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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 27/06/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3494/21-06-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο: 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 2ο:  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση του υπ΄αριθμ. ΚΗΙ
9892 Φ.Ι.Χ. οχήματος του Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση της δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την πληρωμή λογαριασμού  HOL
ADSL του Δήμου Κέας μηνός Μαΐου 2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  4ο: Έγκριση  της  δαπάνης   και  διάθεση  πίστωσης  για  την  πληρωμή  δημοσίευσης  σε
εφημερίδα.    

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  6ο: Έγκριση  απόφασης  δημάρχου  που  αφορά  την  πληρωμή  δικηγόρου  για  την
εκπροσώπηση του Δήμου Κέας ενώπιον του Ε΄ Τμήματος Συμβουλίου Επικρατείας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση απόφασης  δημάρχου που αφορά την πληρωμή εκπρόθεσμης  καταβολής
φόρου στη ΔΟΥ Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την παροχή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς εγγράφων για τον μήνα Μάιο 2013 του Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  9ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια διπλοτύπων είσπραξης για την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  10ο  : Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια φακέλων για τους λογαριασμούς ύδρευσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  11ο  : Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια πληροφοριακής πινακίδας σήμανσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  12ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια τρυπανιού για κομπρεσέρ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού
ρεύματος στο χώρο στέγασης του Ιατρείου της Κάτω Μεριάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  14ο  : Έγκριση   της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας   φιλοξενίας  της  ιστοσελίδας  www.kea.gr,  ανανέωσης και
προστασίας των mailbox των υπηρεσιών του Δήμου για τα έτη 2013-14.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 15ο :  Έγκριση της  δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για  την  πληρωμή φόρου ακίνητης
περιουσίας (ΕΤΑΚ) Δήμου Κέας έτους 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ  16ο  :  Εξέταση  της  υπ΄αριθμ.  3360/17-6-13  ένστασης  του  κ.  Κων/νου  Αλέξανδρου
Καρούλη νόμιμου εκπροσώπου της Κ.Α. ΚΑΡΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού του Δήμου
Κέας για το 2013.

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  συντήρησης  –  υποστήριξης  εφαρμογών  λογισμικού  (νέα
σύμβαση).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την προμήθεια 15 αδειών χρήσης βάσης δεδομένων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  3ο:    Έγκριση της  δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την ανανέωση ασφαλιστηρίων
συμβολαίου οχημάτων του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  4ο:     Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών και  διάθεση
πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  αντικατάστασης  ελαστικών  στο  υπ΄αριθμ.  ΚΗΗ4672
απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  5ο  : Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ειδών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών 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. 13ης/27-06-2013
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και  στο γραφείο  του  Τοπικού Συμβουλίου  στην Κορησία,  σήμερα στις  27/06/2013,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Κέας, ύστερα από την 3494/21-06-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
5 μέλη:

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ            ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βασιλάκης Στυλιανός         1. Λέπουρας Στυλιανός
2. Βελισσαροπούλου Ειρήνη                  2. Μωραϊτου - Πουλάκη Μαρία

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

5. Ευαγγέλου Ιωάννης
         
    
      

       
        
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 συντήρησης εφαρμογών λογισμικού.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ  2ο:   Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση του υπ΄αριθμ.
ΚΗΙ 9892 Φ.Ι.Χ. οχήματος του Δήμου Κέας.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ εκατόν ενενήντα έξι (196,00€)
για την  κάλυψη της  υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την εργασία ανανέωσης ασφαλιστηρίου
συμβολαίου  του  υπ΄  αριθμ.  ΚΗΙ  9892  Φ.Ι.Χ.  οχήματος  του  Δήμου  Κέας  από  17/05/2013  –
17/11/2013.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80
και θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.6253.0002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 στον οποίο έχει εγγραφεί
πίστωση ευρώ δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00€).

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.  
     25.6253.0002 
4. Το υπ΄ αριθμ 695772-3 ανανεωτήριο συμβόλαιο
5. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  196,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  25.6253.0002  με  τίτλο
«Ασφάλιστρα φορτηγών-ημιφορτηγών» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Β) Εισηγείται την απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο στην εταιρεία INTERNATIONAL LIFE για
την  εργασία  ανανέωσης  ασφαλιστηρίου  συμβολαίου  του  υπ΄  αριθμ.  ΚΗΙ  9892  οχήματος  του
Δήμου Κέας από 17/05/2013 – 17/11/2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 130/2013
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ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή λογαριασμού
HOL ADSL του Δήμου Κέας μηνός Μαΐου 2013.

Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  3ο 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 Μάιο 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 Μάιο 2013, του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 131/2013
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ΘΕΜΑ  4ο:  Έγκριση της δαπάνης  και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσίευσης σε
εφημερίδα.    

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  4ο 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 συνολικού ποσού ευρώ εκατόν είκοσι έξι και
είκοσι ενός λεπτού (126,21€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή
δημοσίευσης σε μία (1) εφημερίδα, ως εξής :

-Εφημερίδα “Κοινή Γνώμη” - ποσό 126,21€ για τη δημοσίευση αποσπάσματος πρακτικού ΔΣ για
την έγκριση της παραχώρησης της απλής χρήσης προς τρίτους με τη διαδικασία της μίσθωσης,
αριθμός φύλλου 3642/24-05-2013.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80
και θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6463 προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στους
    ΚΑ  30.6463
3. Το φύλλο δημοσίευσης της εφημερίδας
4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ εκατόν είκοσι έξι και είκοσι ενός λεπτού (126,21€) για την κάλυψη
της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή δημοσίευσης σε μία (1) εφημερίδα, σε βάρος
του ΚΑ 30.6463 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013, ως εξής :

-Εφημερίδα “Κοινή Γνώμη” - ποσό 126,21€ για τη δημοσίευση αποσπάσματος πρακτικού ΔΣ για
την έγκριση της παραχώρησης της απλής χρήσης προς τρίτους με τη διαδικασία της μίσθωσης,
αριθμός φύλλου 3642/24-05-2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 132/2013
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ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών προδιαγραφών  και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

& ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   1.200,00  €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.7134  )     
 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  των  υπηρεσιών  του  Δήμου,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  προμήθεια  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και  λοιπού
εξοπλισμού.

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

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

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  προμήθεια ηλεκτρονικών  υπολογιστών και  λοιπού
εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των  υπηρεσιών του Δήμου

     2.την διάθεση πίστωσης  ύψους 1.200,00€  συμπ/νου ΦΠΑ από τον  Κ.Α.  10.7134 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

-3 τεμ. Η/Υ i3 3220, 4GB ram DDR3, 500 GB HDD SATA III 7200, DVD RW x24, 
 PSU 600 WATT,  Ms keyboard, Ms mouse, Νο OS 

ΣΥΝΟΛΟ      1.200,00€

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

-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. 10.7134
ποσού 1.200,00€ 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 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 στο Δημαρχείο 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  10.7134 
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια  ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη
των αναγκών των   υπηρεσιών του Δήμου  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των προς  προμήθεια
ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.200,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 10.7134
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 133/2013
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ΘΕΜΑ  6ο  :  Έγκριση  απόφασης  δημάρχου  που  αφορά  την  πληρωμή  δικηγόρου  για  την
εκπροσώπηση του Δήμου Κέας ενώπιον του Ε΄ Τμήματος Συμβουλίου Επικρατείας.

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

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

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.

Δημιουργήθηκε η άμεση ανάγκη για την πληρωμή δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει τον
Δήμο Κέας ενώπιον του Ε΄ Τμήματος Συμβουλίου Επικρατείας κατά την δικάσιμο της 29.5.2013
που αφορά την δημιουργία ΧΥΤΑ, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 96/14-5-2013 απόφαση ανάθεσης
από  τον  Δήμαρχο  Κέας  η  οποία  επικυρώθηκε  με  την  υπ΄αριθμ.  119/2013  απόφαση  της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Ο Δήμαρχος Κέας με την υπ΄αριθμ. 113/28-05-2013 απόφασή του ενέκρινε την διάθεση πίστωσης
ποσού ευρώ τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα (3.690,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%
στη δικηγορική εταιρεία ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν.ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (ΑΜ80216) και δη τον δικηγόρο
Αθηνών κ. Ευάγγελο Χατζηγιαννάκη του Νικολάου (ΑΜ ΔΣΑ 4306) ως αμοιβή του.

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 113/28.5.2013 απόφαση δημάρχου
5.  Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει την υπ΄αριθμ. 113/28.5.2013 απόφαση Δημάρχου, που αφορά την πληρωμή δικηγόρου
για την εκπροσώπηση του Δήμου Κέας ενώπιον του Ε΄ Τμήματος Συμβουλίου Επικρατείας κατά
την δικάσιμο της 29.5.2013 και  αφορά την δημιουργία ΧΥΤΑ, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ.  96/
14-5-2013 απόφαση ανάθεσης από τον Δήμαρχο Κέας η οποία επικυρώθηκε με την υπ΄αριθμ.
119/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 134/2013



13η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας,  27ης Ιουνίου 2013

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση απόφασης δημάρχου που αφορά  την πληρωμή εκπρόθεσμης καταβολής
φόρου στη ΔΟΥ Κέας. 

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

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

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  η  άμεση  ανάγκη για  την  πληρωμή  προσαύξησης  ποσού  ευρώ  είκοσι
τεσσάρων (24,00€), λόγω εκπρόθεσμης απόδοσης φόρου 4% στη ΔΟΥ Κέας που παρακρατήθηκε
από  την  εξόφληση  του  χρηματικού  εντάλματος  4/2013  και  προμηθευτή  Μ.ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ  –
ΚΡΙΣΙΛΙΑ Π. ΟΕ,  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 102/22.5.2013 απόφαση δημάρχου
5.   Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει  την  υπ΄  αριθμ.  102/22.5.2013  απόφαση  Δημάρχου,  που  αφορά  την  πληρωμή
προσαύξησης ποσού ευρώ είκοσι τεσσάρων (24,00€), λόγω εκπρόθεσμης απόδοσης φόρου 4% στη
ΔΟΥ  Κέας  που  παρακρατήθηκε  από  την  εξόφληση  του  χρηματικού  εντάλματος  4/2013  και
προμηθευτή Μ.ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ – ΚΡΙΣΙΛΙΑ Π. ΟΕ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 135/2013
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ΘΕΜΑ 8ο:  Έγκριση της δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών προδιαγραφών  και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς εγγράφων για τον μήνα Μάιο 2013 του
Δήμου Κέας.

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

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

Ο  Πρόεδρος  αιτείται  την  διάθεση  (ψήφιση)  πίστωσης  ποσού  ευρώ  εκατόν  πενήντα  επτά  και
τριάντα πέντε λεπτών (157,35€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την εργασία
ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου για τον μήνα Μάιο 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 Κ.Α. 00.6224 προϋπολογισμού οικ.  έτους 2013 στον οποίον έχει  εγγραφεί
πίστωση ευρώ δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00€).

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.   
00.6224
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 157,35€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6224 με τίτλο «Λοιπές
επικοινωνίες» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Β)  Εισηγείται  την  απευθείας  ανάθεση  από  το  Δήμαρχο  στην  εταιρεία  ACS ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  &  ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  για  την  εργασία
ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου για τον μήνα Μάιο 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 136/2013
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ΘΕΜΑ 9ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια διπλοτύπων είσπραξης για την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΠΛΟΤΥΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   500,00  €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.6613  )     
 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 οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια διπλοτύπων είσπραξης.

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 διπλοτύπων για την κάλυψη των αναγκών
της  οικονομικής υπηρεσίας  του Δήμου

     2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 500,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  10.6613  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

-2.000 τεμάχια μηχανογραφικών εντύπων διπλοτύπων είσπραξης 
  διαστάσεων 11χ24 διπλού χρώματος (λευκό - κίτρινο)

ΣΥΝΟΛΟ      500,00€

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

-Οι διατάξεις 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. 10.6613
ποσού 500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και
της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).

Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη γνώμη
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 
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Χρόνος Παράδοσης 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος
προμηθειών του Δήμου. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται 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 στο Δημαρχείο 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  10.6613
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 10.6613 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 137/2013
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ΘΕΜΑ 10ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια φακέλων για τους λογαριασμούς ύδρευσης.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   750,00  €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6613  )     
 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 φακέλων.

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 φακέλων για τους λογαριασμούς ύδρευσης
για την κάλυψη των αναγκών της  υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου

   2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 750,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  25.6613  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

- 5000 φακέλους λογαριασμών ύδρευσης 
  διαστάσεων 11χ23cm με δεξί παράθυρο 
  εκτύπωση μονόχρωμη Α όψη

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 

-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. 25.6613
ποσού 750,00€ 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 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 στο Δημαρχείο 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  25.6613
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 750,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 25.6613 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 138/2013
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ΘΕΜΑ 11ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια πληροφοριακής πινακίδας σήμανσης.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   150,00  €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.7135.0001  )     

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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

 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης
για την προμήθεια πληροφοριακής πινακίδας σήμανσης.

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 πληροφοριακής πινακίδας σήμανσης για την
κάλυψη των αναγκών του Δήμου

      2.την διάθεση πίστωσης ύψους 150,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 30.7135.0001 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

- 1 τεμ.πληροφοριακή πινακίδα σήμανσης διαστάσεων 0,80χ1,20
   μπλε χρώματος με λευκά γράμματα, η οποία θα αναγράφει τα εξής :

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΑΠΟ 21.30 ΕΩΣ 06.00

ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΟ      150,00€

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.
30.7135.0001 ποσού 150,00€ 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).
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Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη γνώμη
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου.

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

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στην αποθήκη 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  30.7135.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια πληροφοριακής πινακίδας σήμανσης για την κάλυψη των αναγκών του
Δήμου   και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 150,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 30.7135.0001
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 139/2013
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ΘΕΜΑ 12ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια τρυπανιού για κομπρεσέρ.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   350,00  €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.7135.0003  )     

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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

 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης
για την προμήθεια τρυπανιού για κομπρεσέρ

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 τρυπανιού για κομπρεσέρ για την κάλυψη
των αναγκών του Δήμου

      2.την διάθεση πίστωσης ύψους 350,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 25.7135.0003 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

- 1 τρυπάνι τύπου SDS MAX για κομπρεσέρ
ωφέλιμου μήκους 50 εκατοστών και διαμέτρου Φ.52

ΣΥΝΟΛΟ      350,00€

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.
25.7135.0003  ποσού 350,00€ 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 σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της εντολής.  Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το
άρθρο 33 υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στην αποθήκη 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  25.7135.0003
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια  τρυπανιού για κομπρεσέρ  για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου
και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 350,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 25.7135.0003
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 140/2013
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ΘΕΜΑ  13ο  :  Έγκριση  και  διάθεση  πίστωσης  για  πληρωμή  λογαριασμού  κατανάλωσης
ηλεκτρικού ρεύματος στο χώρο στέγασης του Ιατρείου της Κάτω Μεριάς.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  13ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής:

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ εκατόν τριάντα (130,00€) για
την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  εξόφληση  λογαριασμού  της  Δ.Ε.Η.  με
αρ. παροχής  5 50006072-01 6 και περίοδο κατανάλωσης από 22/01/2013 έως 21/05/2013, για το
χώρο όπου στεγάζεται το Ιατρείο της Κάτω Μεριάς.
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6279.0002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 στον οποίο
έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ δύο χιλιάδες (2.000,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013  και στον  ΚΑ  
15.6279.0002
3. Το λογαριασμό της Δ.Ε.Η.
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει  πίστωση ποσού ευρώ εκατόν  τριάντα (130,00€)  σε  βάρος  του  ΚΑ  15.6279.0002 του
προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2013  για  πληρωμή  λογαριασμού  της  Δ.Ε.Η.  με
αρ. παροχής 5 50006072-01 6 και περίοδο κατανάλωσης από 22/01/2013 έως 21/05/2013, για το
χώρο όπου στεγάζεται το Ιατρείο της Κάτω Μεριάς.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 141/2013
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ΘΕΜΑ 14ο  : Έγκριση  της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας  φιλοξενίας της ιστοσελίδας www.kea.gr, ανανέωσης και
προστασίας των mailbox των υπηρεσιών του Δήμου για τα έτη 2013-14.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.kea.gr,

ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ   MAILBOX  
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-14

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.500,00€
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α. (10.6162.0001 & 10.6266)

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 φιλοξενίας της ιστοσελίδας www.kea.gr,
ανανέωσης και προστασίας των mailbox των υπηρεσιών του Δήμου για τα έτη 2013-14

2. την διάθεση πίστωσης ύψους 1.500,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. από τους Κ.Α. 10.6162.0001 (ποσού :
300,00€) & 10.6266 (ποσού : 1.200,00€) 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

• φιλοξενία της ιστοσελίδας www.kea.gr πακέτο EXCLUSIVE
• πιστοποιητικό ασφαλείας standard SSL για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο
• 10GB Hosted Exchange mailboxes for 8 users 
• 2GB Hosted Exchange mailboxes for 1 user 
• Barracuda email security 1 year service for 9 users

                                                                        ΣΥΝΟΛΟ :1.500,00€

http://www.kea.gr/
http://www.kea.gr/
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Σημειώνεται ότι το ολικό ποσό της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00€ και αφορά για το
έτος 2013 το ποσό των 1.500,00€ και για το έτος 2014 το ποσό των 1.500,00€

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06).

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  1.500,00€ και  συγκεκριμένα
στους Κ.Α. 10.6162.0001 (ποσού : 300,00€) & 10.6266 (ποσού :  1.200,00€),  (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.

Διάρκεια Σύμβασης 
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι για δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.

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.)
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στους Κ.Α.
10.6162.0001 & 10.6266
4. Την εισήγηση του προέδρου.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                                                                            

Α)  Εγκρίνει  την  παροχή  υπηρεσίας φιλοξενίας  της  ιστοσελίδας  www.kea.gr,  ανανέωσης  και
προστασίας  των  mailbox των  υπηρεσιών  του  Δήμου  για  τα  έτη  2013-14,  συνολικού
προϋπολογισμού μελέτης 3.000,00€ και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει  και ψηφίζει  πίστωση ποσού 1.500,00€ σε βάρος των Κ.Α. 10.6162.0001 (ποσού :
300,00€) & 10.6266 (1.200,00€), του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 142/2013
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ΘΕΜΑ 15ο  :  Έγκριση της  δαπάνης  και  διάθεση πίστωσης  για  την  πληρωμή Φ.Α.Π.Ν.Π.
(δήλωση ΕΤΑΚ) Δήμου Κέας έτους 2012.

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

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

Ο  Πρόεδρος  αιτείται  την  διάθεση  (ψήφιση)  πίστωσης  ποσού  ευρώ  σαράντα  οκτώ  και  είκοσι
λεπτών (48,20€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή Φ.Α.Π.Ν.Π.
(δήλωση ΕΤΑΚ) Δήμου Κέας έτους 2012.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και θα βαρύνει τον
ΚΑ 00.6312.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ τρεις
χιλιάδες  (3.000,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στον ΚΑ 
00.6312.0001
3. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει  πίστωση  ποσού  ευρώ  σαράντα  οκτώ  και  είκοσι  λεπτών  (48,20€)  σε  βάρος  του  ΚΑ
00.6312.0001  με τίτλο “Λοιποί φόροι” του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013 που
αφορά την πληρωμή Φ.Α.Π.Ν.Π. (δήλωση ΕΤΑΚ) Δήμου Κέας έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 143/2013
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ΘΕΜΑ 16ο :   Εξέταση της υπ΄αριθμ. 3360/17-6-13 ένστασης του κ.  Κων/νου Αλέξανδρου
Καρούλη νόμιμου εκπροσώπου της Κ.Α. ΚΑΡΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ.

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

Την Δευτέρα  17 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε  προφορική πλειοδοτική  δημοπρασία  για  την
εκμίσθωση τμημάτων των  παραλιών  του Δήμου Κέας.
Κατά της διαδικασίας του διαγωνισμού εκμίσθωσης της παραλίας “ΜΠΟΥΡΗΣ -ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ”
κατατέθηκε η υπ΄αριθμ. 3360/17-6-13 ένσταση από τον κ. Κων/νο Αλέξανδρο Καρούλη νόμιμο
εκπρόσωπο της Κ.Α. ΚΑΡΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ.
Στην ένσταση αναφέρει ότι χρησιμοποιώντας βία τρίτο άτομο του απέσπασε τον φάκελο με τα
δικαιολογητικά έγγραφα που θα κατέθετε στην επιτροπή για την συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
Ως εκ τούτου και λόγω της σοβαρότητας του εν λόγω θέματος και σύμφωνα με το άρθρου 72 του
Ν.  3852/2010 η Οικονομική  Επιτροπή μπορεί  να  παραπέμψει  το εν  λόγω θέμα στο Δημοτικό
Συμβούλιο.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1.  Την  υπ΄αριθμ.  3360/17-6-13  ένσταση  από  τον  κ.  Κων/νο  Αλέξανδρο  Καρούλη  νόμιμο
εκπροσώπο της Κ.Α. ΚΑΡΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ.
2. Την διακήρυξη της προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας
3. Το πρακτικό αποτελέσματος της δημοπρασίας και όλα τα έγγραφα του φακέλου πάνω στον
οποίο στηρίζεται η ένσταση του εναγομένου
4. Τις  διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
5. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Να παραπέμψει το εν λόγω θέμα για συζήτηση στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ευαγγελου Ιωαννης δηλώνει ΠΑΡΟΝ καθόσον διατυπώνει την άποψη
ότι η ένσταση πρέπει να απορριφθεί.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 144/2013
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ΘΕΜΑ 17ο :  Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού του
Δήμου Κέας για το 2013.

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

Με  την  86/2013  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κέας  και  την  128/2013  απόφαση  της
Οικονομικής  Επιτροπής  έγινε  προκήρυξη  δημοπρασίας  για  την  εκμίσθωση  τμημάτων  των
παραλιών του Δήμου Κέας για το έτος 2013.
Η  προφορική  πλειοδοτική  δημοπρασία  πραγματοποιήθηκε  την  Δευτέρα  17  Ιουνίου  2013  και
σύμφωνα με τα πρακτικά της Επιτροπής προσήλθαν οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι:

1α)  Για  την  παραλία  των  Ποισσών  :  Κοζαδίνος  Συμεών  του  Δημητρίου-Φράγκου,  κάτοικος
Ιουλίδας Κέας με εγγυητή τον Δαλαρέτο Πέτρο του Κυριάκου ο οποίος προσέφερε το ποσό των
10€/τ.μ για έκταση 200 τ.μ για την τοποθέτηση ομπρελών - ξαπλωστρών.
1β)  Για  την  παραλία  των  Ποισσών  :  Κοζαδίνος  Συμεών  του  Δημητρίου-Φράγκου,  κάτοικος
Ιουλίδας Κέας με εγγυητή τον Δαλαρέτο Πέτρο του Κυριάκου ο οποίος προσέφερε το ποσό των
20€/τ.μ για έκταση 20 τ.μ για την τοποθέτηση  θαλασσίων μέσων αναψυχής

2) Για την παραλία των Ξύλων : Δαλαρέτος Πέτρος  του Κυριάκου, κάτοικος Ξύλων Κέας με
εγγυητή  τον   Κοζαδίνο  Συμεών  του  Δημητρίου-Φράγκου  ο  οποίος  προσέφερε  το  ποσό  των
10,30€/τ.μ για έκταση 150 τ.μ για την τοποθέτηση ομπρελών - ξαπλωστρών.

3) Για την παραλία του Οτζιά :  Θεοχαρόπουλος Ισίδωρος  του Κωνσταντίνου,  κάτοικος Οτζιά
Κέας  με  εγγυήτρια  την  Κορασίδη  Μαρία  του  Σταύρου,   ο  οποίος  προσέφερε  το  ποσό  των
10,10€/τ.μ για έκταση 250 τ.μ για την τοποθέτηση ομπρελών - ξαπλωστρών.

4)  Για  την  παραλία  στο  Σπαθί  :  Χατζηαγγελής  Νικόλαος  του  Συμεών  εκπρόσωπος  της
“ Χατζηαγγελής Νικόλαος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ”, κάτοικος Αθηνών με εγγυητή τον Χατζηαγγελή
Συμεών του Νικολάου  ο οποίος προσέφερε το ποσό των 10,30€/τ.μ για έκταση 150 τ.μ για την
τοποθέτηση ομπρελών - ξαπλωστρών.

Για τις θέσεις Κορησσία, Ορκός, Συκαμιά, δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον συμμετοχής και για τον
λόγο αυτό οι παραπάνω θέσεις δεν δημοπρατήθηκαν.

Όσον αφορά την δημοπράτηση της παραλίας στη θέση Κούνδουρος - Μπούρη μετά την υπ΄ αριθμ.
144/2013  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  το  θέμα  παραπέμπετε  για  να  εξετασθεί  στο
προσεχές δημοτικό συμβούλιο λόγω της σοβαρότητας του θέματος. 

Με απόφασή μας θα πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά της επιτροπής και να προχωρήσουμε στην
εκμίσθωση τμημάτων των παραλιών.

Παρακαλούμε για την σχετική απόφαση.
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             Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της έλαβε υπόψη τις διατάξεις  του ΠΔ 270/81, τον
Ν.2971/01,  το  άρθρο  192  και  103  του  ΔΚΚ,  το  άρθρο  72  του  Ν.3852/2010,  την
ΚΥΑΔ10Β1075164/2439 ΕΞ2013(ΦΕΚ 1094/Β/2-5-2013), τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και
μετά από διαλογική συζήτηση

                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα πρακτικά της επιτροπής της φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας που
πραγματοποιήθηκε  την  17η  Ιουνίου  2013  ημέρα  Δευτέρα  για  την  εκμίσθωση  τμημάτων  των
παρακάτω παραλιών  του Δήμου Κέας, σύμφωνα με τα οποία κατοχυρώνεται η χρήση τμημάτων
αιγιαλού,  ως εξής:

1α)  Εκμισθώνει  την  παραλία των Ποισσών στον  Κοζαδίνο  Συμεών  του  Δημητρίου-Φράγκου,
κάτοικο Ιουλίδας Κέας με εγγυητή τον Δαλαρέτο Πέτρο του Κυριάκου ο οποίος προσέφερε το
ποσό των 10€/τ.μ για έκταση 200 τ.μ για την τοποθέτηση ομπρελών - ξαπλωστρών.
1β)   Εκμισθώνει  την παραλία των Ποισσών στον Κοζαδίνο Συμεών του Δημητρίου-Φράγκου,
κάτοικο Ιουλίδας Κέας με εγγυητή τον Δαλαρέτο Πέτρο του Κυριάκου ο οποίος προσέφερε το
ποσό των 20€/τ.μ για έκταση 20 τ.μ για την τοποθέτηση  θαλασσίων μέσων αναψυχής
2) Εκμισθώνει παραλία των Ξύλων στον Δαλαρέτο Πέτρο  του Κυριάκου, κάτοικο Ξύλων Κέας με
εγγυητή  τον   Κοζαδίνο  Συμεών  του  Δημητρίου-Φράγκου  ο  οποίος  προσέφερε  το  ποσό  των
10,30€/τ.μ για έκταση 150 τ.μ για την τοποθέτηση ομπρελών - ξαπλωστρών.
3)  Εκμισθώνει την παραλία του Οτζιά στον Θεοχαρόπουλο Ισίδωρο  του Κωνσταντίνου, κάτοικο
Οτζιά Κέας με εγγυήτρια την Κορασίδη Μαρία του Σταύρου,  ο οποίος προσέφερε το ποσό των
10,10€/τ.μ για έκταση 250 τ.μ για την τοποθέτηση ομπρελών - ξαπλωστρών.
4) Εκμισθώνει την παραλία στο Σπαθί στον Χατζηαγγελή Νικόλαο  του Συμεών εκπρόσωπο της
“ Χατζηαγγελής Νικόλαος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ”, κάτοικο Αθηνών, με εγγυητή τον Χατζηαγγελή
Συμεών του Νικολάου  ο οποίος προσέφερε το ποσό των 10,30€/τ.μ για έκταση 150 τ.μ για την
τοποθέτηση ομπρελών - ξαπλωστρών.

Όσον αφορά την δημοπράτηση της παραλίας στη θέση Κούνδουρος - Μπούρη μετά την υπ΄ αριθμ.
144/2013  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  το  θέμα  παραπέμπεται για  να  εξετασθεί  στο
προσεχές δημοτικό συμβούλιο λόγω της σοβαρότητας του θέματος. 

       Τα τμήματα των παραλιών που δημοπρατούνται για χρήση ανάπτυξης σετ ομπρελών -ξαπλωστρών
καθώς  και  για  χρήση θαλάσσιων μέσων αναψυχής διατίθενται  αποκλειστικά  και  μόνο για  την
χρήση  αυτή  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  Ν.2971/2001  και  την  ΚΥΑΔ10Β1075164/2439
ΕΞ2013(ΦΕΚ 1094/Β/2-5-2013).

Η χρονική διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2013
Για τους υπόλοιπους όρους ισχύει η 128/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή των συμφωνητικών εκμίσθωσης.   
     

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 145/2013



13η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας,  27ης Ιουνίου 2013

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης – υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού (νέα
σύμβαση από 1/7/2013 – 30/6/2014).

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών προδιαγραφών  και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια 15 αδειών χρήσης βάσης δεδομένων.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
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ΘΕΜΑ  3ο:   Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την  ανανέωση ασφαλιστηρίων
συμβολαίων οχημάτων του Δήμου.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού ευρώ χιλίων τριακοσίων
εξήντα  δύο  (1.362,00€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  εργασία
ανανέωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων οχημάτων του Δήμου Κέας, ως εξής :

• για το υπ΄αριθμ. ΚΗΥ2277 Φ.Ι.Χ. από 25/06/2013 – 25/12/2013 ποσού 312,00€ από τον
ΚΑ 20.6253.0001 προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2013  στον οποίο  έχει  εγγραφεί  πίστωση
ευρώ  χίλια πεντακόσια (1.500,00€)

• για το υπ΄αριθμ. ΚΗΥ2288 Φ.Ι.Χ. από 25/06/2013 – 25/12/2013 ποσού 282,00€ από τον
ΚΑ 20.6253.0001 προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2013  στον οποίο  έχει  εγγραφεί  πίστωση
ευρώ  χίλια πεντακόσια (1.500,00€)

• για το υπ΄αριθμ. ΚΗΗ4672 Φ.Ι.Χ. από 27/06/2013 – 27/12/2013 ποσού 311,00€ από τον
ΚΑ 20.6253.0001 προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2013  στον οποίο  έχει  εγγραφεί  πίστωση
ευρώ χίλια πεντακόσια (1.500,00€)

• για το υπ΄αριθμ. ΚΗΥ6737 Φ.Ι.Χ. από 25/06/2013 – 25/12/2013 ποσού 196,00€ από τον
ΚΑ 30.6253 προϋπολογισμού οικ.  έτους  2013 στον οποίο έχει  εγγραφεί  πίστωση ευρώ
χίλια πεντακόσια (1.500,00€)

• για το υπ΄αριθμ. ΚΗΥ2290 Φ.Ι.Χ. από 25/06/2013 – 25/12/2013 ποσού 261,00€ από τον
ΚΑ 30.6253 προϋπολογισμού οικ.  έτους  2013 στον οποίο έχει  εγγραφεί  πίστωση ευρώ
χίλια πεντακόσια (1.500,00€)

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 στους Κ.Α.  
     20.6253.0001, 30.6253 
4. Τα υπ΄ αριθμ. 788666-3, 788664-3, 788702-3 ανανεωτήρια συμβόλαια
5. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 1.362,00€ σε βάρος των Κ.Α. 20.6253.0001,
30.6253  με τίτλο «Ασφάλιστρα απορριμματοφόρων» & «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.
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Β) Εισηγείται την απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο στην εταιρεία INTERNATIONAL LIFE για
την εργασία ανανέωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων οχημάτων του Δήμου Κέας, ως εξής :  

• για το υπ΄αριθμ. ΚΗΥ2277 Φ.Ι.Χ. από 25/06/2013 – 25/12/2013 ποσού 312,00€ από τον
ΚΑ 20.6253.0001 προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2013  στον οποίο  έχει  εγγραφεί  πίστωση
ευρώ  χίλια πεντακόσια (1.500,00€)

• για το υπ΄αριθμ. ΚΗΥ2288 Φ.Ι.Χ. από 25/06/2013 – 25/12/2013 ποσού 282,00€ από τον
ΚΑ 20.6253.0001 προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2013  στον οποίο  έχει  εγγραφεί  πίστωση
ευρώ  χίλια πεντακόσια (1.500,00€)

• για το υπ΄αριθμ. ΚΗΗ4672 Φ.Ι.Χ. από 27/06/2013 – 26/12/2014 ποσού 311,00€ από τον
ΚΑ 20.6253.0001 προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2013  στον οποίο  έχει  εγγραφεί  πίστωση
ευρώ χίλια πεντακόσια (1.500,00€)

• για το υπ΄αριθμ. ΚΗΥ6737 Φ.Ι.Χ. από 25/06/2013 – 25/12/2013 ποσού 196,00€ από τον
ΚΑ 20.6253.0001 προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2013  στον οποίο  έχει  εγγραφεί  πίστωση
ευρώ χίλια πεντακόσια (1.500,00€)

• για το υπ΄αριθμ. ΚΗΥ2290 Φ.Ι.Χ. από 25/06/2013 – 25/12/2013 ποσού 261,00€ από τον
ΚΑ 30.6253 προϋπολογισμού οικ.  έτους  2013 στον οποίο έχει  εγγραφεί  πίστωση ευρώ
χίλια πεντακόσια (1.500,00€)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 146/2013
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ΘΕΜΑ  4ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας αντικατάστασης ελαστικών στο υπ΄αριθμ. ΚΗΗ4672
απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ4672

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 110,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (20.6263.0001)

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και την σωστή και ασφαλή κίνηση των οχημάτων του
Δήμου  Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η  πραγματοποίηση  δαπάνης  για  εργασίες  αντικατάστασης
ελαστικών στο υπ΄αριθμ. ΚΗΗ4672 απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Κέας.

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας αντικατάστασης ελαστικών στο υπ΄αριθμ.
ΚΗΗ4672 απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Κέας.

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   110,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  20.6263.0001  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

Εργασίες αντικατάστασης 2 ελαστικών στο υπ αριθμ. ΚΗΗ4672 απορριμματοφόρο 
όχημα του Δήμου Κέας

ΣΥΝΟΛΟ           110,00€  
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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 110,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α.  20.6263.0001  (σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  3871/10,  του  Π.Δ.  113/10  και  της  υπ’
αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη γνώμη
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου.

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

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

Τρόπος Πληρωμής 
Η  πληρωμή  της  αξίας  της  παροχής  υπηρεσίας  θα  γίνει  μετά  το  πέρας  των  εργασιών.  Τυχόν
διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του
προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της υπ’ αριθμόν
11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στον ΚΑ
    20.6263.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  παροχή  υπηρεσίας  αντικατάστασης  2  ελαστικών  στο  υπ΄αριθμ.  ΚΗΗ4672
απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Κέας και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων
υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  110,00€,  σε  βάρος  του  Κ.Α.  20.6263.0001  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 147/2013
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ΘΕΜΑ 5ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ειδών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   60,00€     
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.   (10.6614  )   

        ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης
για την προμήθεια  ειδών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

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  ειδών  γραφείου  για  τις  ανάγκες  των
υπηρεσιών του Δήμου.

   2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  60,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  10.6614 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

-20 ΤΕΜ. ΚΥΒΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 
-10 TEM. ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ)

ΣΥΝΟΛΟ           60,00  €  

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2013 και συγκεκριμένα στον  Κ.Α.  10.6614
ποσού 60,00€  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  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.).
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Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στο Δημαρχείο Κέας.

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 στον ΚΑ
10.6614
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την προμήθεια  ειδών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και τις
τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 60,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 10.6614  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 148/2013
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Ο πρόεδρος Τα μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός Βελισσαροπούλου Ειρήνη

             
  Μαρούλης Φίλιππος         
         

Μορφωνιός Ιωάννης

Ευαγγέλου Ιωάννης 
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