
6η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 23ης Μαρτίου 2013

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 23/03/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1131/20-03-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού οικισμών Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης 
Στυλιανός

ΘΕΜΑ  2ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης κι επισκευής δημοτικών
κτιρίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης 
Στυλιανός

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ  1ο:     Ανάθεση της μελέτης  “Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δήμου Κέας” και
διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός

ΘΕΜΑ  2ο:   Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή προσαυξήσεων από την καταβολή
εισφορών έτους 2012.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός

ΘΕΜΑ  3ο:   Έγκριση συνεχιζόμενης σύμβασης και διάθεση πίστωσης του κωδικού
του προϋπολογισμού Ο.Ε. 2013.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός
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6η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 23ης Μαρτίου 2013

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 6ης/23-03-2013
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και  στο γραφείο  του Τοπικού Συμβουλίου  στην Κορησία,  σήμερα στις
23/03/2013, ημέρα  Σάββατο και ώρα 12:00 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, ύστερα από την 1131/20-03-2013 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 7 μέλη:

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ          ΑΠΟΝΤΕΣ

      1. Βασιλάκης Στυλιανός            ΟΥΔΕΙΣ
      2. Βελισσαροπούλου Ειρήνη                
      3. Μαρούλης Φίλιππος                   
      4. Μορφωνιός Ιωάννης
      5. Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία
      6. Ευαγγέλου Ιωάννης
      7. Λέπουρας Στυλιανός
      

   
                                                                      

       
        
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Πετρή Βασιλική.
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6η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 23ης Μαρτίου 2013

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών
και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού οικισμών Δήμου
Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 13.000,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (20.6279.0014)
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  της  ανάγκης  για  την  καθαριότητα  των  οικισμών,  κρίνεται
απαραίτητη  η  πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  καθαρισμού
οικισμών Δήμου Κέας.

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  καθαρισμού οικισμών Δήμου
Κέας.

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  13.000,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.
20.6279.0014 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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Λαμβανομένου  υπόψη  ότι  ο  Δήμος  δεν  διαθέτει  επαρκές  προσωπικό  (εργάτες
καθαριότητας), παρά μόνο δύο και κάθε χρόνο προσλαμβάνει εκτάκτους με σύμβαση
ορισμένου χρόνου για τον καθαρισμό των οικισμών και την αποκομιδή απορριμάτων.
Λόγω του ότι  δεν  έχει  εγκριθεί  η  πρόσληψη των εκτάκτων για το 2013 κρίνεται
απαραίτητη η υπογραφή σύμβασης για την περίοδο από πρώτης Απριλίου έως τέλος
Ιουλίου (4 μήνες), που θα αφορά στον καθαρισμό οικισμού Ιουλίδας, της αποκομιδής
των απορριμάτων των οικισμών, και το ασβέστωμα των δρόμων εν όψι και του 
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6η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 23ης Μαρτίου 2013

ΠΑΣΧΑ με σκοπό την συντήρηση της καθαριότητας και της ευπρεπούς εικόνας των
οικισμών και της υγείας των κατοίκων. 

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι : 

Καθαρισμός, σκούπισμα των δρόμων του οικισμού Ιουλίδας 3 φορές την εβδομάδα. 
Καθαρισμός, αποψίλωση χόρτων και ασβέστωμα των λιθόστρωτων δρόμων των οι-
κισμών Ιουλίδας, Κορησσίας και Βουρκαρίου πριν το Πάσχα.
Συλλογή απορριμμάτων από τους κάδους απορριμμάτων 5 φορές την εβδομάδα

Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι από 01/04/2013 έως 31/07/2013.

Τα υλικά καθαριότητας,  υλικά ασπρίσματος,  εργαλεία που απαιτούνται  για τις  ως
άνω εργασίες,  είναι  στις  υποχρεώσεις  του  εργολάβου.  Οι  ασφαλιστικές  εισφορές
βαρύνουν τον εργολάβο.
Οι  υπόλοιποι  όροι  να  αναγραφούν  στη  σύμβαση  μεταξύ  του  Δήμου  και  του
αναδόχου.

ΣΥΝΟΛΟ           13.000,00€  

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.
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6η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 23ης Μαρτίου 2013

 

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την  εκτέλεση  της  ανωτέρω  υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη
πίστωση  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2013,  ύψους
13.000,00€ και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 20.6279.0014 (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 
 Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι από 01/04/2013 έως 31/07/2013.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή  της  υπηρεσίας  θα  γίνει  στους  οικισμούς  της  Ιουλίδας,  Κορησσίας  και
Βουρκαρίου.

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     20.6279.0014
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  παροχή  υπηρεσίας καθαρισμού  οικισμών  Δήμου  Κέας  και  τις
τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 13.000,00€, σε βάρος του  ΚΑ  20.6279.0014
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 64/2013
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6η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 23ης Μαρτίου 2013

ΘΕΜΑ  2ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών
και  διάθεση  πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  συντήρησης  κι  επισκευής
δημοτικών κτιρίων.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 6.200,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (70.6261.0002)
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  του  Δημοτικού  Σφαγείου,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  συντήρησης  κι  επισκευής
δημοτικών κτιρίων

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  συντήρησης κι επισκευής
δημοτικών κτιρίων.

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  6.200,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.
70.6261.0002 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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο  Δήμος  Κέας  προτίθεται  να  κάνει  εργασίες  επισκευής  Δημοτικού  Σφαγείου,

σύμφωνα με ανάγκες που έχουν καταγραφή  στην υπηρεσία.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν  :
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6η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 23ης Μαρτίου 2013

• εσωτερική και εξωτερική συντήρηση τοιχοποιίας  

• ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών 

• υδροχρωματισμό  επιφανειών τοιχοποιίας.

• Αντικατάσταση σίτες παραθύρων.

• Επισκευή πορτών.  

Τα  εργαλεία  και  τα  υλικά  που  απαιτούνται  για  τις  ως  άνω  εργασίες,  είναι  στις

υποχρεώσεις του εργολάβου. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο. 

ΣΥΝΟΛΟ           6.200,00€  

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.
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 Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την  εκτέλεση  της  ανωτέρω  υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη
πίστωση  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2013,  ύψους
6.200,00€ και συγκεκριμένα στον Κ.Α.  70.6261.0002  (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 

Διάρκεια Σύμβασης 
Οι παραπάνω εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός ενός μήνα από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στο Δημοτικό Σφαγείο.

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   70.6261.0002 
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  παροχή  υπηρεσίας συντήρησης κι  επισκευής  δημοτικών  κτιρίων
(σφαγείο) και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 6.200,00€, σε βάρος του  ΚΑ  70.6261.0002
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 65/2013
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο:   Ανάθεση της μελέτης  “Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δήμου Κέας” και
διάθεση πίστωσης.

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

Με  την  υπ'  αριθ.  28341/5941/18-09-12  απόφαση  της  Γ.Γ.  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  Αιγαίου,  χορηγήθηκε  η  Άδεια  Αποκατάστασης  για  το  ΧΑΔΑ Κέας,  ο
οποίος  κατατάχθηκε  σε  κατηγορία  με  βαθμό  επικινδυνότητας  μικρότερο  από  35.
Σύμφωνα  με  τις  υπ'  αριθ.  19/2005  και  Οικ./173806/4758/2007  εγκύκλιους  του
ΥΠΕΧΩΔΕ  για  ΧΑΔΑ  με  βαθμό  επικινδυνότητας  <  35  απαιτείται  η  σύνταξη
Τεχνικής Έκθεσης τύπου Β, για επιτόπου αποκατάσταση.
Αντικείμενο  της  μελέτης,  που  είναι  προϋπόθεση  για  ένταξη  του  έργου  στο
Χρηματοδοτικό Μέσο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου είναι :
1. Τεχνική Έκθεση Έργου Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης τύπου Β
2. Σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. η Οικονομική Επιτροπή επιτρέπεται
κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης
μελετών, με απόφασή της να αναθέτει απευθείας την εκπόνηση μελέτης του Δήμου
σε  πτυχιούχο  μελετητή  ή  μελετητικό  γραφείο  Α΄  ή  Β΄  τάξης  πτυχίου,  εφόσον  η
προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το
τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε
φορά  ισχύει  για  την  αντίστοιχη  κατηγορία  μελέτης.  Σε  περίπτωση,  που  για
οποιονδήποτε λόγο, προκύψει μεγαλύτερη αμοιβή από αυτή που προεκτιμήθηκε και
που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η
επιπλέον  διαφορά  θεωρείται  ποινική  ρήτρα  σε  βάρος  του,  για  εσφαλμένη
προεκτίμηση.

Το άνω όριο της αμοιβής του πτυχίου Α΄ τάξης στην κατηγορία των Υδραυλικών
Μελετών  σύμφωνα  με  την  Δ15/οικ/5961/2012Υ.Α.  (ΦΕΚ Β 1200/11-04-12)  είναι
41.937€ και το 30% ισούται με 12.581,10€.
Στον προϋπολογισμό του έτους 2013 έχει προβλεφθεί η εγγραφή σχετικής πίστωσης
υπό Κ.Α. 20.7413.0012 ποσού 8.610,00€ με τίτλο «Μελέτη Αποκατάστασης ΧΑΔΑ
Δήμου Κέας» για την αντιμετώπιση της σχετικής δαπάνης.
Σύμφωνα  με  το  άρθρο  103  του  Κ.Δ.Κ.  (Ν.  3463/2006),  η  Οικονομική  Επιτροπή
αποφασίζει για τη διάθεση πιστώσεων που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό ή
έχουν εγγραφεί σε αυτόν ύστερα από αναμόρφωση.
Μετά από έρευνα της υπηρεσίας, κατατέθηκε στο Δήμο, μία οικονομική προσφορά,
από την  εταιρεία Ι Φραντζής & Συνεργάτες Ε.Π.Ε, η οποία διαθέτει το υπ΄αριθ. 740
μελετητικό πτυχίο τάξης Β στην κατηγορία 13 – Υδραυλικές Μελέτες,  έναντι του
ποσού των 7.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23%

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
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1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Την προσφορά της εταιρείας Ι Φραντζής & Συνεργάτες Ε.Π.Ε,  η οποία διαθέτει το
υπ΄αριθ.  740 μελετητικό πτυχίο τάξης Β στην κατηγορία 13 – Υδραυλικές Μελέτες
3. Καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 Κ.Δ.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναθέτει την εκπόνηση της Μελέτης «Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δήμου Κέας» στην
εταιρεία     Ι.  Φραντζής & Συνεργάτες  Ε.Π.Ε,  η οποία διαθέτει  το υπ΄αριθ.  740
μελετητικό πτυχίο τάξης Β στην κατηγορία 13 – Υδραυλικές Μελέτες, σύμφωνα με
την  υποβληθείσα  προσφορά  της  και  για  σύνολο  ποσού  8.610,00€
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  σε  βάρος  του  Κ.Α.  20.7413.0012 του
προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2013,  την  οποία  εξουσιοδοτείται  να
υπογράψει ο Δήμαρχος, κ. Α. Δεμένεγας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 66/2013
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ  2ο:    Διάθεση  πίστωσης  για  την  πληρωμή  προσαυξήσεων  από  την
καταβολή εισφορών έτους 2012.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός 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 επτά χιλιάδων
(7.000,00€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  πληρωμή
προσαυξήσεων από την καταβολή εισφορών 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 00.6821 προϋπολογισμού οικ.  έτους 2013
στον οποίo έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ δέκα χιλιάδες (18.000,00€).

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 2013 και
    στον ΚΑ  00.6821
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού ευρώ επτά χιλιάδων (7.000,00€), σε βάρος του
ΚΑ  00.6821  με  τίτλο  «Φορολογικά  πρόστιμα  και  προσαυξήσεις  χρήσης»  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την κάλυψη της υπηρεσιακής
ανάγκης που αφορά  την πληρωμή προσαυξήσεων από την καταβολή εισφορών έτους
2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 67/2013
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ  3ο: Έγκριση  συνεχιζόμενης  σύμβασης  και  διάθεση  πίστωσης  του
κωδικού του προϋπολογισμού Ο.Ε. 2013.

Ο Πρόεδρος της Οικ. επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης αναφέρει

τα εξής:

Ιστορικό     :  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1Β του Ν. 2362/95, όπως αυτές προστέθηκαν με

τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3871/10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», οι δήμοι

νοούνται, από την 17η Αυγούστου 2010 (ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. του ανωτέρω

νόμου), ως φορείς γενικής κυβέρνησης.

Ακόμα, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, του άρθρου 21 του Ν. 2362/95, όπως αυτό

τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3871/10 

«1. Ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται

υποχρέωση του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων

(νομική δέσμευση).

2. Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου και των

λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

του αρμόδιου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου, με την οποία δεσμεύεται

η αναγκαία πίστωση (δημοσιονομική δέσμευση).»

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 22Α του Ν. 2362/95,

όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3871/10, 

«Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται

οι διαδικασίες ελέγχου όλων των αναλήψεων υποχρεώσεων κατά την εκτέλεση του

προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης»

κατ’  εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε στις 22/11/2010 το Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη

υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

Τέλος, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και προς ερμηνεία αυτών, εκδόθηκαν δύο (2)

εγκύκλιοι, η Εγκύκλιος Υπ. Οικον. 2/91118/0026/2010 και η εγκύκλιος 30/20-04-2011

«Εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

(ΦΕΚ 194/Α) στους δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ.».

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των ανωτέρω διατάξεων, ο

Δήμος, είναι υποχρεωμένος να τηρεί την ανωτέρω κείμενη νομοθεσία και πριν να

πραγματοποιήσει οποιασδήποτε δαπάνη υποχρεούται να προβαίνει σε «δέσμευση»

της αναγκαίας πίστωσης, εκδίδοντας «αποφάσεις» ή «προτάσεις» ανάληψης

υποχρέωσης (ανάλογα με το αρμόδιο όργανο για την διάθεση της πίστωσης).  

Κυρίως     θέμα     :  

Στις 20 Δεκεμβρίου 2011 εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/96117/0026 έγγραφο του γενικού

λογιστηρίου του κράτους, το οποίο απέστελλε στην «Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας 
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Ο.Τ.Α.» του υπουργείου εσωτερικών με την παράκληση να  ενημερώσει τους Ο.Τ.Α. α’ και β’

βαθμού με θέμα : «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων»

Στις παραγράφους 1α, 1βi & 1βii της Β’ ενότητας (Ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των

πιστώσεων του επόμενου οικονομικού έτους) του ανωτέρω εγγράφου αναφέρεται ότι : 

«1.α. Με την έναρξη του οικονομικού έτους 2013, πρέπει να εκδοθούν και να

καταχωρηθούν αμέσως και κατ’  απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης των

πολυετών υποχρεώσεων, κατά το μέρος που αφορούν στη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί

εντός του 2013.

β. i) Στη συνέχεια εκδίδονται οι αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τη δέσμευση

πιστώσεων ισόποσων με το ανεκτέλεστο μέρος των αντίστοιχων αναλήψεων του 2012 που

ανατρέπονται κατά τα ανωτέρω, εφόσον εκκρεμούν σχετικές υποχρεώσεις. 

ii) Με τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της περίπτωσης αυτής, δεσμεύονται οι ειδικές

πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του οικείου Φορέα για τα παρελθόντα έτη,

μόνο στην περίπτωση που τα παραστατικά στοιχεία της δαπάνης (τιμολόγιο, Α.Π.Υ. κ.λπ.)

φέρουν ημερομηνία του 2012. Διαφορετικά οι σχετικές δεσμεύσεις αναλαμβάνονται σε βάρος

των λοιπών οικείων ΚΑΕ.»

Ενώ στην παράγραφο 3 της ανωτέρω ενότητας αναφέρεται ότι :

«Περαιτέρω, θα πρέπει να εκδοθούν και οι αποφάσεις για την ανάληψη ολόκληρου

του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων για τις σταθερές δαπάνες [(μισθοδοσία,

συντάξεις, εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, δαπάνες αρθ. 37, του ν. 2362/1995 (Α.247)

κ.λπ.], τις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και τις δαπάνες για μισθώματα ακινήτων που

χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο.»

Με βάσει τα ανωτέρω, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος στις αρχές του 2013 να προβεί στις

ακόλουθες ενέργειες :

1ον : Στην έγκριση των υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών που δημιουργήθηκαν

(τιμολογήθηκαν) πριν τις 31/12/2009 και στην διάθεση ισόποσων πιστώσεων των κωδικών

της ομάδας 8 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 στους οποίους έχουν εγγραφεί οι

ανωτέρω δαπάνες, για να μπορέσουν να πληρωθούν 

2ον : Στην έγκριση των υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών που δημιουργήθηκαν

(τιμολογήθηκαν) μέσα στο 2012 και στην διάθεση ισόποσων πιστώσεων των κωδικών της

ομάδας 8 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 στους οποίους έχουν εγγραφεί οι

ανωτέρω δαπάνες, για να μπορέσουν να πληρωθούν 

3ον : Στην έγκριση των ανεκτέλεστων υπολοίπων (συμβατικό αντικείμενο μείον

τιμολογησθέντα ποσά έως τις 31/12/2012) των συνεχιζόμενων στο 2013 συμβάσεων που είχε

συνάψει το νομικό μας πρόσωπο κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη και στην διάθεση

ισόποσων πιστώσεων των κωδικών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 στους

οποίους έχουν εγγραφεί οι ανωτέρω δαπάνες, για να μπορέσουν αυτές να εκτελεστούν 
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4ον : Στην έγκριση των δαπανών πάγιου χαρακτήρα και των δαπανών για μισθώματα

ακινήτων που χρησιμοποιούνται από το νομικό μας πρόσωπο και στην διάθεση ολόκληρων

των πιστώσεων των κωδικών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 στους οποίους

έχουν εγγραφεί οι ανωτέρω δαπάνες, για να μπορέσουν αυτές να εκτελεστούν

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο Δήμος μας, με την υπ’  αριθμόν 3/2013  απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής, κατάρτισε τον προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών οικονομικού

έτους 2013 τον οποίο ενέκρινε, με την υπ’  αριθμόν 26/2013 απόφασή του, το Δημοτικό

Συμβούλιο και τον έστειλε στην αποκεντρωμένη διοίκηση για τον, προβλεπόμενο από τις

διατάξεις του άρθρου 162 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Ν. 3463/06), έλεγχο.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 148 του Ν. 3463/06 «Οι

αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων και των λοιπών συλλογικών οργάνων

των Δήμων, των Κοινοτήτων και  των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου είναι

εκτελεστές αφότου εκδοθούν»

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαι στην Οικονομική Επιτροπή

την έγκριση της συνεχιζόμενης σύμβασης  και τη διάθεση ισόποσης πίστωσης του κωδικού

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013 στους οποίους έχει εγγραφεί η  ανωτέρω

δαπάνη, για να μπορέσουν να πληρωθεί, ως ακολούθως :

Κ.Α.E. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΗ-

ΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ 

ΕΩΣ 

31/12/2012

ΑΝΕΚΤΕ-

ΛΕΣΤΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

30.7333.0037
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
ERGOLAND ΕΠΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
0 44.550,00

Επιπροσθέτως σας πληροφορούμε ότι ο συγκεκριμένος ΚΑ σχηματίστηκε μετά την
αναμόρφωση του  προϋπολογισμού  στην  από  22/3/2013  συνεδρίαση  του  Δ.Σ.  και
αντικατέστησε τον ΚΑ 30.6262.0002 ο οποίος αρχικά είχε δεσμευθεί με την 6/2013
απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  έγκριση  της  συνεχιζόμενης  σύμβασης  και  διάθεση  ισόποσης  πίστωσης  του
κωδικού του προϋπολογισμού Ο.Ε. 2013 όπως αναλυτικά αναφέρεται στον ανωτέρω
πίνακα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 68/2013
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Ο πρόεδρος Τα μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός Βελισσαροπούλου Ειρήνη

             
  Μαρούλης Φίλιππος         
         

Μορφωνιός Ιωάννης

            Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία
     

Ευαγγέλου Ιωάννης  

  Λέπουρας Στυλιανός
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