
4η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 22ας Φεβρουαρίου 2013

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
         

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 22/02/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 647/19-02-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο:   Δέσμευση  αποφάσεων  και  προτάσεων  ανάληψης  υποχρέωσης  στους
αντίστοιχους  Κωδικούς  Αριθμούς  των  εξόδων  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου,
οικονομικού έτους 2013 και διάθεση πιστώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης 
Στυλιανός

ΘΕΜΑ   2ο:  Καθορισμός  τελών  ύδρευσης  και  τροποποίηση  του  Κανονισμού
ύδρευσης του Δήμου για την περιοχή Κάτω Μεριά.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης 
Στυλιανός

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμού κατανάλωσης
ηλεκτρικού ρεύματος στο χώρο στέγασης του ιατρείου της Κάτω Μεριάς.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός  

ΘΕΜΑ 4ο:   Έγκριση της  δαπάνης,  διαμόρφωση των τεχνικών  προδιαγραφών και
διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση κι επισκευή οδικού
δικτύου.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός  

ΘΕΜΑ 5ο:   Έγκριση της  δαπάνης,  διαμόρφωση των τεχνικών  προδιαγραφών και
διάθεση πίστωσης για την προμήθεια προβολέων για το γήπεδο 5Χ5.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός  

ΘΕΜΑ 6ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση  πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  επισκευής  και  συντήρησης
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ύδρευσης.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός  
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ΘΕΜΑ 7ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας για την συντήρηση λειτουργίας  των
δικτύων αποχέτευσης.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός  

ΘΕΜΑ 8ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση  πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  επισκευής  και  συντήρησης
αντλιοστασίων ύδρευσης.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός  

ΘΕΜΑ 9ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας εξυγίανσης και καθαρισμού πηγών.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός  

ΘΕΜΑ 10ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την τεχνική υποστήριξη
και παρακολούθηση έργων ύδρευσης.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός  

ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την τεχνική υποστήριξη
και παρακολούθηση έργων αποχέτευσης.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός  

ΘΕΜΑ 12ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την τεχνική υποστήριξη
και παρακολούθηση έργων οδοποιίας.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός  

ΘΕΜΑ  13ο  : Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  πληρωμή
λογαριασμού HOL ADSL του Δήμου Κέας μηνός Ιανουαρίου 2013.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός  
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4η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 22ας Φεβρουαρίου 2013

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 4ης/22-02-2013
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και  στο γραφείο  του Τοπικού Συμβουλίου  στην Κορησία,  σήμερα στις
22/02/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, ύστερα από την 647/19-02-2013 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.    Βελισσαροπούλου Ειρήνη
      2. Μαρούλης Φίλιππος                  2.    Ευαγγέλου Ιωάννης
      3. Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία                  
      4. Λέπουρας Στυλιανός
      5. Μορφωνιός Ιωάννης - Δημήτριος

   
                                                                                 (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

       
        
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Πετρή Βασιλική.
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ΘΕΜΑ 1ο: Δέσμευση αποφάσεων και προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης στους
αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου,
οικονομικού έτους 2013 και διάθεση πιστώσεων.

Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  1ο 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.
Σύμφωνα με το ΠΔ 113/2010 “περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες” η
Οικονομική  Επιτροπή  πρέπει  να  εγκρίνει  τις  προτάσεις  ανάληψης  υποχρέωσης
δέσμευσης πιστώσεων για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος των Κωδικών
Αριθμών των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου.

Επίσης  σύμφωνα  με  την  αριθ.πρωτ.  2/96117/0026/20-12-2011  Εγκύκλιο  του
Υπουργείου  Οικονομικών  Γενική  Γραμματεία  Δημοσιονομικής  Πολιτικής  που
αναφέρει για τις ανατροπές και τις Αναλήψεις Υποχρεώσεων. 

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου μας, μας υπέβαλε συνολικά προτάσεις ανάληψης
υποχρέωσης δέσμευσης πιστώσεων για την πληρωμή ισόποσων δαπανών σε βάρος
των Κωδικών Αριθμών των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού
έτους 2013 όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα :

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ

80.8116 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 6.050,00

80.8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 116.960,00

80.8121 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 58.700,00

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

α) Την εισήγηση του προέδρου 
β)  Την  συνολική  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  δέσμευσης  πιστώσεων  που
συνέταξε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας
γ)  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  παρ.1  δ  του  Ν.3852/2010/ΦΕΚ  αριθμός  φύλλου
87/07-06-2010  Τεύχος  Πρώτο  “Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”
δ)  Τις  διατάξεις  του  ΠΔ  113/2010  “περί  αναλήψεως  υποχρεώσεων  από  τους
διατάκτες” ΦΕΚ 194Α΄
ε) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 “Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” ΦΕΚ
114Α΄
στ) Την 30/20-04-2011 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑ
ζ)  Τις  διατάξεις  του  ΒΔ  17/05-15/06/1959  “Περί  οικονομικής  διοίκησης  και
λογιστικού των Δήμων 
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η)  Την  με  αριθ.πρωτ.2/96117/0026/20-12-2011  Εγκύκλιο  του  Υπουργείου
Οικονομικών Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τις  ανωτέρω αποφάσεις  και προτάσεις  ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης
πιστώσεων για την πληρωμή ισόποσων δαπανών σε βάρος των Κωδικών Αριθμών
των εξόδων  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου οικ.έτους  2013 σύμφωνα με  το  ΠΔ
113/2010  “περί  αναλήψεων  υποχρεώσεων  από  τους  διατάκτες”  και  την  διάθεση
πιστώσεων  για την πληρωμή των ανάλογων δαπανών.
Η  παρούσα  απόφαση  είναι  συμπληρωματική  της  υπ΄αριθμ.  5/2013  απόφαση  της
οικονομικής επιτροπής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 31/2013
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ΘΕΜΑ   2ο:  Καθορισμός  τελών  ύδρευσης  και  τροποποίηση  του  Κανονισμού
ύδρευσης του Δήμου για την περιοχή Κάτω Μεριά.

Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  2ο 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.

Λαμβάνοντας υπόψη :

• Η  ανάγκη  καθορισμού  των   τελών  ύδρευσης  στην  περιοχή  Κάτω  Μεριά
Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας μετά την υδροδότησης της περιοχής από την
γεώτρηση Γιαλούρη.

• Οι διατάξεις του Β.Δ 24-9/20-10-58, του Ν. 1080/80, του Ν. 1828/89 και του
Ν.2130/93

• Οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06.
• Το άρθρο 267 παρ. 4 του Ν. 3852/2010.

η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας εισηγείται στο Δ.Σ τη λήψη απόφασης για
τον καθορισμό των τελών ύδρευσης της περιοχής Κάτω Μεριά, ως εξής:

ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ  
Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει:
α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 400 € με την υποχρέωση του Δήμου να
παρέχει στον καταναλωτή το φρεάτιο σύνδεσης, το κολάρο του κεντρικού αγωγού,
τον αντεπίστροφο διακόπτη και τον μετρητή.
Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης
Το τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης θεωρείται ότι είναι αναγκαίο για την εμπρόθεσμη
εξόφληση των τελών ύδρευσης.
Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €.
Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €.
Πάγιο ύδρευσης
Ισχύει το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές και ορίζεται 12 €

1.ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι:
α) Οικιακή χρήση.
β)  Επαγγελματική  χρήση,  στην  επαγγελματική  χρήση  συμπεριλαμβάνει  την
κτηνοτροφία.
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Α. Οικιακή Χρήση   Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από:  1  -   50 κυβ.     1,00 €
        51  - 100 κυβ.     1,10 €
      101  - 150 κυβ.     2,00 €
      151  - 200 κυβ.     3,00 €
      201 και άνω          5,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση:
Από 1 -  200 κυβ. 1,50 €
201 και άνω         5,00 €

2. ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ
Καθορισμός τέλους 70€ για κάθε μεταφορά – μετατόπιση παροχής.  

3. ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ
Καθορισμός τέλους 50€ για τον επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή, μετά από
αίτηση - ένσταση του υδρευόμενου και εφόσον ο έλεγχος του υδρόμετρου από την
Υπηρεσία δείξει ότι αυτός λειτουργεί μέσα στα αποδεκτά πλαίσια (+/- 3%).

4.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Τροποποιεί τον κανονισμό ύδρευσης του Δήμου λόγω ιδιαιτερότητας της περιοχής
επιτρέποντας σε μόνιμους κατοίκους της περιοχής Κάτω Μεριά, Άγιος Δημήτριος,
Σταυρουδάκι και Χαβουνά να έχουν την δυνατότητα υποβολής αίτησης για παροχή
υδρομετρητή σε χώρο έμπροσθεν  του Γεωργικού  Συνεταιρισμού  για λήψη νερού,
βάσει του επαγγελματικού τιμολογίου για το πότισμα των ζώων τους. Οι σχετικές
αιτήσεις θα ικανοποιούνται βάσει των δυνατοτήτων που έχει το δίκτυο ενώ, η ευθύνη
για  τη  διασφάλιση  των  παροχών  ανήκει  αποκλειστικά  στους  ιδιοκτήτες  της  κάθε
παροχής.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  τη  λήψη  απόφασης  για  τον  καθορισμό  των
τελών ύδρευσης της περιοχής Κάτω Μεριά,  ως εξής:

1. ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ  
Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει:
α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 400 € με την υποχρέωση του Δήμου να
παρέχει στον καταναλωτή το φρεάτιο σύνδεσης, το κολάρο του κεντρικού αγωγού,
τον αντεπίστροφο διακόπτη και τον μετρητή.
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4η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 22ας Φεβρουαρίου 2013

Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης
Το τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης θεωρείται ότι είναι αναγκαίο για την εμπρόθεσμη
εξόφληση των τελών ύδρευσης.
Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €.
Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €.
Πάγιο ύδρευσης
Ισχύει το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές και ορίζεται 12 €
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι:
α) Οικιακή χρήση.
β)  Επαγγελματική  χρήση,  στην  επαγγελματική  χρήση  συμπεριλαμβάνει  την
κτηνοτροφία.
Α. Οικιακή Χρήση   Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από:  1  -  50 κυβ.      1,00 €
        51  - 100 κυβ.     1,10 €
      101  - 150 κυβ.     2,00 €
     151   - 200 κυβ.     3,00 €
     201 κυβ. και άνω   8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση: 
Για όλες τις καταναλώσεις: 2,00€

2. ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ
Καθορισμός τέλους 70€ για κάθε μεταφορά – μετατόπιση παροχής.  

3. ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ
Καθορισμός τέλους 50€ για τον επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή, μετά από
αίτηση - ένσταση του υδρευόμενου και εφόσον ο έλεγχος του υδρόμετρου από την
Υπηρεσία δείξει ότι αυτός λειτουργεί μέσα στα αποδεκτά πλαίσια (+/- 3%).

4.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Τροποποιεί τον κανονισμό ύδρευσης του Δήμου λόγω ιδιαιτερότητας της περιοχής
επιτρέποντας σε μόνιμους κατοίκους της περιοχής Κάτω Μεριά, Άγιος Δημήτριος,
Σταυρουδάκι και Χαβουνά να έχουν την δυνατότητα υποβολής αίτησης για παροχή
υδρομετρητή σε χώρο έμπροσθεν  του Γεωργικού  Συνεταιρισμού  για λήψη νερού,
βάσει του επαγγελματικού τιμολογίου για το πότισμα των ζώων τους. Οι σχετικές
αιτήσεις θα ικανοποιούνται βάσει των δυνατοτήτων που έχει το δίκτυο ενώ, η ευθύνη
για  τη  διασφάλιση  των  παροχών  ανήκει  αποκλειστικά  στους  ιδιοκτήτες  της  κάθε
παροχής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:  32/2013

8



4η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 22ας Φεβρουαρίου 2013

ΘΕΜΑ  3ο:  Έγκριση  και  διάθεση  πίστωσης  για  πληρωμή  λογαριασμού
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο χώρο στέγασης του Ιατρείου της Κάτω
Μεριάς.

Ο πρόεδρος  της Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το 3ο 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 εβδομήντα δύο
(72,00€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  εξόφληση
λογαριασμού της Δ.Ε.Η. με αρ. παροχής  5 50006072-01 6 και περίοδο κατανάλωσης
από 19/09/2012 έως 22/01/2013, για το  χώρο όπου στεγάζεται το Ιατρείο της Κάτω
Μεριάς.
Η εν  λόγω δαπάνη θα βαρύνει  τον ΚΑ 15.6279.0002 προϋπολογισμού οικ.  έτους
2013 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ δύο χιλιάδες (2.000,00€).

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 2013  
και στον  ΚΑ  15.6279.0002
3. Το λογαριασμό της Δ.Ε.Η.
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει  πίστωση  ποσού  ευρώ  εβδομήντα  δύο  (72,00€)  σε  βάρος  του  ΚΑ
15.6279.0002 του  προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2013 για  πληρωμή
λογαριασμού της Δ.Ε.Η. με  αρ. παροχής 5 50006072-01 6 και περίοδο κατανάλωσης
από 19/09/2012 έως 22/01/2013, για το χώρο όπου στεγάζεται  το Ιατρείο της Κάτω
Μεριάς.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 33/2013 
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4η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 22ας Φεβρουαρίου 2013

ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση κι επισκευή
οδικού δικτύου.

Ο πρόεδρος  της Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το 4ο θέμα της  ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΥΛΙΚΩΝ   
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   3.500,00€  
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   (30.6662.0001  )   
        ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση
δαπάνης για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση κι επισκευή οδικού 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 : 

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση κι
επισκευή οδικού δικτύου.

   2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  3.500,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.
30.6662.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

       3.την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
που αναφέρονται στο κείμενο της παρούσας εισήγησης.
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4η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 22ας Φεβρουαρίου 2013

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-400 σάκων των 25 κιλών ψυχρής ασφάλτου παραδοτέοι στην Κέα

ΣΥΝΟΛΟ            3.500,00€  

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 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

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

-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  2013  και
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 30.6662.0001 ποσού 3.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (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 
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4η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 22ας Φεβρουαρίου 2013

Χρόνος Παράδοσης 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του
τμήματος προμηθειών του Δήμου. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται έως τέλος του έτους.
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.

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 2013 και
στον ΚΑ  30.6662.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια  υλικών για την συντήρηση κι επισκευή οδικού δικτύου
και τις τεχνικές προδιαγραφές των  προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει  και ψηφίζει  πίστωση ποσού 3.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του
Κ.Α.  30.6662.0001  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 34/2013
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ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση πίστωσης για την προμήθεια προβολέων για το γήπεδο 5Χ5.

Ο πρόεδρος  της Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το 5ο θέμα της  ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   500,00€     
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α  . (70.6662.0001  )   
        ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση
δαπάνης για την προμήθεια προβολέων για το γήπεδο 5Χ5.

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  την  προμήθεια  τεσσάρων  (4)  προβολέων
αλογόνου για το γήπεδο 5Χ5.

   2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  500,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.
70.6662.0001  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

       3.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

- Τέσσερις (4) προβολείς αλογόνου 

ΣΥΝΟΛΟ            500,00€  

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 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

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

-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  2013  και
συγκεκριμένα στον Κ.Α.  70.6662.0001  ποσού 500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (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 
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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 έως τέλος του έτους.
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 στο γήπεδο 5Χ5.

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 2013 και
στον ΚΑ   70.6662.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια προβολέων για το γήπεδο 5Χ5 για τις ανάγκες του Δήμου
και τις τεχνικές προδιαγραφές των  προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
70.6662.0001  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 35/2013
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ΘΕΜΑ 6ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών
και  διάθεση πίστωσης  για  την  παροχή υπηρεσίας  επισκευής  και  συντήρησης
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ύδρευσης.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 6.730,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6262.0012) 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013)

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 των υπηρεσιών του Δήμου,  κρίνεται  απαραίτητη η
πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  επισκευής  και  συντήρησης
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ύδρευσης.

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
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ύδρευσης.

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   6.730,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.
25.6262.0012 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

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 συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ύδρευσης 
Δήμου Κέας   με υλικά του εργολάβου

ΣΥΝΟΛΟ           6.730,00€  
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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  υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη
πίστωση  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2013,  ύψους
6.730,00€ και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 25.6262.0012 (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 

Διάρκεια Σύμβασης 
Οι παραπάνω εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός ενός έτους από την υπογραφή της
σύμβασης, ανάλογα με τις υποδείξεις των υπηρεσιών του Δήμου.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνεται στις εγκαταστάσεις αντλιοστασίων ύδρευσης.
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Παραλαβή Εργασίας
Η  καλή  εκτέλεση  των  εργασιών  θα  πιστοποιηθεί  από  αρμόδια  επιτροπή  και  θα
παρακολουθεί την καλή εκτέλεσης των εργασιών.

Τρόπος Πληρωμής 
Η  πληρωμή  της  αξίας  της  παροχής  υπηρεσίας  θα  γίνεται  ανά  τρίμηνο.  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 2013 και
στον ΚΑ     25.6262.0012
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  παροχή  υπηρεσίας επισκευής  και  συντήρησης ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ύδρευσης.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 6.730,00€, σε βάρος του  ΚΑ  25.6262.0012
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 36/2013
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ΘΕΜΑ 7ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών
και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας για την συντήρηση λειτουργίας
των δικτύων αποχέτευσης.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 14.256,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6262.0009) 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013)

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 των υπηρεσιών του Δήμου,  κρίνεται  απαραίτητη η
πραγματοποίηση δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας για την συντήρηση λειτουργίας
των δικτύων αποχέτευσης.

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   για  την  συντήρηση
λειτουργίας των δικτύων αποχέτευσης.

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   14.256,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.
25.6262.0009 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

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

1. Συντήρηση των δικτύων  (όπου απαιτείται) 
2. Αντικατάσταση ή επισκευή, φθαρμένων σωληνώσεων.
3.Καθαρισμό των φρεατίων και σωληνώσεων αποχέτευσης σε περιπτώσεις 
φραξίματος.
4.Καθημερινό έλεγχο των δικτύων και των φρεατίων αποχέτευσης, για τον εντοπισμό
προβλημάτων.
5.Καθημερινό έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων του βιολογικού 
καθαρισμού λυμάτων στην περιοχή Γιαλισκάρι

1



4η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 22ας Φεβρουαρίου 2013

Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του  έτους, ανάλογα με
τις ανάγκες και την υπόδειξη της υπηρεσίας. 

Σημειώνεται ότι το ολικό ποσό της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 18.200,00€ και
αφορά για το έτος 2013 το ποσό των 14.256,00€ και για το έτος 2014 το ποσό των
3.944,00€

ΣΥΝΟΛΟ           14.256,00€  

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  2013,  ύψους
14.256,00€ και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 25.6262.0009 (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 

Διάρκεια Σύμβασης 
Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια ενός έτους, ανάλογα με
τις ανάγκες και την υπόδειξη της υπηρεσίας. 

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνεται στα  δίκτυα αποχέτευσης Ιουλίδας, Κορησσίας,
Βουρκαρίου και Βιολογικού Γιαλισκαρίου του Δήμου Κέας 

Παραλαβή Εργασίας
Η  καλή  εκτέλεση  των  εργασιών  θα  πιστοποιηθεί  από  αρμόδια  επιτροπή  και  θα
παρακολουθεί την καλή εκτέλεσης των εργασιών.

Τρόπος Πληρωμής 
Η  πληρωμή  της  αξίας  της  παροχής  υπηρεσίας  θα  γίνεται  ανά  τρίμηνο.  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 2013 και
στον ΚΑ     25.6262.0009
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την  παροχή υπηρεσίας  για  την  συντήρηση λειτουργίας  των δικτύων
αποχέτευσης.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 14.256,00€, σε βάρος του  ΚΑ  25.6262.0009
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 37/2013

2



4η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 22ας Φεβρουαρίου 2013

ΘΕΜΑ 8ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών
και  διάθεση πίστωσης  για  την  παροχή υπηρεσίας  επισκευής  και  συντήρησης
αντλιοστασίων ύδρευσης.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 6.730,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6262.0010) 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013)

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 των υπηρεσιών του Δήμου,  κρίνεται  απαραίτητη η
πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  επισκευής  και  συντήρησης
αντλιοστασίων ύδρευσης.

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
αντλιοστασίων ύδρευσης.

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   6.730,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.
25.6262.0010 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

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

1.     Συντήρηση και αντικατάσταση (όπου απαιτείται) αντλιών
2.  Αντικατάσταση  φθαρμένων  σωληνώσεων  και  εξαρτημάτων,  συναρμογή  και
επανατοποθέτηση επισκευασμένων ή νέων αντλιών με τις ανάλογες υδραυλικές και
ηλεκτρολογικές συνδέσεις

ΣΥΝΟΛΟ           6.730,00€  
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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  υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη
πίστωση  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2013,  ύψους
6.730,00€ και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 25.6262.0010  (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 

Διάρκεια Σύμβασης 
Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια έτους 2013, ανάλογα
με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στα υποδεικνυόμενα αντλιοστάσια ύδρευσης του
Δήμου.
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Παραλαβή Εργασίας
Η  καλή  εκτέλεση  των  εργασιών  θα  πιστοποιείτε  από  αρμόδια  επιτροπή  και  θα
πραγματοποιηθεί με ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο. 

Τρόπος Πληρωμής 
Η  πληρωμή  της  αξίας  της  παροχής  υπηρεσίας  θα  γίνεται  ανά  εξάμηνο.  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 2013 και
στον ΚΑ     25.6262.0010
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας  για την συντήρηση επισκευής και συντήρησης
αντλιοστασίων ύδρευσης.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 6.730,00€, σε βάρος του  ΚΑ  25.6262.0010
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 38/2013
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ΘΕΜΑ 9ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών
και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας εξυγίανσης και καθαρισμού
πηγών.

Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  9ο θέμα  της  ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΗΓΩΝ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 6.730,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6275.0004) 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013)

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 των υπηρεσιών του Δήμου,  κρίνεται  απαραίτητη η
πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  εξυγίανσης  και  καθαρισμού
πηγών.

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 εξυγίανσης και καθαρισμού
πηγών.

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   6.730,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.
25.6275.0004  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

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

Η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας αφορά στις πηγές : Κανάλι, Κουρέντη, Αγία Τριάδα,
Μάμας, Ροκομένο, Πύργος, Βενιαμίν, Χριστός, Ατζερίτη, Βουρλίδια, Διασέλι, Τρία
Πηγάδια, Σκαντζόχοιρου, Φωτημάρι, Σωτήρα, Αγία Μαύρα, Πλαγιά, Αγία Μαρίνα,
Ελληνικά (Άγ. Ανάργυροι), ως εξής : 
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-Άντληση των  υδάτων και  απομάκρυνσή  τους  με  βυτίο  σε  δεξαμενές  του  Δήμου
1.000,00€
-Καθαρισμός εσωτερικά των πηγών 2.000,00
-Αποψίλωση χόρτων και καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου των πηγών 2.300,00€

- Ασβέστωμα 500,00€

Το  μεταφορικό  μέσο   που  θα  χρησιμοποιηθεί  καθώς   τα  εργαλεία  και  τα  υλικά
ασπρίσματος,  για τις ανωτέρω εργασίες  θα είναι του  εργολάβου.

ΣΥΝΟΛΟ           6.730,00€  

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  2013,  ύψους
6.730,00€ και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 25.6275.0004  (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 

Διάρκεια Σύμβασης 
Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια έτους 2013, ανάλογα
με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στις υποδεικνυόμενες πηγές του Δήμου.

Παραλαβή Εργασίας
Η  καλή  εκτέλεση  των  εργασιών  θα  πιστοποιείτε  από  αρμόδια  επιτροπή  και  θα
πραγματοποιηθεί με ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο. 

Τρόπος Πληρωμής 
Η  πληρωμή  της  αξίας  της  παροχής  υπηρεσίας  θα  γίνεται  ανά  τρίμηνο.  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 2013 και
στον ΚΑ     25.6275.0004 
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας για την  εξυγίανση και καθαρισμού πηγών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 6.730,00€, σε βάρος του  ΚΑ  25.6275.0004
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 39/2013
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4η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 22ας Φεβρουαρίου 2013

ΘΕΜΑ 10ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών
και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την τεχνική
υποστήριξη και παρακολούθηση έργων ύδρευσης.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   17.685,50€  
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6112.0001)

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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
  

Με την υπ’ αριθμ. 4767/18-10-2012 απόφαση της ΜΟΔ ΑΕ εγκρίθηκε η Ένταξη της
Πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ» με κωδικό MIS 389383 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου».

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην τεχνική υποστήριξη του Δήμου Κέας
για  πράξεις  που  απαιτούν  εξειδικευμένη  τεχνογνωσία   σε  ειδικά  θέματα  που  δεν
μπορεί να καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικού του Δήμου. Ο Δήμος Κέας έως
το τέλος  της  προγραμματικής  περιόδου 2007-2013,  σχεδιάζει  να ωριμάσει  και  να
υλοποιήσει  μια  σειρά  υδραυλικών  έργων,  η  χρηματοδότηση  των  οποίων  μπορεί
δυνητικά να καλυφθεί και από πόρους του ΕΣΠΑ.

Προκειμένου ο Δήμος να ανταπεξέλθει στις αυξημένες και εξειδικευμένες ανάγκες
προτίθεται να προσλάβει Τεχνικό Σύμβουλο για την υποστήριξη της Τ.Υ. του Δήμου
για  την  ωρίμανση,  προετοιμασία  ένταξης,  την  παρακολούθηση  και  την  ομαλή
χρηματοδότηση των ενταγμένων ή των δυνάμενων να ενταχθούν έργων.

Ο  Σύμβουλος  που  θα  προσληφθεί  θα  πρέπει  να  έχει  γνώση  των  συνθηκών  της
περιοχής και να είναι εξειδικευμένος σε Υδραυλικά Έργα. Πρέπει να διαθέτει

Ένα τουλάχιστον ΜΗΧΑΝΙΚΟ με εμπειρία μεγαλύτερη των 20 ετών.

Ένα τουλάχιστον μηχανικό ή άλλο επιστήμονα με εμπειρία μέχρι 10 έτη.

Η αμοιβή του Συμβούλου , για όλες τις Υπηρεσίες που θα προσφέρει, θα είναι κατ΄
αποκοπή το ποσόν των  20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
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4η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 22ας Φεβρουαρίου 2013

Η διάρκεια της παροχής των Υπηρεσιών θα είναι τουλάχιστον 12 μήνες.

Σημειώνεται ότι το ολικό ποσό της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ και
αφορά 
για το έτος 2013 το ποσό των 17.685,50€ και για το έτος 2014 το ποσό των 2.314,50€

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 για την τεχνική 
υποστήριξη και παρακολούθηση έργων ύδρευσης

    2. την διάθεση πίστωσης ύψους   17.685,50€ συμπ/νου ΦΠΑ των κωδικών
αριθμών δαπανών του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013, από
τον Κ.Α. 25.6112.0001

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

        ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                 ΣΥΝΟΛΟ           17.685,50€  

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.
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4η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 22ας Φεβρουαρίου 2013

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την  εκτέλεση  της  ανωτέρω  υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη
πίστωση  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2013,  ύψους
17.685,50€ συμπ/νου ΦΠΑ και συγκεκριμένα στον Κ.Α.25.6112.0001 (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  για  όσο  χρονικό  διάστημα  που
απαιτηθεί  από  τις  ανάγκες  της  τεχνικής  υπηρεσίας  για  την  εκπλήρωση  του
συμβατικού αντικειμένου..

Παραλαβή Εργασίας
Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή.

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των εργασιών θα γίνει μετά το πέρας των εργασιών. Τυχόν
διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του
Δήμου και του αναδόχου, σύμβασης θα επιλύονται  σύμφωνα με τις διατάξεις  του
άρθρου  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 2013 και
στον ΚΑ    25.6112.0001 
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την τεχνική  υποστήριξη και  παρακολούθηση έργων ύδρευσης  και  τις
τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων εργασιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 17.685,50€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του
ΚΑ 25.6112.0001  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 40/2013
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4η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 22ας Φεβρουαρίου 2013

ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών
και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την τεχνική
υποστήριξη και παρακολούθηση έργων αποχέτευσης.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   17.685,50€  
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6112.0002)

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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
  

Με την υπ’ αριθμ. 4767/18-10-2012 απόφαση της ΜΟΔ ΑΕ εγκρίθηκε η Ένταξη της
Πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ» με κωδικό MIS 389383 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου».

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην τεχνική υποστήριξη του Δήμου Κέας
για  πράξεις  που  απαιτούν  εξειδικευμένη  τεχνογνωσία   σε  ειδικά  θέματα  που  δεν
μπορεί να καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικού του Δήμου. Ο Δήμος Κέας έως
το τέλος  της  προγραμματικής  περιόδου 2007-2013,  σχεδιάζει  να ωριμάσει  και  να
υλοποιήσει μια σειρά  αποχετευτικών έργων, η χρηματοδότηση των οποίων μπορεί
δυνητικά να καλυφθεί και από πόρους του ΕΣΠΑ.

Προκειμένου ο Δήμος να ανταπεξέλθει στις αυξημένες και εξειδικευμένες ανάγκες
προτίθεται να προσλάβει Τεχνικό Σύμβουλο για την υποστήριξη της Τ.Υ. του Δήμου
για  την  ωρίμανση,  προετοιμασία  ένταξης,  την  παρακολούθηση  και  την  ομαλή
χρηματοδότηση των ενταγμένων ή των δυνάμενων να ενταχθούν έργων.

Ο  Σύμβουλος  που  θα  προσληφθεί  θα  πρέπει  να  έχει  γνώση  των  συνθηκών  της
περιοχής και να είναι εξειδικευμένος σε Έργα Αποχέτευσης. Πρέπει να διαθέτει

Ένα τουλάχιστον ΜΗΧΑΝΙΚΟ με εμπειρία μεγαλύτερη των 20 ετών.

Ένα τουλάχιστον μηχανικό ή άλλο επιστήμονα με εμπειρία μέχρι 10 έτη.

Η αμοιβή του Συμβούλου , για όλες τις Υπηρεσίες που θα προσφέρει, θα είναι κατ΄
αποκοπή το ποσόν των  20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
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4η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 22ας Φεβρουαρίου 2013

Η διάρκεια της παροχής των Υπηρεσιών θα είναι τουλάχιστον 12 μήνες.

Σημειώνεται ότι το ολικό ποσό της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ και
αφορά για το έτος 2013 το ποσό των 17.685,50€ και για το έτος 2014 το ποσό των
2.314,50€

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 τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση 
έργων αποχέτευσης

   2.  την  διάθεση πίστωσης ύψους  17.685,50€ συμπ/νου ΦΠΑ των κωδικών
αριθμών δαπανών του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013, από
τον Κ.Α. 25.6112.0002

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

    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                     ΣΥΝΟΛΟ           17.685,50€  

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.
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4η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 22ας Φεβρουαρίου 2013

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την  εκτέλεση  της  ανωτέρω  υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη
πίστωση  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2013,  ύψους
17.685,50€ συμπ/νου ΦΠΑ και συγκεκριμένα στον Κ.Α.25.6112.0002 (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  για  όσο  χρονικό  διάστημα  που
απαιτηθεί  από  τις  ανάγκες  της  τεχνικής  υπηρεσίας  για  την  εκπλήρωση  του
συμβατικού αντικειμένου..

Παραλαβή Εργασίας
Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή.

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των εργασιών 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 2013 και
στον ΚΑ    25.6112.0002 
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση έργων αποχέτευσης και τις
τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων εργασιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 17.685,50€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του
ΚΑ 25.6112.0002  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 41/2013
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4η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 22ας Φεβρουαρίου 2013

ΘΕΜΑ 12ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών
και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την τεχνική
υποστήριξη και παρακολούθηση έργων οδοποιίας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   7.675,00€  
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.6112.0002)

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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
  

Με την υπ’ αριθμ. 4767/18-10-2012 απόφαση της ΜΟΔ ΑΕ εγκρίθηκε η Ένταξη της
Πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ» με κωδικό MIS 389383 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου».

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην τεχνική υποστήριξη του Δήμου Κέας
για  πράξεις  που  απαιτούν  εξειδικευμένη  τεχνογνωσία   σε  ειδικά  θέματα  που  δεν
μπορεί να καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικού του Δήμου. Ο Δήμος Κέας έως
το τέλος  της  προγραμματικής  περιόδου 2007-2013,  σχεδιάζει  να ωριμάσει  και  να
υλοποιήσει  μια  σειρά   έργων  οδοποιϊας,  η  χρηματοδότηση  των  οποίων  μπορεί
δυνητικά να καλυφθεί και από πόρους του ΕΣΠΑ.

Προκειμένου ο Δήμος να ανταπεξέλθει στις αυξημένες και εξειδικευμένες ανάγκες
προτίθεται να προσλάβει Τεχνικό Σύμβουλο για την υποστήριξη της Τ.Υ. του Δήμου
για  την  ωρίμανση,  προετοιμασία  ένταξης,  την  παρακολούθηση  και  την  ομαλή
χρηματοδότηση των ενταγμένων ή των δυνάμενων να ενταχθούν έργων.

Ο  Σύμβουλος  που  θα  προσληφθεί  θα  πρέπει  να  έχει  γνώση  των  συνθηκών  της
περιοχής και να είναι εξειδικευμένος σε Έργα Οδοποιϊας. Πρέπει να διαθέτει

Ένα τουλάχιστον ΜΗΧΑΝΙΚΟ με εμπειρία μεγαλύτερη των 20 ετών.

Ένα τουλάχιστον μηχανικό ή άλλο επιστήμονα με εμπειρία μέχρι 10 έτη.

Η αμοιβή του Συμβούλου , για όλες τις Υπηρεσίες που θα προσφέρει, θα είναι κατ΄
αποκοπή το ποσόν των  10.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.Η διάρκεια της
παροχής των Υπηρεσιών θα είναι τουλάχιστον 12 μήνες.
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4η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 22ας Φεβρουαρίου 2013

Σημειώνεται ότι το ολικό ποσό της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00€ και
αφορά για το έτος 2013 το ποσό των 7.675,00€ και για το έτος 2014 το ποσό των
2.325,00€

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 τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση 
έργων οδοποιίας

   2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   7.675,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ των  κωδικών
αριθμών δαπανών του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013, από
τον Κ.Α. 30.6112.0002

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

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                         ΣΥΝΟΛΟ           7  .675,00€  

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.
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4η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 22ας Φεβρουαρίου 2013

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την  εκτέλεση  της  ανωτέρω  υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη
πίστωση  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2013,  ύψους
7.675,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και συγκεκριμένα στον Κ.Α.30.6112.0002 (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  για  όσο  χρονικό  διάστημα  που
απαιτηθεί  από  τις  ανάγκες  της  τεχνικής  υπηρεσίας  για  την  εκπλήρωση  του
συμβατικού αντικειμένου..

Παραλαβή Εργασίας
Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή.

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των εργασιών 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 2013 και
στον ΚΑ    30.6112.0002 
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση έργων οδοποιίας  και τις
τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων εργασιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 7.675,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του  ΚΑ
30.6112.0002  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 42/2013
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4η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 22ας Φεβρουαρίου 2013

ΘΕΜΑ 13ο:   Έγκριση της δαπάνης, δέσμευση και διάθεση πίστωσης για την
πληρωμή λογαριασμού HOL ADSL του Δήμου Κέας μηνός Ιανουαρίου 2013.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 13ο 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 δέσμευση πίστωσης ποσού ευρώ πεντακοσίων (500,00€) και
την  διάθεση  πίστωσης  ποσού  ευρώ  δεκαεπτά  (17,00€)  για  την  κάλυψη  της
υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή λογαριασμών συνδρομής internet hol
adsl 2000 Δήμου Κέας  για τον μήνα Ιανουάριο 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 00.6452 προϋπολογισμού οικ.  έτους 2013
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 2013 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)  Την δέσμευση πίστωσης ποσού ευρώ πεντακοσίων (500,00€) και την διάθεση
πίστωσης ποσού ευρώ δεκαεπτά (17,00€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης
που αφορά την πληρωμή λογαριασμών συνδρομής internet hol adsl 2000 Δήμου Κέας
για τον μήνα Ιανουάριο 2013, του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

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
τον μήνα Ιανουάριο 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 43/2013
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Ο πρόεδρος Τα μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία
             
  Μαρούλης Φίλιππος         
         

Λέπουρας Στυλιανός                 

                                                                                    Μορφωνιός Ιωάννης - Δημήτριος
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