από 21/06/2012 έως 21/08/2012, στο χώρο όπου 
στεγάζεται το μουσικό σχολείο Ιουλίδας και το γραφείο δημοτικού διαμερίσματος Ιουλίδας. 
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6211 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει 
εγγραφεί πίστωση ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ 
10.6211.
3. Το λογαριασμό της Δ.Ε.Η.
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει  πίστωση  ποσού  ευρώ  εξήντα  εννιά  (69,00€) σε  βάρος  του  ΚΑ  10.6211  του 
προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2012  για  πληρωμή  λογαριασμού  της  Δ.Ε.Η.  με 
αρ. παροχής 5 50003879-02 2 και περίοδο κατανάλωσης από 21/06/2012 έως 21/08/2012, στο χώρο 
όπου στεγάζεται το μουσικό σχολείο Ιουλίδας και το γραφείο δημοτικού διαμερίσματος Ιουλίδας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 147/2012
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ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας ψηφιακής υποστήριξης ΟΤΑ μέσω διαδικτύου με την 
“Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ – Υποστήριξη Επιχειρήσεων ΕΠΕ”.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 
“  Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ”  

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.500,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 00.6451 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 209 ΤΟΥ Ν. 3463/06 ΚΑΙ ΤΟΥ Π.Δ. 28/1980      

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για την εξασφάλιση της νομιμότητας  των υπηρεσιακών ενεργειών και  την έγκυρη πληροφόρηση 
των  υπηρεσιών  του  Δήμου  σε  οικονομικά  και  νομικά  θέματα, κρίνεται  απαραίτητη  η 
πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  ανανέωση  της  σύμβασης  του  Δήμου  Κέας  με  την  εταιρεία 
“Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ – Υποστήριξη Επιχειρήσεων ΕΠΕ” για την ψηφιακή υποστήριξη ΟΤΑ μέσω 
διαδικτύου.

Με  βάση  τα  ανωτέρω  και  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του  Δήμου, 
εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή τα ακόλουθα :
 

− την έγκριση της  δαπάνης που αφορά  την ανανέωση της σύμβασης του Δήμου Κέας με την 

εταιρεία  “Σ.  ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ  –  Υποστήριξη  Επιχειρήσεων  ΕΠΕ”  για  την  ψηφιακή 

υποστήριξη ΟΤΑ μέσω διαδικτύου.

− την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με το κείμενο της παρούσας εισήγησης. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες :
-κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης των υπηρεσιών του Δήμου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το κόστος για την εκτέλεση της ανωτέρω παρεχόμενης υπηρεσίας δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό 
των  15.000,00  ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  (σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμόν 
35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών).
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ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της αναφερόμενης στην παρούσα εισήγηση υπηρεσία υπάρχουν διαθέσιμες και 
εξειδικευμένες  πιστώσεις  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  οικονομικού  έτους  2012,  ύψους 
1.500,00 € πλέον ΦΠΑ, στον Κ.Α. 00.6451

Φορέας χρηματοδότησης :
Η δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου

Συμβατικά Στοιχεία:

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, 
κατά σειρά ισχύος, είναι:

1. Η υπ΄αριθμ. 139/2012 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
2. Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής

Σύμβαση:
Η σύμβαση καταρτίζεται από την οικονομική υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα 
μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση της οικονομικής 
επιτροπής που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές.

Χρόνος Εκτέλεσης της υπηρεσίας  – Τρόπος πληρωμής:
Η  εκτέλεση  της  αναφερόμενης  στην  παρούσα  εισήγηση  υπηρεσία  θα  γίνει  τμηματικά  ως 
31/12/2012.
Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει τμηματικά ανάλογα με τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες και μετά την έκδοση από τον ανάδοχο των νόμιμων φορολογικών στοιχείων (σύμφωνα 
με τις διατάξεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων) και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων από το 
λογιστήριο  του  Δήμου,  ενώ  δεν  θα  υπερβεί  τις  εξήντα  (60)  ημέρες  από  την  έκδοση  του 
παραστατικού (Π.Δ. 166/2003). 

Τόπος Εκτέλεσης:
Οι ανωτέρω υπηρεσίες αφορούν ετήσια συνδρομή στο  site “Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ” για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την προμήθεια :
1. Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
2. Οι διατάξεις του Π.Δ. 28/1980
3. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07
4. Οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
5. Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15 – 6 - 1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού 

Δήμων και Κοινοτήτων
6. Οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 

2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ 
00.6451
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την παροχή υπηρεσίας ψηφιακής υποστήριξης ΟΤΑ μέσω διαδικτύου με 
την  “Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ – Υποστήριξη Επιχειρήσεων ΕΠΕ”.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.500,00€ πλέον ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 00.6451 με τίτλο 
“Συνδρομές  σε  εφημερίδες,  περιοδικά  και  ηλεκτρονικά  μέσα”  του  προϋπολογισμού  εξόδων 
οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 148/2012



16η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας της 21ης Σεπτεμβρίου 2012

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσιεύσεων σε 
τρεις (3) εφημερίδες που αφορούν περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού “Παροχή υπηρεσιών 
για την μεταφορά απορριμμάτων από τον οικισμό Ιουλίδας του Δήμου Κέας”.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  14ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης 
ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική 
Επιτροπή  αποφασίζει  για  την  έγκριση  των  δαπανών  και  τη  διάθεση  των  πιστώσεων  του 
προϋπολογισμού,  εκτός  από  εκείνες  που  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  αποφασίζει  το 
δημοτικό συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ τετρακοσίων πενήντα (450,00€) 
για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά  την πληρωμή δημοσιεύσεων σε τρεις (3) 
εφημερίδες  που  αφορούν  περίληψη  διακήρυξης  διαγωνισμού  “Παροχή  υπηρεσιών  για  την 
μεταφορά απορριμμάτων από τον οικισμό Ιουλίδας του Δήμου Κέας”.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80 
και  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ 20.6463  προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2012  στον  οποίο  έχει  εγγραφεί 
πίστωση ευρώ τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ
    20.6463
3. Τα φύλλα δημοσίευσης των εφημερίδων
4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει  πίστωση ποσού ευρώ τετρακοσίων πενήντα (450,00€)  σε  βάρος του ΚΑ 20.6463 του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012, για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που 
αφορά  την πληρωμή δημοσιεύσεων σε τρεις (3) εφημερίδες που αφορούν περίληψη διακήρυξης 
διαγωνισμού “Παροχή υπηρεσιών για την μεταφορά απορριμμάτων από τον οικισμό Ιουλίδας του 
Δήμου Κέας”.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 149/2012
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ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσιεύσεων σε 
τέσσερις  (4)  εφημερίδες  που  αφορούν  περίληψη  διακήρυξης  διαγωνισμού  “Μεταφοράς 
μαθητών Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κέας”.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  15ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης 
ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική 
Επιτροπή  αποφασίζει  για  την  έγκριση  των  δαπανών  και  τη  διάθεση  των  πιστώσεων  του 
προϋπολογισμού,  εκτός  από  εκείνες  που  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  αποφασίζει  το 
δημοτικό συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ εξακοσίων (600,00€) για την 
κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  πληρωμή  δημοσιεύσεων  σε  τέσσερις  (4) 
εφημερίδες που αφορούν περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού “Μεταφοράς μαθητών Α/βαθμιας και 
Β/βαθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κέας”.

 Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80 
και θα βαρύνει τους ΚΑ 15.6462 και 70.6463 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στους  οποίους 
έχουν εγγραφεί πιστώσεις ευρώ  πεντακόσια (500,00€) και εξακόσια (600,00€) αντίστοιχα.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στους ΚΑ
15.6462 και 70.6463
3. Τα φύλλα δημοσίευσης των εφημερίδων
4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ εξακόσια (600,00€) σε βάρος των ΚΑ  15.6462 και 70.6463 του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012, για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που 
αφορά την πληρωμή δημοσιεύσεων σε τέσσερις (4) εφημερίδες που αφορούν περίληψη διακήρυξης 
διαγωνισμού “Μεταφοράς μαθητών Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κέας”.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 150/2012



16η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας της 21ης Σεπτεμβρίου 2012

ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή του Δήμου στο 
δίκτυο αειφορικών νήσων Αιγαίου “ΔΑΦΝΗ” έτους 2012.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  16ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης 
ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική 
Επιτροπή  αποφασίζει  για  την  έγκριση  των  δαπανών  και  τη  διάθεση  των  πιστώσεων  του 
προϋπολογισμού,  εκτός  από  εκείνες  που  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  αποφασίζει  το 
δημοτικό συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ δύο χιλιάδων (2.000,00€) για την 
κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την  συμμετοχή του Δήμου στο δίκτυο αειφορικών 
νήσων Αιγαίου «ΔΑΦΝΗ» έτους 2012. 

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80 
και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6161.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί 
πίστωση ευρώ τρεις χιλιάδες (3.000,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ 
00.6161.0001.
4. Την υπ’ αριθ. 63/2011 απόφαση έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  2.000,00€  σε  βάρος  του  ΚΑ 00.6161.0001  με  τίτλο 
«Δίκτυο αειφορικών νήσων Αιγαίου ΔΑΦΝΗ» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 
2012.

Β)  Εισηγείται  την  απευθείας  ανάθεση  από  το  Δήμαρχο  στο  ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΦΝΗ για την συμμετοχή του Δήμου για το έτος 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 151/2012
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ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και  διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια υλικών για τον χρωματισμό δημοτικών κτιρίων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ   

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 3.000,00€ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 15.6661.0001 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟ  ΑΡΘΡΟ  23  ΤΗΣ  ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ  11389  /  93  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  κάλυψη των αναγκών  για  τον  χρωματισμό δημοτικών κτιρίων,  κρίνεται  απαραίτητη  η 
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια υλικών.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές  
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την 
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία 
μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να 
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο 
προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης  (15.000,00  €  μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 27319/02 Κ.Υ.Α.) η δαπάνη γίνεται με 
βάσει την περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τα λοιπά, κατά την κρίση του Ν.Π., στοιχεία της  
προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που 
υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.
Κατά συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω και  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του 
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

-     την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υλικών για την κάλυψη των αναγκών για τον 
χρωματισμό δημοτικών κτιρίων

-     την διάθεση πίστωσης ύψους  3.000,00€ του κωδικού αριθμού δαπανών του προϋπολογισμού 
εξόδων οικονομικού έτους 2012, Κ.Α.15.6661.0001

-     την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
κείμενο της παρούσας εισήγησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

− 10 τεμάχια των 10 λίτρων ακρυλικό λευκό χρώμα 100% εξωτερικού χώρου ποιότητα Α΄
− 15 τεμάχια των 10 λίτρων  ακρυλικό με χρώμα 100% εξωτερικού χώρου  ποιότητα Α΄
− 5 τεμάχια των 10 λίτρων  πλαστικό λευκό χρώμα 100% εσωτερικού χώρου ποιότητα Α΄
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− 10 τεμάχια των 10 λίτρων  πλαστικό με χρώμα 100% εσωτερικού χώρου ποιότητα Α΄
− 5 σάκοι των 25 κιλών επισκευαστικός σοβάς λευκός για εσωτερική και εξωτερική χρήση
− 10 τεμάχια των 18 εκατοστών ρολά πλαστικού 
− 10 τεμάχια κονταροπίνελα Νο 2 1/2
− 30 τεμάχια των 3 λίτρων αστάρι
− 10 τεμάχια του ενός (1) κιλού χρώμα με αντισκωριακό 
− 3 τεμάχια του ενός (1) λίτρου διαλυτικό νίτρου
− 3 τεμάχια των 0,750 γραμμαρίων μίνιο 

ΣΥΝΟΛΟ                      3.0  00,00  €  

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  209  του  Ν.  3463/06),  μετά  από  συλλογή 
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την 
διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Ισχύουσες Διατάξεις 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
2. Οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
3. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007
4. Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15 – 6 - 1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού 

Δήμων και Κοινοτήτων»
5. Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10
6. Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 
7. Οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 

2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»

8. Η υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.Α.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012, ύψους 3.000,00€ και συγκεκριμένα στον 
Κ.Α.   15.6661.0001  (σύμφωνα με τις  διατάξεις  του Ν.  3871/10,  του Π.Δ.  113/10 και  της  υπ’ 
αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

Συμβατικά Στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, 
κατά σειρά ισχύος, είναι:

1. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

2. Η προσφορά του μειοδότη (Τεχνική και Οικονομική)

Έγκριση Αποτελέσματος 
• Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη 

γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 



16η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας της 21ης Σεπτεμβρίου 2012

Υπογραφή Σύμβασης 
Ο προμηθευτής  στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια  υποχρεούται  εντός  5 ημερών από την 
ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος 
παράδοσης  αρχίζει  από  την  εκπνοή  αυτής  της  προθεσμίας.  Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  ο 
προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική 
προθεσμία  να  υπογράψει  την  σχετική  σύμβαση,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  την 
κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση 
Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
35 της Υ.Α. 11389/93του ΥΠ.ΕΣ.

Σύμβαση 
Η  σύμβαση  καταρτίζεται  από  την  υπηρεσία  και  υπογράφεται  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη.  Η 
σύμβαση δεν μπορεί  να περιέχει  όρους αντίθετους  με τα παραπάνω στοιχεία και  περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής :

-Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης

-Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους

-Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες

-Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα

-Την συμφωνηθείσα τιμή

-Τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών

-Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του μειοδότη

-Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις

-Τον τρόπο παραλαβής

-Τον τρόπο πληρωμής

-Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας

-Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών

-Τις προβλεπόμενες ρήτρες

-Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος

Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 
και  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  ύστερα  από  γνωμοδότηση  αρμόδιων  οργάνων  αξιολόγησης, 
σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  1,2  και  3  της  υπ’ αριθμόν  11389/93  απόφασης  του  υπουργού 
εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) , εκτός αν για εύλογη αιτία έχει εγγράφως δοθεί παράταση του χρόνου 
παράδοσης. 

Χρόνος Παράδοσης 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος 
προμηθειών του Δήμου. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της εντολής.  Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται  ποινική ρήτρα σύμφωνα με το 
άρθρο 33 υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).



16η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας της 21ης Σεπτεμβρίου 2012

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος.

Παραλαβή Ειδών
Η  παραλαβή  των  προς  προμήθεια  ειδών θα  γίνει  από  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  και  θα 
πραγματοποιηθεί με ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.

Τρόπος Πληρωμής 
Η  πληρωμή  της  αξίας  των  προς  προμήθεια  ειδών θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των 
παραγράφων  1δ,  2  και  3  της  υπ’  αριθμόν  11389/93  απόφασης  του  υπουργού  εσωτερικών 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).  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 40 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

      1.   Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον 

ΚΑ 15.6661.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια  υλικών για την κάλυψη των αναγκών για τον χρωματισμό δημοτικών 
κτιρίων και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  3.000,00€  σε  βάρος  του  ΚΑ 15.6661.0001  με  τίτλο 
“Προμήθεια  υλικών  για  χρωματισμό  κτιρίων”  του  προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους 
2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 152/2012
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ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και  διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια  οικοδομικών υλικών για την επισκευή των σχολικών κτιρίων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ   

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

(Η  ΔΑΠΑΝΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ  ΑΞΙΑΣ  2.000,00€  (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 
ΦΠΑ)  ΘΑ  ΚΑΛΥΦΘΕΙ  ΑΠΟ  ΤΟΝ  Κ.Α.  15.6661.0002  ΤΟΥ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟ  ΑΡΘΡΟ  23  ΤΗΣ  ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ  11389  /  93  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών  για την επισκευή των σχολικών κτιρίων, κρίνεται  απαραίτητη η 
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές  
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την 
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία 
μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να 
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο 
προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης  (15.000,00  €  μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 27319/02 Κ.Υ.Α.) η δαπάνη γίνεται με 
βάσει την περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τα λοιπά, κατά την κρίση του Ν.Π., στοιχεία της  
προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που 
υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.
Κατά συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω και  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του 
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

-     την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για την κάλυψη των αναγκών 
για την επισκευή σχολικών κτιρίων

-     την διάθεση πίστωσης ύψους  2.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ) του κωδικού αριθμού δαπανών του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012, Κ.Α.15.6661.0002

-     την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
κείμενο της παρούσας εισήγησης.



16η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας της 21ης Σεπτεμβρίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

− 12 κυβικά αμμοχάλικο
− 28 σακιά τσιμέντα
− 152 σακιά ασβέστες
− 38 σακιά τσιμέντα λευκά
− 73 σακιά μάρμαρο
− 143 σακιά αμμοχάλικο

ΣΥΝΟΛΟ                      2.0  00,00  €  

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  209  του  Ν.  3463/06),  μετά  από  συλλογή 
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την 
διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Ισχύουσες Διατάξεις 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
2. Οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
3. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007
4. Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15 – 6 - 1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού 

Δήμων και Κοινοτήτων»
5. Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10
6. Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 
7. Οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 

2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»

8. Η υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.Α.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012, ύψους 2.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και 
συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.  15.6661.0002  (σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  3871/10,  του  Π.Δ. 
113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών)

Συμβατικά Στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, 
κατά σειρά ισχύος, είναι:

1. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

2. Η προσφορά του μειοδότη (Τεχνική και Οικονομική)
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Έγκριση Αποτελέσματος 
• Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη 

γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 

Υπογραφή Σύμβασης 
Ο προμηθευτής  στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια  υποχρεούται  εντός  5 ημερών από την 
ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος 
παράδοσης  αρχίζει  από  την  εκπνοή  αυτής  της  προθεσμίας.  Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  ο 
προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική 
προθεσμία  να  υπογράψει  την  σχετική  σύμβαση,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  την 
κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση 
Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
35 της Υ.Α. 11389/93του ΥΠ.ΕΣ.

Σύμβαση 
Η  σύμβαση  καταρτίζεται  από  την  υπηρεσία  και  υπογράφεται  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη.  Η 
σύμβαση δεν μπορεί  να περιέχει  όρους αντίθετους  με τα παραπάνω στοιχεία και  περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής :

-Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης

-Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους

-Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες

-Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα

-Την συμφωνηθείσα τιμή

-Τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών

-Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του μειοδότη

-Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις

-Τον τρόπο παραλαβής

-Τον τρόπο πληρωμής

-Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας

-Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών

-Τις προβλεπόμενες ρήτρες

-Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος

Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 
και  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  ύστερα  από  γνωμοδότηση  αρμόδιων  οργάνων  αξιολόγησης, 
σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  1,2  και  3  της  υπ’ αριθμόν  11389/93  απόφασης  του  υπουργού 
εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) , εκτός αν για εύλογη αιτία έχει εγγράφως δοθεί παράταση του χρόνου 
παράδοσης. 
Χρόνος Παράδοσης 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος 
προμηθειών του Δήμου. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της εντολής.  Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται  ποινική ρήτρα σύμφωνα με το 
άρθρο 33 υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
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Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος 

Παραλαβή Ειδών
Η  παραλαβή  των  προς  προμήθεια  ειδών θα  γίνει  από  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  και  θα 
πραγματοποιηθεί με ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.

Τρόπος Πληρωμής 
Η  πληρωμή  της  αξίας  των  προς  προμήθεια  ειδών θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των 
παραγράφων  1δ,  2  και  3  της  υπ’  αριθμόν  11389/93  απόφασης  του  υπουργού  εσωτερικών 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).  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 40 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

      1.   Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον 

ΚΑ 15.6661.0002
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια οικοδομικών υλικών για την κάλυψη των αναγκών για την επισκευή 
των σχολικών κτιρίων και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15.6661.0002 
με τίτλο “Προμήθεια οικοδομικών υλικών για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων” του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 153/2012
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ΘΕΜΑ 19ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και  διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης  και λοιπά υλικά γραφείων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ  

( Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 100,00€ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 10.6612 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟ  ΑΡΘΡΟ  23  ΤΗΣ  ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ  11389  /  93  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών της οικονομικής υπηρεσίας, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση 
δαπάνης για την προμήθεια μίας (1) αριθμομηχανής με χαρτοταινία. 

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές  
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την 
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία 
μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να 
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο 
προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης  (15.000,00  €  μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 27319/02 Κ.Υ.Α.) η δαπάνη γίνεται με 
βάσει την περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τα λοιπά, κατά την κρίση του Ν.Π., στοιχεία της  
προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που 
υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.
Κατά συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω και  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του 
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

-     την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια  μίας (1) αριθμομηχανής με χαρτοταινία. 

-     την διάθεση πίστωσης ύψους  100,00€ του κωδικού αριθμού δαπανών του προϋπολογισμού 
εξόδων οικονομικού έτους 2012, Κ.Α.10.6612

-     την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
κείμενο της παρούσας εισήγησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

−  μία (1) αριθμομηχανή με χαρτοταινία

ΣΥΝΟΛΟ                         1  00,00  €  
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Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  209  του  Ν.  3463/06),  μετά  από  συλλογή 
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την 
διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Ισχύουσες Διατάξεις 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
2. Οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
3. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007
4. Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15 – 6 - 1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού 

Δήμων και Κοινοτήτων»
5. Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10
6. Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 
7. Οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 

2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»

8. Η υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.Α.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012, ύψους ----€ και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 
10.6612 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 
εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών)

Συμβατικά Στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, 
κατά σειρά ισχύος, είναι:

1. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

2. Η προσφορά του μειοδότη (Τεχνική και Οικονομική)

Έγκριση Αποτελέσματος 
• Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη 

γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 

Υπογραφή Σύμβασης 
Ο προμηθευτής  στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια  υποχρεούται  εντός  5 ημερών από την 
ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος 
παράδοσης  αρχίζει  από  την  εκπνοή  αυτής  της  προθεσμίας.  Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  ο 
προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική 
προθεσμία  να  υπογράψει  την  σχετική  σύμβαση,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  την 
κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση 
Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
35 της Υ.Α. 11389/93του ΥΠ.ΕΣ.
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Σύμβαση 
Η  σύμβαση  καταρτίζεται  από  την  υπηρεσία  και  υπογράφεται  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη.  Η 
σύμβαση δεν μπορεί  να περιέχει  όρους αντίθετους  με τα παραπάνω στοιχεία και  περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής :

-Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης

-Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους

-Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες

-Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα

-Την συμφωνηθείσα τιμή

-Τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών

-Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του μειοδότη

-Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις

-Τον τρόπο παραλαβής

-Τον τρόπο πληρωμής

-Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας

-Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών

-Τις προβλεπόμενες ρήτρες

-Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος

Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 
και  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  ύστερα  από  γνωμοδότηση  αρμόδιων  οργάνων  αξιολόγησης, 
σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  1,2  και  3  της  υπ’ αριθμόν  11389/93  απόφασης  του  υπουργού 
εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) , εκτός αν για εύλογη αιτία έχει εγγράφως δοθεί παράταση του χρόνου 
παράδοσης. 
Χρόνος Παράδοσης 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος 
προμηθειών του Δήμου. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της εντολής.  Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται  ποινική ρήτρα σύμφωνα με το 
άρθρο 33 υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος 
Παραλαβή Ειδών
Η  παραλαβή  των  προς  προμήθεια  ειδών θα  γίνει  από  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  και  θα 
πραγματοποιηθεί με ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.
Τρόπος Πληρωμής 
Η  πληρωμή  της  αξίας  των  προς  προμήθεια  ειδών θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των 
παραγράφων  1δ,  2  και  3  της  υπ’  αριθμόν  11389/93  απόφασης  του  υπουργού  εσωτερικών 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).  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 40 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

      1.   Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον 

ΚΑ 10.6612 
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια μίας (1) αριθμομηχανής με χαρτοταινία για την κάλυψη των αναγκών 
της οικονομικής υπηρεσίας και τις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια είδους. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 100,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6612 με τίτλο “Προμήθεια 
γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ” του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 154/2012
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ΘΕΜΑ 20ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και  διάθεση 
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης των οχημάτων του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ   ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 600,00€ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α. (20.6263.0001, 20.6263.0002) ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 23 ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ 11389 / 93 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  Δήμου  και  την  σωστή  και  ασφαλή  κίνηση  των  οχημάτων, 
κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για εργασίες συντήρησης κι επισκευής.

Κατά συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω και  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του 
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1. την έγκριση της δαπάνης  για την παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης των 
οχημάτων του Δήμου

      2. την διάθεση πίστωσης ύψους  600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ των κωδικών αριθμών δαπανών 
του  προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2012,  από  τους  Κ.Α.   20.6263.0001, 
20.6263.0002.

     3.την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται 
στο κείμενο της παρούσας εισήγησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εργασίες αντικατάστασης ανταλλακτικών ως εξής :

-για το υπ΄αριθμ. ΚΗΥ2277 απορριμματοφόρο   MERCEDES  , απαιτούνται :  
σκαλοπάτι, καθρέπτης, λάδια υδραυλικών, παράθυρο, μπλαφονιέρα, ιμάντες, εξάτμιση, λουρί, 
βάσεις, δυναμό, ταμπούρα, σωληνάκι σιαγόνας, πιάτο σωλήνα, σπιράλ, βαλβολίνες,βάση ράουλο

-στο υπ΄αριθμ. ΚΗΥ2288 απορριμματοφόρο   NISSAN  , απαιτούνται :  
μαρκούτσι, καλώδια, λάδια, φωτοκύτταρο, σιαγόνες, ταμπούρα, λάδια, βαλβολίνες, τσιμούχες 
τιμονιού και μπάρα με βαλβολίνες, αυτόματος, ντίζα, ράουλο, καθρέπτης, φώτα, πρέσσα, 
ταχύτητες, τρομπάνι, υγρά
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-στο υπ΄αριθμ. ΚΗΥ2290 φορτηγό   MERCEDES  , απαιτούνται :  
μπαταρία, αυτόματος, ρεζερβουάρ, φίλτρα, λάδια, βαλβολίνες

ΣΥΝΟΛΟ           600,00€  

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  209  του  Ν.  3463/06),  μετά  από  συλλογή 
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την 
διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Ισχύουσες Διατάξεις 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)

2. Οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)

3. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

4. Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού 
Δήμων και Κοινοτήτων»

5. Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10

6. Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

7. Οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 
2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»

8. Η υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.Α.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012, ύψους 600,00€ και συγκεκριμένα στους 
Κ.Α. 20.6263.0001, 20.6263.0002 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και 
της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

Έγκριση Αποτελέσματος 
• Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη 

γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 

Χρόνος Παράδοσης 
Η  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  θα  πραγματοποιηθεί  εντός  10  ημερών  από  την  ημερομηνία 
κοινοποίησης της εντολής.  Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται  ποινική ρήτρα σύμφωνα με το 
άρθρο 33 υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Τόπος Παράδοσης 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή.



16η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας της 21ης Σεπτεμβρίου 2012

Παραλαβή Υλικών 
Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή  και θα πραγματοποιηθεί με 
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία εκτέλεσης των εργασιών.

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της  αξίας των υλικών θα γίνει  μετά το πέρας των εργασιών.  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  40  της  υπ’ αριθμόν  11389/93 
απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στους ΚΑ 
20.6263.0001, 20.6263.0002
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης των  οχημάτων του Δήμου  και τις 
τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων εργασιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 600,00€, σε βάρος των ΚΑ 20.6263.0001, 20.6263.0002 
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 155/2012
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ΘΕΜΑ 21ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και  διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών  για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων 
του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ   
ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 4.100,00€ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ 
ΑΠΟ  ΤΟΥΣ  Κ.Α.  (  20.6671.0001,  20.6671.0002)   ΤΟΥ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ 11389 / 93 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων , κρίνεται 
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές  
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την 
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία 
μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να 
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο 
προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης  (15.000,00  €  μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 27319/02 Κ.Υ.Α.) η δαπάνη γίνεται με 
βάσει την περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τα λοιπά, κατά την κρίση του Ν.Π., στοιχεία της  
προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που 
υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις ανάγκες των υπηρεσιών 
του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1. την έγκριση της δαπάνης για προμήθεια ανταλλακτικών  για την επισκευή και συντήρηση 
των οχημάτων  του Δήμου

      2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   4.100,00€  των  κωδικών  αριθμών  δαπανών  του 
προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2012,  από  τους  Κ.Α.  20.6671.0001, 
20.6671.0002.

      3.την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται 
στο κείμενο της παρούσας εισήγησης.



16η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας της 21ης Σεπτεμβρίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-για το υπ΄αριθμ. ΚΗΥ2277 απορριμματοφόρο   MERCEDES  , απαιτούνται :  
σκαλοπάτι, καθρέπτης, λάδια υδραυλικών, παράθυρο, μπλαφονιέρα, ιμάντες, εξάτμιση, λουρί, 
βάσεις, δυναμό, ταμπούρα, σωληνάκι σιαγόνας, πιάτο σωλήνα, σπιράλ, βαλβολίνες,βάση ράουλο

-στο υπ΄αριθμ. ΚΗΥ2288 απορριμματοφόρο   NISSAN  , απαιτούνται :  
μαρκούτσι, καλώδια, λάδια, φωτοκύτταρο, σιαγόνες, ταμπούρα, λάδια, βαλβολίνες, τσιμούχες 
τιμονιού και μπάρα με βαλβολίνες, αυτόματος, ντίζα, ράουλο, καθρέπτης, φώτα, πρέσσα, 
ταχύτητες, τρομπάνι, υγρά

-στο υπ΄αριθμ. ΚΗΥ2290 φορτηγό   MERCEDES  , απαιτούνται :  
μπαταρία, αυτόματος, ρεζερβουάρ, φίλτρα, λάδια, βαλβολίνες

ΣΥΝΟΛΟ           4.100,00€  

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  209  του  Ν.  3463/06),  μετά  από  συλλογή 
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την 
διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Ισχύουσες Διατάξεις 

• Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)

• Οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)

• Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

• Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού 
Δήμων και Κοινοτήτων»

• Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10

• Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

• Οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 
2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»

• Η υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.Α.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2012  και  συγκεκριμένα  στους  Κ.Α. 
20.6671.0001, 20.6671.0002, ποσό 4.100,00€ (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 
113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).
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Έγκριση Αποτελέσματος 
• Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη 

γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 

Χρόνος Παράδοσης 
Τα  προς  προμήθεια  είδη  θα  παραδίδονται  τμηματικά  ανάλογα  τις  προκύπτουσες  ανάγκες  της 
υπηρεσίας μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος προμηθειών του δήμου. Ο χρόνος 
παράδοσης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της εντολής. Για κάθε 
ημέρα  υπέρβασης  ορίζεται  ποινική  ρήτρα  σύμφωνα  με  το  άρθρο  33  υπ’ αριθμόν  11389/93 
απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος 
Παραλαβή Υλικών 
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή παραλαβής και θα πραγματοποιηθεί με 
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.
Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης των υλικών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παραγράφων 1δ , 2 και 3 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού 
εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 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  40  της  υπ’  αριθμόν  11389/93  απόφασης  του  υπουργού  εσωτερικών 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στους ΚΑ 
20.6671.0001, 20.6671.0002.
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του 
Δήμου και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 4.100,00€ σε βάρος των ΚΑ  20.6671.0001, 20.6671.0002 
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 156/2012
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ΘΕΜΑ 22ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και  διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  

( Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 500,00€ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 10.6634  ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟ  ΑΡΘΡΟ  23  ΤΗΣ  ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ  11389  /  93  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, κρίνεται 
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές  
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την 
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία 
μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να 
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο 
προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης  (15.000,00  €  μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 27319/02 Κ.Υ.Α.) η δαπάνη γίνεται με 
βάσει την περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τα λοιπά, κατά την κρίση του Ν.Π., στοιχεία της  
προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που 
υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.
Κατά συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω και  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του 
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

-     την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.

-     την διάθεση πίστωσης ύψους  500,00€ του κωδικού αριθμού δαπανών του προϋπολογισμού 
εξόδων οικονομικού έτους 2012, Κ.Α.10.6634

-     την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
κείμενο της παρούσας εισήγησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

− 40 τεμάχια ρολά υγείας
− 20 τεμάχια ρολά κουζίνας επαγγελματικά
− 10 τεμάχια χλωρίνες απλές
− 10 τεμάχια σαπούνια για τα χέρια
− 5 τεμάχια υγρό για τα τζάμια
− 5 τεμάχια υγρό γενικής χρήσης ΣΥΝΟΛΟ           500,00€  
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Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  209  του  Ν.  3463/06),  μετά  από  συλλογή 
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την 
διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Ισχύουσες Διατάξεις 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
2. Οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
3. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007
4. Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15 – 6 - 1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού 

Δήμων και Κοινοτήτων»
5. Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10
6. Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 
7. Οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 

2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»

8. Η υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.Α.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012, ύψους 500,00€ και συγκεκριμένα στον 
Κ.Α.  10.6634 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 
30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών)

Συμβατικά Στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, 
κατά σειρά ισχύος, είναι:

1. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

2. Η προσφορά του μειοδότη (Τεχνική και Οικονομική)

Έγκριση Αποτελέσματος 
• Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη 

γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 

Υπογραφή Σύμβασης 
Ο προμηθευτής  στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια  υποχρεούται  εντός  5 ημερών από την 
ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος 
παράδοσης  αρχίζει  από  την  εκπνοή  αυτής  της  προθεσμίας.  Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  ο 
προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική 
προθεσμία  να  υπογράψει  την  σχετική  σύμβαση,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  την 
κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση 
Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
35 της Υ.Α. 11389/93του ΥΠ.ΕΣ.
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Σύμβαση 
Η  σύμβαση  καταρτίζεται  από  την  υπηρεσία  και  υπογράφεται  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη.  Η 
σύμβαση δεν μπορεί  να περιέχει  όρους αντίθετους  με τα παραπάνω στοιχεία και  περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής :

-Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης

-Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους

-Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες

-Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα

-Την συμφωνηθείσα τιμή

-Τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών

-Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του μειοδότη

-Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις

-Τον τρόπο παραλαβής

-Τον τρόπο πληρωμής

-Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας

-Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών

-Τις προβλεπόμενες ρήτρες

-Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος

Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 
και  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  ύστερα  από  γνωμοδότηση  αρμόδιων  οργάνων  αξιολόγησης, 
σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  1,2  και  3  της  υπ’ αριθμόν  11389/93  απόφασης  του  υπουργού 
εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) , εκτός αν για εύλογη αιτία έχει εγγράφως δοθεί παράταση του χρόνου 
παράδοσης. 
Χρόνος Παράδοσης 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος 
προμηθειών του Δήμου. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της εντολής.  Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται  ποινική ρήτρα σύμφωνα με το 
άρθρο 33 υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος 
Παραλαβή Ειδών
Η  παραλαβή  των  προς  προμήθεια  ειδών θα  γίνει  από  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  και  θα 
πραγματοποιηθεί με ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.
Τρόπος Πληρωμής 
Η  πληρωμή  της  αξίας  των  προς  προμήθεια  ειδών θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των 
παραγράφων  1δ,  2  και  3  της  υπ’  αριθμόν  11389/93  απόφασης  του  υπουργού  εσωτερικών 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).  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 40 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

      1.   Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον 

ΚΑ 10.6634 
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  και τις τεχνικές προδιαγραφές 
των προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 500,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6634 με τίτλο “Προμήθεια 
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού” του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 157/2012
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ΘΕΜΑ 23ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και  διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια εντύπων (καρτελάκια) για τις ανάγκες του σφαγείου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ)   

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ

( Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 200,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 70.6613.0001 ΤΟΥ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2012)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟ  ΑΡΘΡΟ  23  ΤΗΣ  ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ  11389  /  93  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών του δημοτικού σφαγείου, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση 
δαπάνης για την προμήθεια 1000 τεμαχίων εντύπων (καρτελάκια) από χαρτόνι για βοοειδή.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές  
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την 
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία 
μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να 
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο 
προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης  (15.000,00  €  μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 27319/02 Κ.Υ.Α.) η δαπάνη γίνεται με 
βάσει την περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τα λοιπά, κατά την κρίση του Ν.Π., στοιχεία της  
προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που 
υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.
Κατά συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω και  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του 
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

-     την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια 1000 τεμαχίων εντύπων (καρτελάκια) από χαρτόνι 
για βοοειδή, για την κάλυψη των αναγκών του δημοτικού σφαγείου

-     την διάθεση πίστωσης ύψους  200,00€ συμπ/νου ΦΠΑ του κωδικού αριθμού δαπανών του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012, Κ.Α.70.6613.0001

-     την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
κείμενο της παρούσας εισήγησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

− 1000 τεμάχια καρτελάκια από χαρτόνι  για βοοειδή 

ΣΥΝΟΛΟ                         200,00€  
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Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  209  του  Ν.  3463/06),  μετά  από  συλλογή 
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την 
διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Ισχύουσες Διατάξεις 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
2. Οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
3. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007
4. Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15 – 6 - 1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού 

Δήμων και Κοινοτήτων»
5. Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10
6. Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 
7. Οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 

2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»

8. Η υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.Α.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012, ύψους 200,00€ και συγκεκριμένα στον 
Κ.Α.   70.6613.0001  (σύμφωνα με τις  διατάξεις  του Ν.  3871/10,  του Π.Δ.  113/10 και  της  υπ’ 
αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών)

Συμβατικά Στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, 
κατά σειρά ισχύος, είναι:

1. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

2. Η προσφορά του μειοδότη (Τεχνική και Οικονομική)

Έγκριση Αποτελέσματος 
• Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη 

γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 

Υπογραφή Σύμβασης 
Ο προμηθευτής  στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια  υποχρεούται  εντός  5 ημερών από την 
ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος 
παράδοσης  αρχίζει  από  την  εκπνοή  αυτής  της  προθεσμίας.  Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  ο 
προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική 
προθεσμία  να  υπογράψει  την  σχετική  σύμβαση,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  την 
κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση 
Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
35 της Υ.Α. 11389/93του ΥΠ.ΕΣ.
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Σύμβαση 
Η  σύμβαση  καταρτίζεται  από  την  υπηρεσία  και  υπογράφεται  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη.  Η 
σύμβαση δεν μπορεί  να περιέχει  όρους αντίθετους  με τα παραπάνω στοιχεία και  περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής :

-Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης

-Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους

-Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες

-Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα

-Την συμφωνηθείσα τιμή

-Τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών

-Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του μειοδότη

-Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις

-Τον τρόπο παραλαβής

-Τον τρόπο πληρωμής

-Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας

-Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών

-Τις προβλεπόμενες ρήτρες

-Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος

Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 
και  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  ύστερα  από  γνωμοδότηση  αρμόδιων  οργάνων  αξιολόγησης, 
σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  1,2  και  3  της  υπ’ αριθμόν  11389/93  απόφασης  του  υπουργού 
εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) , εκτός αν για εύλογη αιτία έχει εγγράφως δοθεί παράταση του χρόνου 
παράδοσης. 
Χρόνος Παράδοσης 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος 
προμηθειών του Δήμου. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της εντολής.  Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται  ποινική ρήτρα σύμφωνα με το 
άρθρο 33 υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος 
Παραλαβή Ειδών
Η  παραλαβή  των  προς  προμήθεια  ειδών θα  γίνει  από  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  και  θα 
πραγματοποιηθεί με ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.
Τρόπος Πληρωμής 
Η  πληρωμή  της  αξίας  των  προς  προμήθεια  ειδών θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των 
παραγράφων  1δ,  2  και  3  της  υπ’  αριθμόν  11389/93  απόφασης  του  υπουργού  εσωτερικών 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).  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 40 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

      1.   Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον 

ΚΑ 70.6613.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια 1000 τεμαχίων εντύπων (καρτελάκια) από χαρτόνι για βοοειδή, για την 
κάλυψη των αναγκών του σφαγείου και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 200,00€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 70.6613.0001 με 
τίτλο  “Προμήθεια  εντύπων  και  πολλαπλών  εκτυπώσεων  για  τις  ανάγκες  του  σφαγείου”  του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 158/2012
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και  διάθεση 
πίστωσης  για την προμήθεια ενός (1)  νέου συστήματος ταχυδρομείου,  ζύγισης,  αυτόματου 
υπολογισμού τελών και γραμματοσήμανσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ,   

ΖΥΓΙΣΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 3.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 
ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 10.7135 ΤΟΥ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2012)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟ  ΑΡΘΡΟ  23  ΤΗΣ  ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ  11389  /  93  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση 
δαπάνης  για  την  προμήθεια ενός  (1)  νέου  συστήματος  ταχυδρομείου,  ζύγισης,  αυτόματου 
υπολογισμού τελών και γραμματοσήμανσης.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές  
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την 
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία 
μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να 
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο 
προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης  (15.000,00€  μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 27319/02 Κ.Υ.Α.) η δαπάνη γίνεται με 
βάσει την περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τα λοιπά, κατά την κρίση του Ν.Π., στοιχεία της  
προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που 
υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.
Κατά συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω και  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του 
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

-     την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ενός (1) νέου συστήματος ταχυδρομείου, ζύγισης, 
αυτόματου υπολογισμού τελών και γραμματοσήμανσης, για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών του Δήμου

-     την διάθεση πίστωσης ύψους  3.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ του κωδικού αριθμού δαπανών του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012, Κ.Α.10.7135

-     την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
κείμενο της παρούσας εισήγησης.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

− ένα (1) τεμ. ψηφιακού συστήματος ταχυδρομείου ζύγισης, αυτόματου υπολογισμού τελών 
γραμματοσήμανσης

− εκπαίδευση τριών (3) υπαλλήλων στο χειρισμό της μηχανής
− τρία (3) πακέτα αυτοκόλλητες ετικέτες γραμματοσήμανσης
− μία (1) κασέτα μελάνης χρώματος ερυθρού

ΣΥΝΟΛΟ                      3.000,  00  €  

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  209  του  Ν.  3463/06),  μετά  από  συλλογή 
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την 
διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Ισχύουσες Διατάξεις 
1.Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
2.Οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
3.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007
4.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15 – 6 - 1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού  
   Δήμων και Κοινοτήτων»
5.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10
6.Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 
7.Οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 
   2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
   συναλλαγές»
8.Η υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.Α.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012, ύψους 3.000,00€ και συγκεκριμένα στον 
Κ.Α.  10.7135 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 
30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών)

Συμβατικά Στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, 
κατά σειρά ισχύος, είναι:

1. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

2. Η προσφορά του μειοδότη (Τεχνική και Οικονομική)
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Έγκριση Αποτελέσματος 
• Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη 

γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 

Υπογραφή Σύμβασης 
Ο προμηθευτής  στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια  υποχρεούται  εντός  5 ημερών από την 
ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος 
παράδοσης  αρχίζει  από  την  εκπνοή  αυτής  της  προθεσμίας.  Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  ο 
προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική 
προθεσμία  να  υπογράψει  την  σχετική  σύμβαση,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  την 
κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση 
Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
35 της Υ.Α. 11389/93του ΥΠ.ΕΣ.

Σύμβαση 
Η  σύμβαση  καταρτίζεται  από  την  υπηρεσία  και  υπογράφεται  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη.  Η 
σύμβαση δεν μπορεί  να περιέχει  όρους αντίθετους  με τα παραπάνω στοιχεία και  περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής :

-Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης

-Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους

-Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες

-Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα

-Την συμφωνηθείσα τιμή

-Τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών

-Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του μειοδότη

-Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις

-Τον τρόπο παραλαβής

-Τον τρόπο πληρωμής

-Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας

-Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών

-Τις προβλεπόμενες ρήτρες

-Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος

Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 
και  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  ύστερα  από  γνωμοδότηση  αρμόδιων  οργάνων  αξιολόγησης, 
σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  1,2  και  3  της  υπ’ αριθμόν  11389/93  απόφασης  του  υπουργού 
εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) , εκτός αν για εύλογη αιτία έχει εγγράφως δοθεί παράταση του χρόνου 
παράδοσης. 
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Χρόνος Παράδοσης 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος 
προμηθειών του Δήμου. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της εντολής.  Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται  ποινική ρήτρα σύμφωνα με το 
άρθρο 33 υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος 

Παραλαβή Ειδών
Η  παραλαβή  των  προς  προμήθεια  ειδών θα  γίνει  από  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  και  θα 
πραγματοποιηθεί με ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.

Τρόπος Πληρωμής 
Η  πληρωμή  της  αξίας  των  προς  προμήθεια  ειδών θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των 
παραγράφων  1δ,  2  και  3  της  υπ’  αριθμόν  11389/93  απόφασης  του  υπουργού  εσωτερικών 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).  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 40 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον 

ΚΑ 10.7135
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια ενός  (1)  νέου  συστήματος  ταχυδρομείου,  ζύγισης,  αυτόματου 
υπολογισμού τελών και  γραμματοσήμανσης,  για  την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του 
Δήμου και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 3.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 10.7135 με 
τίτλο “Λοιπός εξοπλισμός” του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 159/2012
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Ο πρόεδρος Τα μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός            Βελισσαροπούλου Ειρήνη              

          Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία

             Μαρούλης Φίλιππος         
         

Λέπουρας Στυλιανός                 
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