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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 24/05/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2614/21-05-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού νεκροταφείων Δήμου Κέας έτους 2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού σφαγείων Δήμου Κέας έτους 2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης κι επισκευής ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ Δήμου Κέας έτους
2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την παροχή υπηρεσίας μίσθωσης μηχανημάτων για εργασίες καθαρισμού αντιπυρικών ζωνών
και αποκατάστασης βατότητας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης εφαρμογών λογισμικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς  ξύλινων πασσάλων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 7ο :  Εισήγηση για τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής και προφορικής πλειο-
δοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση παραλιών του Δήμου Κέας για το έτος 2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση απόφασης δημάρχου που αφορά τον ορισμό δικηγόρου για εκπροσώπηση του
Δήμου Κέας ενώπιον του Ε΄ Τμήματος Συμβουλίου Επικρατείας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  9ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  πληρωμή  δικηγόρου  για
εκπροσώπηση του Δήμου Κέας ενώπιον του Ε΄ Τμήματος Συμβουλίου Επικρατείας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 11ο : Έκδοση  εντάλματος προπληρωμής και διάθεση πίστωσης για πληρωμή εξόδων που
απαιτούνται για την μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή λογαριασμού HOL
ADSL του Δήμου Κέας μηνός Απριλίου 2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 13ο :  Διάθεση πίστωσης για την απόδοση του 20% επί  των εσόδων από Μισθώματα
Αιγιαλού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 14ο:     Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια  ανταλλακτικών με την τοποθέτησή τους για το μηχάνημα έργου του
Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 15ο:     Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ελαστικών με την τοποθέτησή τους στο υπ΄αριθμ. ΚΗΥ 6737 όχημα
του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για την υπηρεσία ύδρευσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια εργαλείων και αναλώσιμων για την υπηρεσία ύδρευσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης  για  την  προμήθεια  ανοξείδωτου  σκεπάστρου  δεξαμενής  για  την  μονάδα  βιολογικού
καθαρισμού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια αλεξικέραυνου για την προστασία των ηλεκτρολογικών πινάκων στο
αντλιοστάσιο Γιαλούρι.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου.

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 10ης/24-05-2013
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και  στο γραφείο  του  Τοπικού Συμβουλίου  στην Κορησία,  σήμερα στις  24/05/2013,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Κέας, ύστερα από την 2614/21-05-2013 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
6 μέλη:

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ          ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βασιλάκης Στυλιανός         1. Ευαγγέλου Ιωάννης
2. Βελισσαροπούλου Ειρήνη                

            3. Μαρούλης Φίλιππος                   
            4. Μορφωνιός Ιωάννης            (αν και προσκλήθηκε νόμιμα)

5. Μωραϊτου - Πουλάκη Μαρία
            6. Λέπουρας Στυλιανός
    
      

       
        
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Πετρή Βασιλική.
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ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών προδιαγραφών  και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού νεκροταφείων Δήμου Κέας έτους 2013.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

ΕΤΟΥΣ 2013

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 7.000,00€
 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (45.6279.0002)

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

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 των νεκροταφείων του Δήμου
Κέας

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   7.000,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  45.6279.0002  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013, για υπηρεσίες που θα εκτελεστούν εντός του
έτους

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

Η παρούσα μελέτη αφορά στον καθαρισμό νεκροταφείων (Ιουλίδας, Κορησσίας, Βουρκαρίου), για
το  έτος  2013  με  σκοπό  την  συντήρηση  της  καθαριότητας  και  της  ευπρεπούς  εικόνας  των
νεκροταφείων.  Συμπεριλαμβάνονται  οι  δρόμοι  που  οδηγούν  στα  νεκροταφεία  (Από  βρύση
Κουρέντι  έως  Λέοντα  Ιουλίδας,  Περίπτερο  Ξέστερνου  έως  νεκροταφείο  Κορησσίας,  ακίνητο
Μαθιού έως νεκροταφείο Βουρκαρίου και ακίνητο Δαλαρέτου έως νεκροταφείο Βουρκαρίου), η
Εκκλησία της Αγ. Ειρήνης, το μονοπάτι που οδηγεί σε αυτή και ο περιβάλλοντας χώρος της.



10η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας,  24ης Μαΐου 2013

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι : 
1. Κλάδεμα (που θα γίνει άπαξ), ευπρεπισμός των δέντρων 
2. Αποψίλωση των χόρτων από τις εν γένει περιοχές των νεκροταφείων και μεταφορά σκουπι-

διών (μία φορά την εβδομάδα)
3. Καθαρισμός, σκούπισμα των εσωτερικών δρόμων και των πεζουλιών (όχτες των νεκροτα-

φείων και συγκέντρωση των απορριμμάτων. 
4. Ασβέστωμα των :

Α) εσωτερικών δρόμων και των πεζουλιών (όχτες των νεκροταφείων)
Β) Κορμοί των δέντρων σε ύψος ενός μέτρου από την επιφάνεια του εδάφους

πριν τις εορτές των Χριστουγέννων, πριν το Ψυχοσάββατο των αποκριών, πριν από τη περίοδο του
Πάσχα και στις αρχές Ιουλίου. Συγκεκριμένα οι εργασίες που αφορούν στην εκκλησία της Αγ. Ει-
ρήνης θα γίνουν στις αρχές Μαΐου (πριν τις 5/5/2014), στις αρχές Ιουλίου και στις Αρχές Σεπτεμ-
βρίου

• Τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις ανωτέρω εργασίες θα απομακρυνθούν με ευθύ-
νη και μεταφορικό μέσο του εργολάβου. Απαιτούμενη προϋπόθεση είναι ο ανάδοχος εργο-
λάβος να διαθέτει ζώα (ημιόνους ή όνους) για την απομάκρυνση των απορριμμάτων από
τους δρόμους (λιθόστρωτα μονοπάτια) εντός των νεκροταφείων.

Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής  της
σύμβασης.

Τα υλικά καθαριότητας, υλικά ασπρίσματος, εργαλεία που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες,
είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.

Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ
(14.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (16%) και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους
και αφορά για το έτος 2013 το ποσό των 7.000,00€ και για το έτος 2014 το ποσό των 7.000,00€

Η  παροχή  υπηρεσίας  θα  εκτελεστεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  28/80  και  του  Ν.
3463/2006.

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»
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      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 7.000,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α.  45.6279.0002  (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 
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής  της
σύμβασης.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στα νεκροταφεία 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
45.6279.0002
4. Την εισήγηση του προέδρου.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  7.000,00€,  σε  βάρος  του   ΚΑ  45.6279.0002   του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013, για υπηρεσίες που θα εκτελεστούν εντός του
έτους. Το υπόλοιπο ποσό θα μεταφερθεί ως συνεχιζόμενη δαπάνη στον  προϋπολογισμού εξόδων
οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 114/2013
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ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών προδιαγραφών  και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού σφαγείων Δήμου Κέας έτους 2013.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

ΕΤΟΥΣ 2013

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 5.000,00€
 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (70.6279.0005)

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

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 σφαγείων του Δήμου Κέας

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   5.000,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  70.6279.0005  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013, για υπηρεσίες που θα εκτελεστούν εντός του
έτους

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

Η παρούσα μελέτη αφορά στον καθαρισμό σφαγείων του Δήμου, για το έτος 2013 με σκοπό την
συντήρηση της καθαρής εικόνας αυτών.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι : 
• Σκούπισμα και πλύσιμο των χώρων των σφαγείων.
• Αποψίλωση των χόρτων από τον αύλιο χώρο των σφαγείων και σκούπισμα.
• Συγκέντρωση και φόρτωση των απορριμμάτων στους κάδους απορριμμάτων του Δήμου.
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Οι εργασίες καθαριότητας θα γίνονται τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα, με εξαίρεση τις ημέρες
του Πάσχα (10 ημέρες) και Χριστουγέννων (10 ημέρες), σε συνεννόηση με τον κτηνίατρο και με
πρόβλεψη 16 επιπλέον ημερών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.

Το  διάστημα  που  αφορά  η  σύμβαση  είναι  ένα  (1)  έτος  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της
σύμβασης.

Τα υλικά καθαριότητας, υλικά ασπρίσματος, εργαλεία που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες,
είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.

Η  δαπάνη  της  παροχής  υπηρεσίας  ανέρχεται  στο  συνολικό  ποσό  των  δέκα  χιλιάδων  ευρώ
(10.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (16%) και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους
και αφορά για το έτος 2013 το ποσό των 5.000,00€ και για το έτος 2014 το ποσό των 5.000,00€

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

      7.Οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην  

       Οδηγία 2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

        πληρωμών στις εμπορικές  συναλλαγές»

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

 
Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2013, ύψους 5.000,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α.  70.6279.0005  (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 
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής  της
σύμβασης.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στο χώρο των παλαιών δημοτικών σφαγείων.

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
70.6279.0005
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  5.000,00€,  σε  βάρος  του   ΚΑ  70.6279.0005   του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013, για υπηρεσίες που θα εκτελεστούν εντός του
έτους. Το υπόλοιπο ποσό θα μεταφερθεί ως συνεχιζόμενη δαπάνη στον  προϋπολογισμού εξόδων
οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 115/2013
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ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση της δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών προδιαγραφών  και διάθεση
πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  συντήρησης  κι  επισκευής  ηλεκτροφωτισμού  ΔΕΗ
Δήμου Κέας έτους 2013.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 14.700,00€
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (20.6262.0001)

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
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ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

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 ηλεκτροφωτισμού
ΔΕΗ Δήμου Κέας έτους 2013

2.  την  διάθεση πίστωσης  ύψους   14.700,00€ συμπ/νου  ΦΠΑ από τον  Κ.Α.  20.6262.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013, για υπηρεσίες που θα εκτελεστούν εντός του
έτους

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

Η παρούσα μελέτη υπηρεσίας αφορά στη συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ του
Δήμου Κέας για το έτος 2013.
Ο Δήμος Κέας θα κάνει προμήθεια και τοποθέτηση 1.600 τεμαχίων λαμπτήρων, για εξωτερικό
φωτισμό στους δρόμους του Δήμου Κέας. 
Οι  λαμπτήρες  που  θα  χρησιμοποιηθούν  θα  είναι  εξοικονόμησης  ενέργειας,  τύπου  compact,
σπειρώματος Ε27, ισχύος 20 και 23Watt, τάσης 230 Volt και χρώματος Warm White και διάρκεια
ζωής τουλάχιστον 5.000h.
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Η  δαπάνη  της  παροχής  υπηρεσίας  ανέρχεται  στο  συνολικό  ποσό  των  23.200,00€,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (16%) και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους  και αφορά
για το έτος 2013 το ποσό των 14.700,00€ και για το έτος 2014 το ποσό των 8.500,00€.

Η παροχή υπηρεσίας θα εκτελεστεί σύμφωνα  με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 20
του Ν. 3731 / 08 και του άρθρου 83 του Ν. 2362 / 95.

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 14.700,00€ και συγκεκριμένα
στον Κ.Α. 20.6262.0001 (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.
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Διάρκεια Σύμβασης 
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής  της
σύμβασης.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει κατά μήκος του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της  ΔΕΗ στο νησί.

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
20.6262.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ του Δήμου
Κέας  και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  14.700,00€  σε  βάρος  του   ΚΑ  20.6262.0001  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013, για υπηρεσίες που θα εκτελεστούν εντός του
έτους. Το υπόλοιπο ποσό θα μεταφερθεί ως συνεχιζόμενη δαπάνη στον  προϋπολογισμού εξόδων
οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 116/2013
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ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση της δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών προδιαγραφών  και διάθεση
πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  μίσθωσης  μηχανημάτων  για  εργασίες  καθαρισμού
αντιπυρικών ζωνών και αποκατάστασης βατότητας.

ΤΟ  ΘΕΜΑ  ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ  ΓΙΑ  ΕΠΟΜΕΝΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΚΑΘΩΣ  Η  ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ  ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΚΑΙ  ΔΕΝ  ΕΧΟΥΜΕ  ΠΑΡΕΙ  ΑΚΟΜΑ  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΑΠΟ  ΤΗΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
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ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών προδιαγραφών  και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης εφαρμογών λογισμικού.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 6ο:  Έγκριση της δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών προδιαγραφών  και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς ξύλινων πασσάλων.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 200,00€
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.6412)

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

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 μεταφοράς  ξύλινων πασσάλων

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  200,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  30.6412  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

Για την μεταφορά 50 ξύλινων πασσάλων  από μεταφορική εταιρεία της Αθήνας είναι απαραίτητη η
πραγματοποίηση αντίστοιχης δαπάνης  

ΣΥΝΟΛΟ           200,00€  
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Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

      7.Οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην  

       Οδηγία 2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

        πληρωμών στις εμπορικές  συναλλαγές»

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

 
Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2013, ύψους 200,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 30.6412 (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.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει από την μεταφορική εταιρεία της Αθήνας στην Κέα.

Παραλαβή Εργασίας
Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή και θα παρακολουθεί την
καλή εκτέλεσης των εργασιών.
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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
30.6412
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  παροχή  υπηρεσίας μεταφοράς  50  ξύλινων  πασσάλων  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 200,00€ σε βάρος του  ΚΑ 30.6412 του προϋπολογισμού
εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 117/2013
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ΘΕΜΑ 7ο :  Εισήγηση για τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής και προφορικής
πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση παραλιών του Δήμου Κέας για το έτος 2013.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7o θέμα της ημερήσιας διάταξης υπέβαλλε την αριθμ. 86 /2013 
απόφ. Δ.Σ για την δημοπράτηση αιγιαλών του Δήμου ανέφερε στα μέλη ότι θα πρέπει η Ο.Ε να 
καθορίσει του όρους Διακήρυξης για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλών 
του Δήμου σύμφωνα με τον Ν.2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13,15, και 31 και την ΚΥΑ 
Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013(ΦΕΚ 1094/Β/2-5-2013 που τροποποιεί την Δ10Β1053970/1672 
ΕΞ2013/29-3-2013(ΦΕΚ 801/Β/5-4-2013), και στην συνέχεια υπέβαλλε κατάσταση των υπό 
δημοπράτηση αιγιαλών του Δήμου και ακολούθως κάλεσε την Ο.Ε να  αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε έχοντας υπόψη:
α).Το Ν.3463/2006 « Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως αναθεωρήθηκε με το 
Ν.3852/2010
β).Το Π.Δ 609/859 (ΦΕΚ 223 Α΄/850)- Κατασκευή Δημοσίων Έργων
γ). Το Π.Δ 270/81, (ΦΕΚ Α΄77/30-3-81)
δ). την αριθμ. 86/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την δημοπράτηση παραλιών του 
Δήμου
ε)το Ν.2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13,15, και 31

                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει τους  κάτωθι όρους Δημοπρασίας:

                                                     ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής 
χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος που
περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως τις   
12/6/2013 ημέρα Τετάρτη.

1). Περιγραφή χώρων παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας με 
σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος.

Οι χώροι παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με 
σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2971/01 και 
την ΚΥΑ Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013(ΦΕΚ 1094/Β/2-5-2013 που τροποποιεί την 
Δ10Β1053970/1672 ΕΞ2013/29-3-2013(ΦΕΚ 801/Β/5-4-2013), ορίζονται ως εξής:

                    ΘΕΣΕΙΣ                             Τ.Μ
ΚΟΡΗΣΣΙΑ                             450
ΠΟΙΣΣΕΣ                             450
ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ-ΜΠΟΥΡΗ                             300
ΞΥΛΑ                             150
ΟΡΚΟΣ                             150
ΣΥΚΑΜΙΑ                             150
ΣΠΑΘΙ                             150
ΟΤΖΙΑΣ                             450
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Ελάχιστα τετραγωνικά μίσθιου χώρου ανά πλειοδότη 150τμ.
Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για τα υπόλοιπα τετραγωνικά πέραν των 150 δίδεται
η δυνατότητα να τα μισθώσει ο ίδιος πλειοδότης μετά από αίτηση του με την τιμή που πλειοδότησε
και για τα πρώτα 150τ.μ.  Το κατώτατο σύνολο των επιπλέον τετραγωνικών προς ενοικίαση θα
είναι 50 τ.μ.

2) Τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που 
αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη 
διακήρυξη ώρας  εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για την συνέχιση της 
δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας 
καταχωρείται στα πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του 
ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε 
πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους 
ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της 
δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο 
νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει
στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, 
αναγράφεται στα πρακτικά, Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.   

3).Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την  12/6/2013 ημέρα Τετάρτη στο δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου 
Κέας.
Οι δημοπρασίες θα διεξαχθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών η οποία 
έχει οριστεί με την υπ’αριθμ. 86/2013 απόφασης του Δ.Σ ως εξής:
Για την θέση Κορησσία στις 12/6/2013 ημέρα Τετάρτη από ώρα 10:00 π.μ (λήξη κατάθεσης 
δικαιολογητικών για την συμμετοχή στην δημοπρασία) έως 10:30π.μ 
Για την θέση  Ποίσσες στις 12/6/2013 ημέρα Τετάρτη από ώρα 10:30 π.μ (λήξη κατάθεσης 
δικαιολογητικών για την συμμετοχή στην δημοπρασία) έως 11:00π.μ
Για την θέση  Κούνδουρος-Μπούρη στις 12/6/2013 ημέρα Τετάρτη από ώρα 11:00 π.μ (λήξη 
κατάθεσης δικαιολογητικών για την συμμετοχή στην δημοπρασία) έως 11:30 π.μ
Για την θέση  Ξύλα στις 12/6/2013 ημέρα Τετάρτη από ώρα 11:30 π.μ (λήξη κατάθεσης 
δικαιολογητικών για την συμμετοχή στην δημοπρασία) έως 12:00 μ.μ
Για την θέση  Οτζιάς  στις 12/6/2013 ημέρα Τετάρτη από ώρα 12:00 μ.μ (λήξη κατάθεσης 
δικαιολογητικών για την συμμετοχή στην δημοπρασία) έως 12:30 μ.μ
Για την θέση  Σπαθί  στις 12/6/2013 ημέρα Τετάρτη από ώρα 12:30 μ.μ (λήξη κατάθεσης 
δικαιολογητικών για την συμμετοχή στην δημοπρασία) έως 13:00 μ.μ
Για την θέση  Συκαμιά  στις 12/6/2013 ημέρα Τετάρτη από ώρα 13:00 μ.μ (λήξη κατάθεσης 
δικαιολογητικών για την συμμετοχή στην δημοπρασία) έως 13:30 μ.μ
Για την θέση  Ορκός στις 12/6/2013 ημέρα Τετάρτη από ώρα 13:30 μ.μ (λήξη κατάθεσης 
δικαιολογητικών για την συμμετοχή στην δημοπρασία) έως 14:00 μ.μ
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 Σε περίπτωση που οι παραπάνω δημοπρασίες αποβούν άκαρπες για οποιοδήποτε λόγο θα 
επαναληφθούν στις 18/6/2013 ημέρα Τρίτη στις ίδιες ώρες και στου ίδιους χώρους όπως ορίζονται 
παραπάνω.

4). Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

Πίνακας με τις τιμές εκκίνησης μίσθωσης τμήματος παραλίας για πλειοδοτικό
διαγωνισμό ανά τετραγωνικό μέτρο και ανά περιοχή:

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΙΜΗ/Τ.Μ. ΕΤΗΣΙΩΣ

Κορησσία 10,00€

Ποίσσες 10,00€

Κούνδουρος - Μπούρης 12,00€

Ξύλα 10,00€

Ορκός 5,00€

Συκαμιά 5,00€

Σπαθί 10,00€

Οτζιάς 10,00€

Σε  περίπτωση  που  στις  ανωτέρω  παραλίες  εκμισθωθεί  επιπλέον  χώρος  για  την  εκμετάλλευση
μηχανοκίνητων ή μη σκαφών κανό ή ποδηλάτων θαλάσσης προτείνεται σαν τιμή εκμίσθωσης 20€
(είκοσι ευρώ) ετησίως ανά τετραγωνικό και ανά περιοχή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέχρι:
α) δύο (2) μηχανοκίνητα σκάφη
β) είκοσι (20) κανό
γ) δέκα (10) ποδήλατα θαλάσσης
Ο ίδιος πλειοδότης μετά από αίτησή του με την τιμή που πλειοδότησε μπορεί να ενοικιάσει
επιπλέον τετραγωνικά χωρίς να υπερβεί τα 100.

5). Εγγυητική Επιστολή

Ο μισθωτής οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή για συμμετοχή του στην δημοπρασία,  
υπέρ του Δημοσίου από νόμιμα λειτουργούν στην επικράτεια πιστωτικό ίδρυμα, που να αντιστοιχεί
στο 20% του συμφωνηθέντος μισθώματος, η οποία παραδίδεται στον εκπρόσωπο της Κτηματικής 
Υπηρεσίας. Ο εκπρόσωπος της Κτηματικής Υπηρεσίας δικαιούται να ζητήσει την αναπροσαρμογή 
του συμφωνηθέντος μισθώματος, εφόσον αυτό  είναι χαμηλότερο από εκείνο που ανταποκρίνεται 
στις μισθωτικές συνθήκες της περιοχής. Σε αυτή την  περίπτωση  το μίσθωμα ανακαθορίζεται στο 
ύψος που προτείνει ο εκπρόσωπος της Κτηματικής Υπηρεσίας και η υπογραφή του μισθωτηρίου 
συμβολαίου αναβάλλεται για δύο(2) εργάσιμες ημέρες, προκειμένου να προσκομιστεί από τον 
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μισθωτή νέα εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου που αντιστοιχεί σε 20% του 
επαναπροσδιορισθέντος μισθώματος.
Εντός δύο(2) ημερών από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου ή της κατακύρωσης της 
δημοπρασίας η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία εκδίδει και αποστέλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ 
χρηματικό κατάλογο από τον υπόχρεο το οφειλόμενου ποσοστού 20% επί του μισθωτικού 
ανταλλάγματος υπέρ  του Δημοσίου για το οποίο έχει εκδοθεί εγγυητική επιστολή.

6). Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των 
πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της διοικητικής αρχής καθώς και
σε περίπτωση καθυστέρησης της κοινοποίησης της έγκρισης που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.
Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπόκεινται στην επικύρωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αφού 
πρώτα εγκριθούν από την Οικονομική Επιτροπή. Ο μισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει 
αποζημίωση από το Δήμο για τυχόν βλάβη στο χώρο από θεομηνία, πυρκαγιά, πλημμύρα κ.λ.π

7).  Σύμβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που 
ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή 
εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την 
σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του 
δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για την 
διαφορά από το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της 
προηγούμενης.
Η διαφορά δε αυτή θα εισπραχθεί κατά το Νόμο περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.
Τις αυτές συνέπειες έχει  ο τελευταίος πλειοδότης και σε περίπτωση που θα αρνηθεί να υπογράψει 
τα πρακτικά της δημοπρασίας για την κατακύρωσή της στο όνομά του.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι 
καταρτίστηκε οριστικά.
Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον μισθωτή εφόσον αυτός εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
των δέκα (10) ημερολογιακών  ημερών από την υπογραφή μισθωτηρίου συμβολαίου στις 
απευθείας μισθώσεις ή από την κατακύρωση της δημοπρασίας προσκομίσει στην αρμόδια 
Κτηματική Υπηρεσία αντίγραφο του αποδεικτικού καταβολής του οφειλόμενου βάσει του 
χρηματικού καταλόγου, ποσού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σε αντίθετη περίπτωση η εγγυητική επιστολή 
καταπίπτει σε βάρος του, η δε Κτηματική Υπηρεσία ενημερώνει άμεσα την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί 
ακύρωσης του συνταχθέντος χρηματικού καταλόγου. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται επίσης 
σε περίπτωση που  μετά την δημοπρασία δεν συναφθεί μισθωτική σύμβαση εφόσον αυτό 
βεβαιώνεται με έγγραφο του αρμόδιου Δήμου προς την Κτηματική Υπηρεσία.

8). Διάρκεια εκμίσθωσης-αναπροσαρμογή μισθώματος     

Η διάρκεια της εκμίσθωσης   ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την 
31/12/2013.
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9). Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το μίσθωμα αφορά το τρέχον έτος. Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης θα 
προκαταβάλλεται τουλάχιστον το 70% ( που αφορά 20% απόδοση υπέρ της Κτηματικής 
Υπηρεσίας και 50% Α΄ δόση υπέρ του Δήμου ) και η εξόφληση (υπόλοιπο 30%)  θα γίνεται έως τις
30 Σεπτεμβρίου 2013. 
Τα τέλη χαρτοσήμου όπως Δημόσιος και Κοινοτικό φόρος, κ.λ.π. βαρύνουν τον τελευταίο 
πλειοδότη.

10). Εγγύηση και δικαιολογητικά συμμετοχής

Για να γίνει δεκτός  κάποιος στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της 
δημοπρασίας, αίτηση συμμετοχής και:
-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο
-Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία
-Νόμιμο πληρεξούσιο όταν πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου φυσικού προσώπου
-Αντίγραφο επικυρωμένο της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε ή άδεια 

παραμονής εάν  έχουν  ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε
-Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 

επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
περί παρακατάθεσης σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή 
άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, 
ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα 
δέκατο(1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.

Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης  με άλλη
με ποσό ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό επί του επιτευχθέντος μισθώματος, η οποία θα 
επιστραφεί μετά την λήξη της σύμβασης.

-Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 
(εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία) και του ΕΓΓΥΗΤΗ του.

-Φορολογική ενημερότητα περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (αν είναι εταιρεία εξίσου και για 
όλους τους εταίρους) και του εγγυητή του.

-Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους 
όρους διακήρυξης της δημοπρασίας και της ΚΥΑΔ10Β1053970/1672 ΕΞ2013/29-3-
2013(ΦΕΚ 801/Β/5-4-2013), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 
Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013(ΦΕΚ 1094/Β/2-5-2013.

11). Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις του άρθρου 7 καθώς και στους όρους και τις 
προϋποθέσεις της ΚΥΑ Δ10Β1053970/1672 ΕΞ2013/29-3-2013(ΦΕΚ 801/Β/5-4-2013), όπως 
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013(ΦΕΚ 1094/Β/2-5-2013, απευθείας 
παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας, όχθης και 
παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) Α΄Βαθμού.
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Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί τον καθορισμένο χώρο που θα αναφέρεται στο μισθωτήριο 
πάντα καθαρό και ευπρεπή καθ'όλο το 24ωρο και να συγκεντρώνει και  να μεταφέρει τα 
απορρίμματα στο κοντινότερο σημείο από το οποίο περνά το απορριμματοφόρο του Δήμου.
Με μέριμνα του μισθωτή κάθε παραλίας ή μέρους αυτής πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά όλα τα 
απαραίτητα είδη πρώτων αναγκών σύμφωνα με τον Υγειονομικό Κανονισμό(πλήρες φαρμακείο, 
με τα απαραίτητα φαρμακευτικά υλικά για αντιμετώπιση μικροτραυματισμών και ότι άλλο μπορεί 
να προσφέρει άμεση βοήθεια στους λουόμενους).
Οι μισθωτές οφείλουν να τοποθετήσουν σημαδούρες με υπόδειξη του λιμεναρχείου για την 
προστασία των λουομένων με δαπάνη και ευθύνη τους. 

12). Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην 
οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

13). Αναμίσθωση-Υπεκμίσθωση 

Σιωπηρή αναμίσθωση ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.
Απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή σταθερής κατασκευής, όπως και οποιαδήποτε 
παρέμβαση στον αιγιαλό-παραλία που θα αλλοιώσει το χαρακτήρα και θα προκαλέσει ζημιά στο 
περιβάλλον.
Απαγορεύεται η εγκατάσταση τρίτων στο χώρο.

14). Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του 
μισθώματος ή και λύση των συμβάσεων άνευ αποχρώντος λόγου. Δεν ευθύνεται επίσης ο Δήμος 
για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί το ακινήτου ούτε υποχρεούται σε ολική ή μερική 
επιστροφή ή  μείωση του μισθώματος ή στη λύση της μίσθωσης για οποιαδήποτε αιτία αναγόμενη 
στην ύπαρξη τυχόν οποιονδήποτε νομικών ελαττωμάτων τούτου(μισθίου). Μετά την λήξη της 
μίσθωσης οι τυχόν νέες βελτιώσεις του μισθίου θα παραμείνουν στο Δήμο άνευ ουδεμίας 
αποζημίωσης. Το μισθωτή θα βαρύνουν η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος καθώς και 
κάθε φόρος ή τέλος που απορρέει από τις ισχύουσες διατάξεις μισθωτικής σχέσης.

15). Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη της Δημοπρασίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και του «Προγράμματος 
Διαύγεια» και θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την 
διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου.
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Κοινή Γνώμη».
Τα  έξοδα δημοσίευσης  βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη
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16).  Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’αυτήν 
πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή 
την αρμόδια διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου το επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη 
διενέργεια δημοπρασίας.
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται 
να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά  την κοινοποίηση στον 
τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν 
προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση β΄  η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του 
εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν 
ποσόν δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου 
αναφερομένης στου όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευμένης πέντε (5) τουλάχιστον 
ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα 
αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την 
προηγούμενη δημοπρασία.

17).  Άλλες διατάξεις

Σύμφωνα με την  ΚΥΑ Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013(ΦΕΚ 1094/Β/2-5-2013 που τροποποίησε  την 
Δ10Β1053970/1672 ΕΞ2013/29-3-2013(ΦΕΚ 801/Β/5-4-2013) και  το παράρτημα “Τεχνικές 
προδιαγραφές κατασκευών-διαμορφώσεων για απλή χρήση εντός αιγιαλού-παραλίας-Περιορισμοί-
Συστάσεις” μεταξύ άλλων ισχύουν τα κάτωθι :
Απαγορεύεται ο συμψηφισμός του ανταλλάγματος με την οποιαδήποτε παροχή στοιχείων από τον 
μισθωτή προς  τον Δήμο.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε  επέμβαση που αλλοιώνει την φυσική μορφολογία και τα βιοτικά 
στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης. Καθώς και τον κοινόχρηστο 
χαρακτήρα αυτών, όπως η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή τοποθέτηση κατασκευάσματος που 
συνδέεται σταθερά με το έδαφος (πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, 
επιχωματώσεις κ.λ.π), ή  τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κ.λ.π.
καθώς και οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση εντός του χώρου.
Δεν επιτρέπεται η διέλευση οποιουδήποτε άλλου τροχοφόρου δια μέσου της παραλίας πλην αυτών 
που μεταφέρουν τα θαλάσσια μέσα αναψυχής, καθώς επίσης απαγορεύεται αυστηρά η κατασκευή 
στον αιγιαλό κάθε είδους μόνιμης εγκατάστασης από υλικά οικοδομής.
 Απαγορεύεται η ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων ή άλλων αντικειμένων στο χώρο, και η 
πώληση διαφόρων ειδών όπως αντηλιακών, μαγιό, αναψυκτικών, ειδών φαγητού.
Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία μουσικής στον χώρο των ομπρελών.
Ο μισθωτής υποχρεούται άμεσα με δική το ευθύνη και έξοδα να τοποθετήσει σε μόνιμες βάσεις σε 
εμφανή και συμμετρικά σημεία στον χώρο της εκμισθωμένης περιοχής κάδους απορριμμάτων. Οι 
κάδοι πρέπει να είναι από ξύλο ή επένδυση ξύλου ή άλλο φυσικό υλικό και να φέρουν πλαστική 
σακούλα απορριμμάτων στο εσωτερικό τους, Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση πλαστικών κάδων.
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Ο μισθωτής υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον χώρο κατά τρόπο ώστε να μην παραβιάζονται και να
μην θίγονται οι διατάξεις περί κοινοχρήστων χώρων και πραγμάτων.
Η μέγιστη κάλυψη χρήσης να μην υπερβαίνει το 50% του παραχωρούμενου χώρου προκειμένου να
υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα 
κατά 
μήκος της ακτής πλάτους τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από την ακτογραμμή, για την  ελεύθερη 
κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 Η ανάπτυξη των ομπρελών στο χώρο δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των έξι ( 6) 
τετραγωνικών ανά σετ.
Θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος για την άνετη διακίνηση των λουομένων. Μεταξύ των 
δημοπρατούμενων χώρων  ορίζεται κενό τμήμα  εκατό ( 100) μέτρων.
Η μίσθωση χώρου για ενοικίαση θαλασσίων μέσων αναψυχής γίνεται σε συγκεκριμένο σημείο και 
σε όσους έχουν εφοδιαστεί την κατά νόμο άδεια από την Λιμενική Αρχή  και οπωσδήποτε θα 
τηρούν αυτά που προβλέπονται από τον Γ.Κ.Λ άρθρο 20 παρ.6
Ο έλεγχος για την διασφάλιση της εφαρμογής των ανωτέρω και κατωτέρων όρων και 
προϋποθέσεων θα γίνεται από τις Λιμενικές Αρχές του νησιού καθώς και από τις Αστυνομικές 
αρχές. 
Να μην δημιουργούνται θέματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος από την άσκηση της 
δραστηριότητας.
Όπου το Δ.Σ του Δήμου Κέας ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια δημόσια αρχή διαπιστώνει κατάληψη 
χώρου από ομπρελοκαθίσματα καθώς και αυθαίρετη κατάληψη χώρου από ομπρελοκαθίσματα από
ιδιώτες που δεν συμβάλλονται καν με το Δήμο, ο Δήμος μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο ανά τ.μ ίσο 
με 5 φορές πάνω από το μίσθωμα του τ.μ.
Η μη έγκαιρη καταβολή των μισθωμάτων από τον μισθωτή και τον εγγυητή θα επιφέρει την 
αυτοδίκαιη έκπτωση του μισθωτή από το μίσθιο.
Ο δημοπρατούμενος χώρος είναι συγκεκριμένος και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επεκταθεί 
σε άλλο σημείο της παραλίας.

18). Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες  για την δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων, εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, Διεύθυνση Δημαρχιακό κατάστημα Κέας, Ιουλίδα, τηλέφωνα : 2288360009
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση 
που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την Τρίτη 11/6/2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 118/2013
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ΘΕΜΑ  8ο  :  Έγκριση  απόφασης  δημάρχου  που  αφορά  τον  ορισμό  δικηγόρου  για
εκπροσώπηση του Δήμου Κέας ενώπιον του Ε΄ Τμήματος Συμβουλίου Επικρατείας.

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

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

Τέλος, σύμφωνα με άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής
κίνδυνος  ή  απειλείται  άμεση  ζημία  των  δημοτικών  συμφερόντων  από  την  αναβολή  λήψης
απόφασης,  ο Δήμαρχος μπορεί  να αποφασίσει  για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της
οικονομικής  ή της επιτροπής ποιότητας ζωής.  Στην περίπτωση αυτή οφείλει  να υποβάλει προς
έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

Επειδή  δημιουργήθηκε  άμεση  ανάγκη  για  την  εκπροσώπηση  του  Δήμου  Κέας  στο  Σ.Τ.Ε.
(Έ΄Τμήμα)  κατά την δικάσιμο  της  15/5/2013  για  να  συζητηθούν  οι  κατωτέρω υποθέσεις,  που
αναφέρονται και  στη δημιουργία ΧΥΤΑ  :

Α) Στην από 28/09/2007 και με αριθμό κατάθεσης 6219/2007 αίτηση ακύρωσης του Γεωργίου
Περδικάρη και λοιπών κατά των Υπουργών  Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και
Οικονομίας  και  Οικονομικών,  με  την  οποία  ζητείται  η  ακύρωση  της  υπ’  αριθ.  πρωτ.
8091/06/25.04.2007 αποφάσεως του Γενικού  Γραμματέα  Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου με  θέμα
«Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Μελέτη Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Κέας» στο
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2000-2006». Στην συζήτηση αυτής της
υπόθεσης έχει παρέμβει ο Δήμος Κέας δι’ εμού υπέρ των Υπουργών δια της υπ’ αριθμ. κατάθεσης
812/30.09.2008 παρέμβασης του. 
Β)   Στην από 29/09/2008 και με αριθμό κατάθεσης 812/30.09.2008 παρέμβαση του Δήμου Κέας
υπέρ   των  Υπουργών   Περιβάλλοντος  Χωροταξίας  και  Δημοσίων  Έργων και  Οικονομίας  και
Οικονομικών  και  υπέρ  του  κύρους  της  υπ’  αριθ.  πρωτ.  8091/06/25.04.2007  αποφάσεως  του
Γενικού  Γραμματέα  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου  με  θέμα  «Απόφαση  Ένταξης  της  Πράξης
«Μελέτη  Χώρου Υγειονομικής  Ταφής Απορριμμάτων  Κέας» στο Περιφερειακό  Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2000-2006»
Γ) Στην από 12/11/2010 και  με αριθμό κατάθεσης 9157/2010 αίτηση ακύρωσης του Γεωργίου
Περδικάρη και λοιπών κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και
κατά του Δήμου Κέας, με την οποία ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. 1939/1254/16-02-
2010  απόφασης  του  Γενικού  Γραμματέα  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου  με  θέμα  «Έγκριση
Περιβαλλοντικών  Όρων  για  την  κατασκευή,  λειτουργία  και  επανένταξη  του  έργου  “Χώρος
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) νήσου Κέας”, σε γήπεδο έκτασης 38.603 τ.μ. που
βρίσκεται στη θέση “Πάουρας” (Άγιος Γεώργιος) Δήμου Κέας νήσου Κέας Νομού Κυκλάδων» και
της  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  145/28.09.2010  αποφάσεως  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κέας  με  θέμα
«Αναγκαστική Απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών που αφορούν στην κατασκευή του ΧΥΤΑ Κέας».
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Υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την ανωτέρω απόφαση  όπως ορίζει
ο νόμος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1.   Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1 και παρ ιε΄.
2.   Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80.
3.   Τις διατάξεις του 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 
4.  Την υπ΄αριθμ 96/14.5.2013 απόφαση δημάρχου
5.  Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει την υπ΄αριθμ. 96/14.5.2013 απόφαση Δημάρχου, που αφορά την  εκπροσώπηση του
Δήμου  Κέας  στο  Σ.Τ.Ε.  (Έ΄Τμήμα)  κατά  την  δικάσιμο  της  15/5/2013  για  να  συζητηθούν  οι
κατωτέρω υποθέσεις, που αναφέρονται και  στη δημιουργία ΧΥΤΑ  :

Α) Στην από 28/09/2007 και με αριθμό κατάθεσης 6219/2007 αίτηση ακύρωσης του Γεωργίου
Περδικάρη και λοιπών κατά των Υπουργών  Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και
Οικονομίας  και  Οικονομικών,  με  την  οποία  ζητείται  η  ακύρωση  της  υπ’  αριθ.  πρωτ.
8091/06/25.04.2007 αποφάσεως του Γενικού  Γραμματέα  Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου με  θέμα
Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Μελέτη Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Κέας» στο
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2000-2006». Στην συζήτηση αυτής της
υπόθεσης έχει παρέμβει ο Δήμος Κέας δι’ εμού υπέρ των Υπουργών δια της υπ’ αριθμ. κατάθεσης
812/30.09.2008 παρέμβασης του. 
Β)   Στην από 29/09/2008 και με αριθμό κατάθεσης 812/30.09.2008 παρέμβαση του Δήμου Κέας
υπέρ   των  Υπουργών   Περιβάλλοντος  Χωροταξίας  και  Δημοσίων  Έργων και  Οικονομίας  και
Οικονομικών  και  υπέρ  του  κύρους  της  υπ’  αριθ.  πρωτ.  8091/06/25.04.2007  αποφάσεως  του
Γενικού  Γραμματέα  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου  με  θέμα  «Απόφαση  Ένταξης  της  Πράξης
«Μελέτη  Χώρου Υγειονομικής  Ταφής Απορριμμάτων  Κέας» στο Περιφερειακό  Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2000-2006»
Γ) Στην από 12/11/2010 και  με αριθμό κατάθεσης 9157/2010 αίτηση ακύρωσης του Γεωργίου
Περδικάρη και λοιπών κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και
κατά του Δήμου Κέας, με την οποία ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. 1939/1254/16-02-
2010  απόφασης  του  Γενικού  Γραμματέα  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου  με  θέμα  «Έγκριση
Περιβαλλοντικών  Όρων  για  την  κατασκευή,  λειτουργία  και  επανένταξη  του  έργου  “Χώρος
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) νήσου Κέας”, σε γήπεδο έκτασης 38.603 τ.μ. που
βρίσκεται στη θέση “Πάουρας” (Άγιος Γεώργιος) Δήμου Κέας νήσου Κέας Νομού Κυκλάδων» και
της  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  145/28.09.2010  αποφάσεως  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κέας  με  θέμα
«Αναγκαστική Απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών που αφορούν στην κατασκευή του ΧΥΤΑ Κέας».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 119/2013
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ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δικηγόρου για
εκπροσώπηση του Δήμου Κέας ενώπιον του Ε΄ Τμήματος Συμβουλίου Επικρατείας.

ΤΟ  ΘΕΜΑ  ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ  ΓΙΑ  ΕΠΟΜΕΝΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΚΑΘΩΣ  Η  ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ  ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΚΑΙ  ΔΕΝ  ΕΧΟΥΜΕ  ΠΑΡΕΙ  ΑΚΟΜΑ  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΑΠΟ  ΤΗΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
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ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής.

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

Με την υπ’ αριθ. 7/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού
εντάλματος  προπληρωμής,  ποσού  4.000,00€,  στο  όνομα  του  υπαλλήλου  του  Δήμου Κορασίδη
Νικολάου,  προκειμένου  να  πληρωθούν  οι  δαπάνες  μεταφοράς  υλικών  και  συσκευασιών
ανακύκλωσης του Δήμου Κέας στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής.
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθ.  60/2013 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το οποίο
εισέπραξε ο υπόλογος την 21η του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2013.
Όπως προκύπτει  από τα συνημμένα  δικαιολογητικά  που υπέβαλε  ο  υπόλογος,  οι  δαπάνες  που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 994,86€, το ποσό δε των 3.005,14€ που δεν δαπανήθηκε,
επεστράφη στο ταμείο του Δήμου.
Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και
την απαλλαγή του υπολόγου.

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

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των
άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.
2. Την υπ’ αριθ. 7/2013 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος προπληρωμής
ύψους 4.000,00€ στο όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου.
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος.
4. Το υπ΄αριθμ. 1/20-5-2013 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθ. 60/2013 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής,
ύψους 4.000,00€, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου, με συνολικό ύψος
δαπάνης 994,86€ και επιστροφή στο ταμείο του Δήμου του υπόλοιπου ποσού 3.005,14€ με υπ΄
αριθμ. 1/20-5-2013 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης
για το ένταλμα αυτό.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 120/2013
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ΘΕΜΑ 11ο : Έκδοση  εντάλματος προπληρωμής και διάθεση πίστωσης για πληρωμή εξόδων
που απαιτούνται για την μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών.

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

Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/06 ( Δ.Κ.Κ.) ορίζονται τα εξής:
«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται η
έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωμή με
τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων».
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ) του Ν.  3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει  για την
έγκριση δαπανών.
Με  το  άρθρο  72  του  Ν.  3852/10  αντικαταστάθηκε  το  άρθρο  103  του  Ν.  3463/06,  το  οποίο
αναφερόταν στις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία αντικαταστάθηκε από την
Οικονομική Επιτροπή.
Με εντολή του Δημάρχου εγκρίθηκε η μετάβαση του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου στο Κορωπί
Αττικής.
Προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μεταφοράς υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης του
Δήμου στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής, παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για τη
διάθεση πίστωσης 4.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6412.0001 του προϋπολογισμού έτους 2013 και
για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του ίδιου υπαλλήλου.

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

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Διαθέτει πίστωση 4.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6412.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους
2013  για  τα  έξοδα  μεταφοράς  υλικών  και  συσκευασιών  ανακύκλωσης  του  Δήμου  στο  χώρο
εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής.

2. Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης, εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο
όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό μέσα
σε προθεσμία τριών μηνών.

Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ
17/5-15/6/1959.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 121/2013
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ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή λογαριασμού
HOL ADSL του Δήμου Κέας μηνός Απριλίου 2013.

Ο πρόεδρος  της Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το 12ο 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 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 Απρίλιο 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 Κ.Α.  00.6452.
4. Την υπ’ αριθ. 65/2008 και 47/2010 απόφαση του Δ.Σ. για εγγραφή του Δήμου ως
    συνδρομητή.
5. Την υπ΄αριθμ. 23/13 απόφαση Δημάρχου 
6. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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 Απρίλιο 2013, του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 122/2013



10η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας,  24ης Μαΐου 2013

ΘΕΜΑ 13ο : Διάθεση πίστωσης για την απόδοση του 20% επί των εσόδων από Μισθώματα
Αιγιαλού.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  20ο 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 τεσσάρων χιλιάδων δεκαεπτά
και είκοσι λεπτών (4.017,20€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την απόδοση
ποσοστού 20% επί των εσόδων από Μισθώματα Αιγιαλού.

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 80.8242.0003 προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 στον οποίo έχει εγγραφεί
πίστωση ευρώ τέσσερις χιλιάδες πενήντα (4.050,00€).

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 Κ.Α.  
80.8242.0003
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  ευρώ  τεσσάρων  χιλιάδων  δεκαεπτά  και  είκοσι  λεπτών
(4.017,20€), σε βάρος του ΚΑ 80.8242.0003 με τίτλο «Απόδοση του 20% των μισθωμάτων των
αιγιαλών στην ΚΕΔ» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την κάλυψη της
υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά  την απόδοση ποσοστού 20% επί των εσόδων από Μισθώματα
Αιγιαλού.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 123/2013
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ΘΕΜΑ 14ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια  ανταλλακτικών με την τοποθέτησή τους για το μηχάνημα έργου
του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  
ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   995,00€   ΣΥΜΠ/ΝΟΥ  
ΦΠΑ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α. (30.6672 & 30.6264  )   
        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 και την σωστή και ασφαλή κίνηση του μηχανήματος έργου του
Δήμου  Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η  πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  προμήθεια
ανταλλακτικών

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

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών με την τοποθέτησή τους για
το υπ΄αριθμ. ΜΕ 90780 μηχάνημα έργου  του Δήμου Κέας.

     2.την διάθεση πίστωσης ύψους  995,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τους Κ.Α. 30.6672 & 30.6264
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

Για την επισκευή και συντήρηση στο υπ΄αριθμ. ΜΕ 90780 μηχάνημα έργου απαιτούνται : 
νύχια – πύροι ασφαλείας, θερμοστάτης, λάδια υδραυλικών, παραφλού, ψυγείο

ΣΥΝΟΛΟ            995,00€  

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 στους Κ.Α. 30.6672 &
30.6264 ποσού 995,00€ 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 στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή.

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

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των ειδών 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 στους
    ΚΑ   30.6672 & 30.6264
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια  ανταλλακτικών με την τοποθέτησή τους για το μηχάνημα έργου  του
Δήμου Κέας και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 995,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος των Κ.Α.  30.6672 &
30.6264  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 124/2013
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ΘΕΜΑ 15ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ελαστικών με την τοποθέτησή τους στο υπ΄αριθμ. ΚΗΥ 6737
όχημα του Δήμου.

ΤΟ  ΘΕΜΑ  ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ  ΓΙΑ  ΕΠΟΜΕΝΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΚΑΘΩΣ  Η  ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ  ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΚΑΙ  ΔΕΝ  ΕΧΟΥΜΕ  ΠΑΡΕΙ  ΑΚΟΜΑ  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΑΠΟ  ΤΗΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
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ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για την υπηρεσία ύδρευσης.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
 ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   9.500,00  €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6662.0001  )     

 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 της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων 

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 υδραυλικών εξαρτημάτων για την κάλυψη
των αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου

      2.την διάθεση πίστωσης ύψους 9.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 25.6662.0001  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

10 τεμ. Φρεάτιο υδρομετρητών 30χ40
20 τεμ. Φρεάτιο υδρομετρητών 30χ30
20 τεμ. Ρακόρ τουμποράματος 32χ1 αρσενικά
20 τεμ. Ρακόρ τουμποράματος 28χ1 αρσενικά
50 τεμ. Ρακόρ τουμποράματος 22χ3/4 αρσενικά
100 τεμ. Ρακόρ τουμποράματος 18χ2,5χ1/2 αρσενικά
100 τεμ. ρακόρ τουμποράματος 18χ2,5χ1/2 θηλυκά
100 τεμ. Μαστοί 1/2 ίντσας μπρούτζινοι
100 τεμ. Μαστοί 3/4 ίντσας μπρούτζινοι
50 τεμ. Μαστοί 1 ίντσας μπρούτζινοι
10 τεμ. Μαστοί 1 1/2 ίντσας μπρούτζινοι
10 τεμ. Μαστοί 2 ίντσες μπρούτζινοι
10 τεμ. Μαστοί 2 1/2 ίντσες γαλβανιζέ
10 τεμ. Μαστοί 3 ίντσες γαλβανιζέ
30 τεμ. Μούφες 1/2 ίντσας μπρούτζινες
30 τεμ. Μούφες 3/4 ίντσας μπρούτζινες
10 τεμ. Μούφες 1 ίντσας μπρούτζινες
20 τεμ. Κόνεξ ενωτικά 18
20 τεμ. Κόνεξ ενωτικά 15
20 τεμ. Κόνεξ ενωτικά 22
20 τεμ. Κόνεξ ρακόρ αρσενικά 18 χ 3/4
20 τεμ. Κόνεξ ρακόρ θηλυκά 18 χ 3/4
20 τεμ. Κόνεξ ρακόρ αρσενικά 15 χ 1/2
20 τεμ. Κόνεξ ρακόρ θηλυκά 15 χ 1/2
20 τεμ. Κόνεξ ρακόρ αρσενικά 22 χ 3/4
20 τεμ. Κόνεξ ρακόρ θηλυκά 22 χ 3/4
51 τεμ. Τάπες αρσενικές 1/2 ίντσας μπρούτζινες
50 τεμ. Τάπες αρσενικές 3/4 ίντσας μπρούτζινες
20 τεμ. Τάπες αρσενικές 1 ίντσας μπρούτζινες
20 τεμ. Σύνδεσμοι επισκευής 2 ίντσες
1 τεμ. Πιεστικό δοχείο 300 L
10 kg τσιμέντο ταχείας πήξεως 
5 τεμ. Καθαριστικό για PVC ½
5 τεμ. Κόλλα για PVC ½
10 σιλικόνες
5 τεμ. Φιάλες ΜΑΡΡ GAS
50 τεμ. Φιμπέρ 3/4 ίντσας 
50 τεμ. Φιμπέρ 1/2 ίντσας 
50 τεμ. Φιμπέρ 1 ίντσας 
30 τεμ. χερούλια από σφαιρικούς διακόπτες Cim 1/2 ίντσας
30 τεμ. χερούλια από σφαιρικούς διακόπτες Cim 3/4 ίντσας
10 τεμ. χερούλια από σφαιρικούς διακόπτες Cim 1 ίντσας
30 τεμ. Συστολές αμερικής 1/2 χ 3/4 μπρούτζινες
30 τεμ. Συστολές αμερικής 3/4 χ 1 μπρούτζινες
10 τεμ. Συστολές αμερικής 1 χ 1 1/2 μπρούτζινες
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10 τεμ. Συστολές αμερικής 1 1/2 χ 2 μπρούτζινες
10 τεμ. Συστολές αμερικής 2 χ 2 1/2 γαλβανιζέ
10 τεμ. Συστολές αμερικής 2 1/2 χ 3 γαλβανιζέ
21 τεμ. Βρύσες 1/2
10 τεμ. Βρύσες 3/4
10 τεμ. Σφικτήρες 23 χ 25
11 τεμ. Σφικτήρες 29 χ 31
10 τεμ. Σφικτήρες 52 χ 55
10 τεμ. Σφικτήρες 56 χ 59
10 τεμ. Σφικτήρες 68 χ 73
50 μέτρα πλαστική σωλήνα αποχέτευσης φ100
20 τεμ. Μαντεμένιες παροχές Φ75 χ 3/4
15 τεμ. ΡΕ ηλεκτρομούφα Φ75 16 ΑΤΜ
10 τεμ. ΡΕ ηλεκτρομούφα Φ90 25 ΑΤΜ
12 τεμ. ΡΕ ηλεκτρομούφα Φ110 25 ΑΤΜ
10 τεμ. Νήμα σωληνώσεων
6 τεμ. κανάβη
3 τεμ. ΡΕ εξάρτημα μετάβασης 90 χ 3     25 ΑΤΜ
2 τεμ. ΡΕ συστολές 110 χ 90     25 ΑΤΜ
0,40 του μέτρου σιδηροσωλήνα 2 ίντσες πράσινη
1 τεμ. Συστολές  2 χ 1 1/2 γαλβανιζέ
1 τεμ. Συστολές  3/4 χ  1/2 γαλβανιζέ
1 τεμ. Συστολές  2 χ 1 1/2 γαλβανιζέ
2 τεμ. Τάπες 1/2 αρσενικές γαλβανιζέ
2 τεμ. ΡΕ εξάρτημα μετάβασης 90χ3
1 τεμ. ΡΕ συστολή 110 χ 75   16 ΑΤΜ
2 τεμ. ΡΕ Ηλεκτρομούφα Φ110     16 ΑΤΜ
2 τεμ. ΡΕ Ηλεκτρομούφα Φ90     25 ΑΤΜ
3 τεμ. ΡΕ Πώμα Φ75
2 τεμ. ΡΕ ηλεκτροταφ Φ75   16 ΑΤΜ
4 τεμ. ΡΕ ηλεκτρογωνιά Φ75   90ο 
8 τεμ. ΡΕ εξάρτημα μετάβασης 75χ2 1/2 Α
2 kg ΡΕ καθαριστικό TANGIT
5 τεμ. Βάνες 2  1/2 μπρούτζινες
1 τεμ. Ρακόρ 3/4 μπρούτζινες
1 τεμ. Λιπαντικό VALSIR
11 τεμ. Εύκαμπτος σύνδεσμος 3 ιντσών
6 τεμ. Σύνδεσμος LOCK  Φ20
25 μέτρα πολυαιθυλένιο Φ20
1 τεμ. Ποτήρι 2  1/2
3 τεμ. Μαστοί γαλβανιζέ 3 ιντσών
1 τεμ. Ταφ  γαλβανιζέ 3 χ 2  1/2 χ 3
100  μέτρα πολυαιθυλένιο Φ75   12,5 ΑΤΜ
1 τεμ. Συστολή 3/8  χ  1/2
7 τεμ. Μαστοί 2 ιντσών γαλβανιζέ
4 τεμ. Συστολή 2 χ 2 1/2 γαλβανιζέ
12 μέτρα πλαστικοί σωλήνες 1  ίντσας
250 μέτρα πολυαιθυλένιο Φ25
100 τεμ. σταλακτίτες ρυθμιζόμενοι
1 τεμ. σγρόμπια
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1 τεμ. Ταυ 25  χ  3/4
2 τεμ. Ρακόρ 25 χ 3/4
2 τεμ. Διόφθαλμα Φ25 
3 μέτρα πλαστικοί σωλήνες Φ160
2 τεμ. πλαστική γωνιά Φ160 45 μοιρών
1 τεμ. μειωτήρες πίεσης 1/2
1 τεμ. μπαταρία νιπτήρα  
2 τεμ. ρακόρ μπαταρίας 10 χ 1/2 θηλυκά

ΣΥΝΟΛΟ      9.500,00€

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 της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)

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

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

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

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

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

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

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2013  και  συγκεκριμένα  στον
Κ.Α.25.6662.0001  ποσού 9.500,00€ 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 

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

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  25.6662.0001   
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας
ύδρευσης του Δήμου και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  9.500,00€ συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
25.6662.0001   του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 125/2013
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ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια εργαλείων και αναλώσιμων για την υπηρεσία ύδρευσης.

Ο πρόεδρος  της Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το 17ο θέμα εκτός  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

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

 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 της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια  εργαλείων και αναλώσιμων

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 εργαλείων και αναλώσιμων για την κάλυψη
των αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου

      2.την διάθεση πίστωσης ύψους 700,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 25.6662.0002 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

-2 τεμ. τσιμπίδες Νο 250
-2 τεμ.γαλλικά κλειδιά Νο 12
-3 τεμ. κασμάδες με 3 στειλιάρια
-3 τεμ. φτυάρια με  3 στειλιάρια
-2 τεμ. σκεπάρνια με 2 στειλιάρια
-2 τεμ. μυστριά
-2 τεμ. βελόνια
-2 τεμ. καλέμια
-2 τεμ. Ράσπες
-2 τεμ. Αλφάδια 30cm + 40 cm
-2 τεμ. Μετροταινίες 5  cm
-2 τεμ. Αντισκοριακά σπρέι DW 40
-10 τεμ. Δισκάκια Νο 115 
-1 κούτα γάντια κίτρινα (120 ζεύγη)
-10 ζεύγη γάντια πετρελαίου
-1 πακέτο (100 τεμ.) γάντια μιας χρήσεως
-2 τεμ.  ΚΝΙΡΕΧ τσιμπίδες Νο 150
-4 τεμ. φαλτσέτες 
-5 σιδηρόλαμες διπλές 
-5  σιδηρόλαμες μονές
-2 ζευγάρια γαλότσες Νο 45
 

ΣΥΝΟΛΟ      700,00€

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 
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-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.25.6662.0002  ποσού 700,00€ 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 

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

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στις αποθήκες  του Δήμου Κέας.

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  25.6662.0002   
4. Την εισήγηση του προέδρου.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια  εργαλείων  και  αναλώσιμων  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της
υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 700,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.0002
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 126/2013
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ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ανοξείδωτου σκεπάστρου δεξαμενής για την μονάδα βιολογικού
καθαρισμού.

ΤΟ  ΘΕΜΑ  ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ  ΓΙΑ  ΕΠΟΜΕΝΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΚΑΘΩΣ  Η  ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ  ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΚΑΙ  ΔΕΝ  ΕΧΟΥΜΕ  ΠΑΡΕΙ  ΑΚΟΜΑ  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΑΠΟ  ΤΗΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
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ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια αλεξικέραυνου για την προστασία των ηλεκτρολογικών πινάκων
στο αντλιοστάσιο Γιαλούρι.

ΤΟ  ΘΕΜΑ  ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ  ΓΙΑ  ΕΠΟΜΕΝΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΚΑΘΩΣ  Η  ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ  ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΚΑΙ  ΔΕΝ  ΕΧΟΥΜΕ  ΠΑΡΕΙ  ΑΚΟΜΑ  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΑΠΟ  ΤΗΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών προδιαγραφών  και διάθεση
πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  επισκευής  και  συντήρησης  των  φωτοτυπικών
μηχανημάτων του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 750,00€
 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.6265.0002)

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  των  διοικητικών  και  οικονομικών  υπηρεσιών  του  Δήμου,
κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής και
συντήρησης των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου

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

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

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   750,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  10.6265.0002  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

-για την επισκευή και συντήρηση του   IR   2016 απαιτούνται :  

1 τεμ. fix film 

2 τεμ. roller τροφοδοσίας
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-για την επισκευή και συντήρηση του   IR   2200 απαιτούνται :  

6 roller τροφοδοσίας

1 τεμ. pad

ΣΥΝΟΛΟ           750,00€  

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 750,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α.  10.6265.0002  (σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  3871/10,  του  Π.Δ.  113/10  και  της  υπ’
αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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 έως 25/7/2013.
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Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στο τμήμα διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.

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
10.6265.0002
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης των φωτοτυπικών μηχανημάτων του
Δήμου και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  750,00€,  σε  βάρος  του  Κ.Α.  10.6265.0002   του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 127/2013
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Ο πρόεδρος Τα μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός Βελισσαροπούλου Ειρήνη

             
  Μαρούλης Φίλιππος         
         

Μορφωνιός Ιωάννης

Μωραϊτου - Πουλάκη Μαρία
            

Λέπουρας Στυλιανός
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