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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 12/09/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.

5004/09-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ  1ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για το υπ΄ αριθμ. ΜΕ 62678 μηχάνημα έργου του
Δήμου Κέας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  2ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων για τον Δήμο Κέας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση οχημάτων του Δήμου
Κέας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
 

ΘΕΜΑ  4ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή λογαριασμού  HOL
ADSL του Δήμου Κέας μηνός Ιουλίου 2013.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  5ο:    Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  πληρωμή  φόρου  τόκων
προθεσμιακής κατάθεσης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  6ο:    Έγκριση της δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσιεύσεων σε
εφημερίδες.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 7ο :   Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας ανάλυσης
πόσιμου νερού Δήμου Κέας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  8ο:  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό συντελεστή δημοτικών
τελών έτους 2014.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 10ο : 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  11ο:   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την ανανέωση antivarius για τον server και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές Δήμου
Κέας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος παγίας προ-
καταβολής.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστω-
σης για την παροχή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς εγγράφων για τον μήνα Αύγουστο 2013 του Δήμου
Κέας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 14ο :  Ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 187/12-8-13 απόφαση της οικονομικής επιτροπής
ως προς τον κωδικό του προϋπολογισμού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας τραπεζών
για συνδρομή ΤΟΚΕΝ και εντολής πληρωμής.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 16ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστω-
σης για την προμήθεια εντύπων (καρτελάκια για τα βοοειδή) για τις ανάγκες του δημοτικού σφα-
γείου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 17ο :  Εισήγηση για έγκριση της μελέτης “Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης από Μ.Β.Κ.
Βουρκαρίου προς αντλιοστάσιο Κορησσίας” και των όρων διακήρυξης για το έργο “Κατασκευή
αποχετευτικού δικτύου Γιαλισκαρίου - Κορησσίας” και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστω-
σης για την παροχή υπηρεσίας έκτακτης επισκευής αντλιοστασίου ύδρευσης Γιαλισκαρίου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστω-
σης για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού κι ευπρεπισμού του Ηρώου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστω-
σης για την προμήθεια αδρανών υλικών για εργασίες συντήρησης της πλατείας Ηρώων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστω-
σης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής ξύλινης εξωτερικής πόρτας Δημαρχείου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστω-
σης για την προμήθεια ξύλινου χωρίσματος για την οικονομική υπηρεσία 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. 18ης/12-09-2013
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και  στο γραφείο  του  Τοπικού Συμβουλίου  στην Κορησία,  σήμερα στις  12/09/2013,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Κέας, ύστερα από την 5004/09-09-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
5 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ            ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βασιλάκης Στυλιανός         1. Βελισσαροπούλου Ειρήνη
2. Μαρούλης Φίλιππος                    2. Λέπουρας Στυλιανός

            3. Μωραϊτου - Πουλάκη Μαρία                    
            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 προμήθεια ανταλλακτικών για το υπ΄ αριθμ. ΜΕ 62678 μηχάνημα έργου
του Δήμου Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 62678 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   60,00  € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.6672  )   
 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 υπ΄ αριθμ. ΜΕ 62678
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 για το υπ΄ αριθμ ΜΕ 62678
μηχάνημα έργου του Δήμου Κέας.

   2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 60,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  30.6672  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 ΜΕΤΡΑ ΣΩΛΗΝΑ 3/8
• 0,40 ΕΚΑΤ. ΣΩΛΗΝΑ 1/4
• 6 ΤΕΜ. 3/8 ΚΥΑΘΙΑ 
• 2 ΤΕΜ. 1/4 ΚΥΑΘΙΑ 
• 4 ΤΕΜ. ΣΩΛΗΝΑ 18Χ1,5    3/8
• 1 ΤΕΜ. ΣΩΛΗΝΑ 16Χ1,5    1/4
• 1 ΤΕΜ. ΣΩΛΗΝΑ 16Χ1,5    1/4
• 2 ΤΕΜ. ΣΩΛΗΝΑ 18Χ1,5    3/8

ΣΥΝΟΛΟ      60,00€

Τρόπος ανάθεσης  της προμήθειας :

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. 30.6672
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).
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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 της προμήθειας θα γίνει στις εγκαταστάσεις 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  30.6672
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την  προμήθεια  ανταλλακτικών  για  το  υπ΄  αριθμ  ΜΕ 62678 μηχάνημα έργου  του
Δήμου Κέας και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 60,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.  30.6672  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 190/2013
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ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων για τον Δήμο Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   700,00  € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.7135  )
 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  πληροφόρηση  των  πολιτών,  κρίνεται
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια  πληροφοριακών πινακίδων

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  πληροφοριακών πινακίδων για τον Δήμο
Κέας

   2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 700,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  10.7135  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

              ΜΕ ΜΠΛΕ ΦΟΝΤΟ ΚΑΙ ΑΣΠΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ                            

                 40 Χ 40 CM – 1 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
                    ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ

• ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

                        <=======

     30 X 30 CM - 1 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

       
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ

        30 X 30 CM – 2 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

• ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

• ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

• ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   
           20 X 10 CM – 1  ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

    ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ ΜΕ ΧΡΥΣΑΦΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

       
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
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             20 X 20 CM – 1  ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
      ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ ΜΕ ΧΡΥΣΑΦΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

• ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
•  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
•  ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

              20 X 20 CM - 2 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

• ΔΗΜΑΡΧΟΣ

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
            ΥΠΗΡΕΣΙΑ

   
    20 X 10 CM – 1  ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
     ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ ΜΕ ΧΡΥΣΑΦΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

       
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                  20 X 10 CM – 1  ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
          ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ ΜΕ ΧΡΥΣΑΦΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

       
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

        30 X 30 CM - 1 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

       
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ



18η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας,  12ης Σεπτεμβρίου 2013

             20 X 80 CM - 1 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

       
Λέων της Κέας

  <=======
Leon of Kea

ΣΥΝΟΛΟ        70  0,00€

Τρόπος ανάθεσης  της προμήθειας :

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. 10.7135
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 
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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 της προμήθειας θα γίνει στο κτίριο 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  10.7135
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια πληροφοριακών  πινακίδων  για  τον  Δήμο  Κέας  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 700,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 10.7135 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 191/2013
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ΘΕΜΑ 3ο  :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση οχημάτων του
Δήμου Κέας.

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

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

Ο  Πρόεδρος  αιτείται  την  διάθεση  (ψήφιση)  πίστωσης  ποσού  ευρώ  τριακοσίων  ενενήντα  δύο
(392,00€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  εργασία  ανανέωσης
ασφαλιστηρίων συμβολαίων οχημάτων του Δήμου Κέας, ως εξής :

• για το υπ΄ αριθμ.  ΚΗΙ 1514 Φ.Ι.Χ. από 11/08/2013 – 11/02/2014 - ποσού 196,00€
• για το υπ΄ αριθμ.  ΚΗΙ 4810 Φ.Ι.Χ. από 04/08/2013 – 04/02/2014 - ποσού 196,00€

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80
και θα βαρύνει τους Κ.Α. 25.6253.0002 με τίτλο “Ασφάλιστρα φορτηγών – ημιφορτηγών” στον
οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00€) & Κ.Α. 70.6253.0001 με
τίτλο  “Ασφάλιστρα  πυροσβεστικών  οχημάτων”  στον  οποίο  έχει  εγγραφεί  πίστωση  ευρώ
πεντακόσια (500,00€) 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. 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.  
     25.6253.0002 & 70.6253.0001.
4. Τα υπ΄ αριθμ 695984-3 & 691577-3 ανανεωτήρια συμβόλαια
5. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  392,00€  σε  βάρος  των  Κ.Α.  25.6253.0002  με  τίτλο
“Ασφάλιστρα φορτηγών – ημιφορτηγών” στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ δύο χιλιάδες
πεντακόσια (2.500,00€) & Κ.Α. 70.6253.0001 με τίτλο “Ασφάλιστρα πυροσβεστικών οχημάτων”
στον  οποίο  έχει  εγγραφεί  πίστωση  ευρώ   πεντακόσια  (500,00€)  του  προϋπολογισμού  εξόδων
οικονομικού έτους 2013.

Β) Εισηγείται την απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο στην εταιρεία INTERNATIONAL LIFE για
την  εργασία  ανανέωσης  ασφαλιστηρίων  συμβολαίων  των  υπ΄  αριθμ.   ΚΗΙ  1514  Φ.Ι.Χ.  από
11/08/2013 – 11/02/2014 και του υπ΄ αριθμ.  ΚΗΙ 4810 Φ.Ι.Χ. από 04/08/2013 – 04/02/2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 192/2013
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ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή λογαριασμού
HOL ADSL του Δήμου Κέας μηνών Ιουλίου & Αυγούστου 2013.

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  πίστωσης  ποσού  ευρώ  τριάντα  τεσσάρων  (34,00€)  για  την
κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή λογαριασμών συνδρομής internet hol
adsl 2000 Δήμου Κέας  για τους μήνες Ιούλιο & Αύγουστο 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 τριάντα τεσσάρων (34,00€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής
ανάγκης που αφορά την πληρωμή λογαριασμών συνδρομής internet hol adsl 2000 Δήμου Κέας  για
τους μήνες Ιούλιο & Αύγουστο 2013, του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 193/2013
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ΘΕΜΑ 5ο:   Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή φόρου τόκων προ-
θεσμιακής κατάθεσης.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  5ο 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 τριακοσίων εβδομήντα επτά  και
ογδόντα ενός λεπτού (377,81€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την αυτοτελή
φορολόγηση προθεσμιακής κατάθεσης στην Τράπεζα Πειραιώς έναρξης 20 Αυγούστου και λήξης
20 Σεπτεμβρίου 2013.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και θα βαρύνει τον
ΚΑ 00.6311 - “Φόροι τόκων” προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση
ευρώ  τέσσερις χιλιάδες  (4.000,00€).

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
    00.6311
3. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ τριακοσίων εβδομήντα επτά  και ογδόντα ενός λεπτού (377,81€) για
την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την αυτοτελή φορολόγηση προθεσμιακής κα-
τάθεσης στην Τράπεζα Πειραιώς έναρξης 20 Αυγούστου και λήξης 20 Σεπτεμβρίου 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 194/2013
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ΘΕΜΑ 6ο:   Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσίευσης σε
εφημερίδα.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού ευρώ σαράντα τριών και
εξήντα δύο λεπτών (43,62€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή
δημοσίευσης στην  εφημερίδα, ως εξής :

• Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 43,62€ για τη δημοσίευση ανακοίνωσης που αφορά
απαλλοτρίωση  ακινήτων,  αριθμός  φύλλου  3707/27-08-2013,  από  τον  ΚΑ  20.6462  του
προϋπολογισμού οικ.έτους 2013.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80
και θα βαρύνει του ΚΑ 20.6462 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  20.6462
3. Τα φύλλα δημοσίευσης των εφημερίδων
4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ σαράντα τριών και εξήντα δύο λεπτών (43,62€) για την κάλυψη της
υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή δημοσίευσης σε εφημερίδα,  σε βάρος του ΚΑ
20.6462 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013, ως εξής :

• Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 43,62€ για τη δημοσίευση ανακοίνωσης που αφορά
απαλλοτρίωση  ακινήτων,  αριθμός  φύλλου  3707/27-08-2013,  από  τον  ΚΑ  20.6462  του
προϋπολογισμού οικ.έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 195/2013
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ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας ανάλυ-
σης πόσιμου νερού Δήμου Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 5.000,00€
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6279.0001)

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

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας ανάλυσης πόσιμου νερού Δήμου Κέας.

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  5.000,00€  συμπ/νου  Φ.Π.Α.  από  τον  Κ.Α.  25.6279.0001  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

• Μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις δειγμάτων νερού 
◦ 5 δείγματα μηνιαίως, για την δοκιμαστική παρακολούθηση των δύο Δ.Δ. τα οποία θα

διπλασιάζονται τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο)
      (5Χ12+5Χ3 = 75 δείγματα)

• 2 δείγματα ετησίως για ελεγκτική παρακολούθηση

Για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας είχε αποφασίσει η οικονομική επιτροπή με την υπ΄ αριθμ.
117/2012 απόφασή της και είχε γίνει δέσμευση με την υπ΄ αριθμ. 291/9-7-2013 πρόταση ανάληψης
υποχρέωσης.
Η ανωτέρω πρόταση ανάληψης υποχρέωσης αποδεσμεύτηκε με την υπ΄ αριθμ. 108 ανατροπή τέλος
του έτους 2012.
Είναι απαραίτητο να γίνει νέα δέσμευση  προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάθεση πίστωσης για
την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας.
                                                         
                            ΣΥΝΟΛΟ : 5.000,00€
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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 5.000,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α.  25.6279.0001,  (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.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στα σημεία υδροληψίας (δίκτυο και πηγές 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 Κ.Α.
    25.6279.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.
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 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                                                                            

Α) Εγκρίνει την δαπάνη για την παροχή υπηρεσίας ανάλυσης πόσιμου νερού Δήμου Κέας και τις
τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 5.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 25.6279.0001, του προϋπο-
λογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 196/2013
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ΘΕΜΑ 8ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό συντελεστή δημοτικών
τελών έτους 2014.

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

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

Λαμβάνοντας υπόψη :

• Η ανάγκη καθορισμού των  συντελεστών, τελών και δικαιωμάτων για το έτος 2014 λαμβα-
νομένης της διεθνούς οικονομικής κρίσης.

• Η 45/10 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑ σχετικά με τη διαδικασία λήψης απόφασης του Δημ. Συμ-
βουλίου για τον καθορισμό συντελεστών, τελών, φόρων και δικαιωμάτων.

• Οι διατάξεις του Β.Δ 24-9/20-10-58, του Ν. 1080/80, του Ν. 1828/89 και του Ν.2130/93
• Οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06.
• Το άρθρο 267 παρ. 4 του Ν. 3852/2010.

η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας εισηγείται στο Δ.Σ την επικαιροποίηση των αποφάσεων
23/2013 και 42/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου,  για τον καθορισμό των συντελεστών, τελών,
δικαιωμάτων κ.λπ. για το έτος 2014, πλην των τελών ύδρευσης & καθαριότητας και τον καθορισμό
ΤΑΠ για ακίνητα εκτός οικισμού, όπως αναφέρονται παρακάτω. Συγκεκριμένα:

1. ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Η Επιτροπή προτείνει να ισχύσουν οι υπ’ αριθμ. 23/2013  και 42/2013 αποφάσεις  του Δ.Σ για την
επιβολή τέλους ύδρευσης σύμφωνα με την οποία ισχύουν τα κάτωθι:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ  
Το ύψος της προκαταβολής αυτής ορίζεται από τον Δήμο στα 100 €. 
ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ  
Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει:
α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 400 € με την υποχρέωση του Δήμου να παρέχει στον
καταναλωτή το φρεάτιο σύνδεσης, το κολάρο του κεντρικού αγωγού, τον  αντεπίστροφο διακόπτη
και τον μετρητή.
β) το δικαίωμα σύνδεσης  50 €.
γ) Εγγύηση χρήσεως του υδρομέτρου 50 €.
Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης
Το τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης θεωρείται ότι είναι αναγκαίο για την εμπρόθεσμη εξόφληση
των τελών ύδρευσης.
Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €.
Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €.
Πάγιο ύδρευσης
Ισχύει το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ορίζεται 12 €
διπλάσιου ποσού αφαίρεσης –επανατοποθέτησης 600 €.
Για την περιοχή της Κάτω μεριάς ισχύουν τα εξής:
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ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

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

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι:
α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση.
γ) Δημόσια κτίρια, κοινόχρηστοι χώροι, Φιλανθρωπικά ιδρύματα, Εκκλησίες, Μ.Κ.Ο.
ΙΟΥΛΙΔΑ
Α. Οικιακή Χρήση    Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από:  1  - 50 κυβ.     1,00 €
        51  - 100 κυβ.   1,10 €
      101 - 150 κυβ.    2,00 €
     151  - 200 κυβ.    3,00 €
     201 και άνω         8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση   Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Για όλες τις καταναλώσεις  2,00 €
ΚΟΡΗΣΣΙΑ
Α. Οικιακή χρήση     Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1  - 50 κυβ.    0,60 €
      51  - 100 κυβ.    0,70€
    101 - 150 κυβ.    1,50 €
    151  - 200 κυβ.    3,00 €
    201 και άνω         8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση     Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Για όλες τις καταναλώσεις  2,00 €
ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ
α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση, στην επαγγελματική χρήση συμπεριλαμβάνει την κτηνοτροφία.

Α. Οικιακή Χρήση   Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από:  1  - 50 κυβ.      1,00 €
        51  - 100 κυβ.    1,10 €
      101 - 150 κυβ.     2,00 €
      151  - 200 κυβ.    3,00 €
      201 και άνω         8,00 €
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Β. Επαγγελματική Χρήση: 
     Για όλες τις καταναλώσεις: 2,00€
Γ. Επαγγελματική χρήση για την κτηνοτροφία από παροχές στην περιοχή Συνεταιρισμού
Από     1 – 200 κυβ.  2,00€
        201 κυβ. και άνω 5,00€

2. ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο.

• Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης.
• Οικισμός Κορησσίας: 
• Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2
• Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα:10 €/μ2
• Οικίες: 5 €/μ2
• Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 
• Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 40 €/μ2
• Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 20 €/μ2
• Οικίες: 10 €/μ2

Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης:
• Οικισμός Ιουλίδας: 5 €
• Οικισμός Κορησσίας: 10 €
• Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 15 €

Γ. Τέλος Αποχέτευσης:
Οικισμός Ιουλίδας: 0
Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.
Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 80% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.
Για τις περιοχές Γιαλισκαρίου και Βουρκαρίου ισχύουν τα κάτωθι: 
Α) Έκπτωση της τάξεως περίπου του 15 % επί του δικαιώματος σύνδεσης και επί του τέλους
σύνδεσης. 
Συγκεκριμένα το τιμολόγιο τροποποιείται ως εξής: 

• Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 30 ευρώ ανά τ.μ., 
• Λοιπά καταστήματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια 15 ευρώ ανά τ.μ.,
• Οικίες 7 ευρώ ανά τ.μ.

Β) Τέλος αποχέτευσης χρέωση 70 % στη πρώτη κλίμακα οικιακής κατανάλωσης. 
Το δικαίωμα σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο να καταβληθεί σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις. Εάν το
συνολικά οφειλόμενο ποσό εξοφληθεί εφάπαξ στη λήξη της ά  δόσης να δοθεί έκπτωση 10 %. 

Γ) Κατά την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης από τον οικισμό Βουρκαρίου προς την περιοχή
των Αγίων Αναργύρων Βουρκαρίου θα συνδεθούν στο δίκτυο τα ακίνητα που βρίσκονται κατά
μήκος της παραλίας του ρέματος Βουρκαρίου. Επειδή ως την περιοχή του προσκυνηταρίου των
Αγ.  Αναργύρων  η  λειτουργία  του  κεντρικού  αγωγού  αποχέτευσης  είναι  βαρυτική  προς  το
αντλιοστάσιο  Βουρκαρίου,  οι  συνδέσεις  με  το  δίκτυο  δεν  επιφέρουν  κάποια  δαπάνη για  τους
ιδιοκτήτες και επομένως θα εφαρμοσθούν τα κάτωθι τέλη σύνδεσης:
Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό δίκτυο:

• Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 30 ευρώ ανά τ.μ., 
• Λοιπά καταστήματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια 15 ευρώ ανά τ.μ.,
• Οικίες 7 ευρώ ανά τ.μ.
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Για  το  υπόλοιπο  δίκτυο  της  παραλίας,  επειδή  τα  ακίνητα  που  θα  συνδεθούν  πρέπει  να
εγκαταστήσουν  στεγανούς  βόθρους  και  αντλητικό  συγκρότημα  υψηλού  κόστους  για  τους
ιδιοκτήτες, δεν θα ζητηθούν επιπλέον τέλη σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό δίκτυο. 
Για όλες τις νέες συνδέσεις θα ισχύσει:
Τέλος αποχέτευσης, χρέωση 70 % στη πρώτη κλίμακα οικιακής κατανάλωσης, 

3. ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1) Περιοχές τέως Κοινότητας  Κορησσίας:
  α. Οικιακή χρήση  :              0,59 €
  β.  Επαγγελματική χρήση:  1,32 €
2) Περιοχές τέως Κοινότητας  Ιουλίδας :
  α) Οικιακή χρήση :               0,59 €
  β) Επαγγελματική χρήση :  1,32 €
Τα τιμολόγια  αυτά  θα  τηρηθούν  για  όλες  τις  παροχές  της  Δ.Ε.Η ανεξαρτήτως  περιοχής.  Στις
περιπτώσεις που δεν υπάρχουν στοιχεία για τα τ.μ θα εφαρμοστούν οι προηγούμενες αποφάσεις
των Δημοτικών Συμβουλίων που ορίζουν κατά προσέγγιση την επιφάνεια των κτισμάτων και θα
επιδιωχθεί να δηλωθούν στον Δήμο τα πραγματικά στοιχεία της επιφάνειας των κτισμάτων με κάθε
νόμιμο μέσο.

4. ΤΕΛΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
• Δικαίωμα ταφής σε προσωρινό τάφο εφάπαξ (τριετής διάρκεια), ευρώ τριάντα (30,00€)
• Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα (30,00€)
• Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής, ευρώ είκοσι πέντε (25,00€)
• Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, ευρώ επτά (7,00€)
• Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό νεκροταφείο, χωρίς προηγούμενη
• έγγραφη συναίνεση του Δήμου, ευρώ χίλια (1.000,00€)
• Τέλος νεκροταφείου ετησίως, σε μονώροφο οικογενειακό τάφο ευρώ είκοσι πέντε (25,00€)
• Τέλος νεκροταφείου ετησίως, σε διώροφο οικογενειακό τάφο ευρώ πενήντα (50,00€)
• Κενοτάφειο 300€

5. ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ 
Για όλα τα καταστήματα στην Ιουλίδα ισχύει το ποσό των 6,50 €  ανά τ.μ.

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ - ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ
Για τα καταστήματα που βρίσκονται εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένα των οικισμών Κορησσίας 
και Βουρκαρίου ισχύει το ποσό των 17,00 € ανά τ.μ.
Για τις υπόλοιπες περιοχές ισχύει το ποσό των 6,50 €  ανά τ.μ.
 Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου στη θέση Οτζιάς, ύψους 17€/τ.μ. ετησίως.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΦΑΓΕΙΟΥ
1) Αμνοί, ερίφια, αιγοπρόβατα             1,50€
2) Χοίροι γδαρτοί   7,75€ 
3) Χοίροι μαδητοί   9,30€
4) Χοιρίδια   2,35€
5) Βοοειδή – Μόσχοι 14,00€
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7. ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ
Καθορισμός  τέλους  70€  ανεξαρτήτως  περιοχής  (Κορησσία,  Ιουλίδα,  Κάτω  Μεριά)  για  κάθε
μεταφορά – μετατόπιση παροχής  με αίτηση του υδρευόμενου.

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

9. ΜΙΣΘΩΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Ο  Δήμος  Κέας  εκμισθώνει  διαφημιστικές  προθήκες  που  έχει  στη  διάθεσή  του  σε  διάφορες
τοποθεσίες  του  νησιού,  ενώ  με την  υπ’  αριθμ.  23/2013  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου
επικαιροποιήθηκαν οι τιμές μίσθωσης & χρήσης των διαφημιστικών προθηκών.
Αναλυτικά ισχύουν τα εξής:
Κορησσία Β. (Στάση Διασταύρωσης μεγάλη) 56€ η ετήσια ανανέωση. 
Κορησσία Γ. (Στάση Διασταύρωσης μικρή) 40€ η ετήσια ανανέωση. 
Κορησσία Δ. (Προς Ενοικιαζόμενα δωμάτια) 40€ η ετήσια ανανέωση.
Γιαλισκάρι Α. (Στάση παραλίας) 56€ η ετήσια ανανέωση.
Γιαλισκάρι Β (Προς Ενοικιαζόμενα δωμάτια)40€ η ετήσια ανανέωση
Βουρκάρι (Χάρτης επί του λιμανιού) 40€ η ετήσια ανανέωση.
Οτζιάς 40€ η ετήσια ανανέωση.
Οτζιάς (Διασέλι)  40€ η ετήσια ανανέωση
Ιουλίδα Α (Ροκομένο)  48€ η ετήσια ανανέωση.
Ιουλίδα Β (Πιάτσα)  (Χάρτης επιτοίχιος) 40€ η ετήσια ανανέωση.
Ιουλίδα Γ(Διασταύρωση Αγ. Λουκά)  56€ η ετήσια ανανέωση.
Ποίσσες 40€ η ετήσια ανανέωση.

Πίνακας εκπτώσεων επί των τιμών μίσθωσης διαφημιστικών προθηκών
Η δεύτερη πινακίδα ανεξαρτήτου περιοχής 10% έκπτωση επί του αρχικού
Η τρίτη πινακίδα ανεξαρτήτου περιοχής 20% έκπτωση επί του αρχικού
Η τέταρτη πινακίδα ανεξαρτήτου περιοχής 30% έκπτωση επί του αρχικού
Για κάθε επιπλέον πινακίδα πέραν των τεσσάρων, ανεξαρτήτου περιοχής 30% έκπτωση
Για το 2ο συνεχές έτος μίσθωσης διαφημιστικών προθηκών έκπτωση 10% επί του διαμορφωμένου

ποσού μίσθωσης.
Για το 3ο συνεχές έτος μίσθωσης διαφημιστικών προθηκών έκπτωση 10% επί του διαμορφωμένου

ποσού μίσθωσης.

10.  ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ  ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ  ΚΑΙ  ΤΕΛΟΣ  ΕΠΙ  ΤΩΝ  ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Η Επιτροπή θεωρώντας ότι τα έσοδα αυτά είναι θεσμοθετημένα, εισηγείται ομόφωνα στο Δ.Σ  την
επιβολή  τέλους  διαμονής  παρεπιδημούντων  σε  ποσοστό  0,5%  επί  του  καταβαλλόμενου
μισθώματος, και  την επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων Εσόδων  καταστημάτων σε ποσοστό
0,5%, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 6 του Ν.1080/80 άρθρο 27 παρ.10 του Ν.2130/93 και
του άρθρου 20 του Ν.2539/97. 
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11. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ
Η Επιτροπή προτείνει να ισχύσει η υπ’ αριθμ. 23/2013 απόφαση του Δ.Σ σύμφωνα με την οποία ως
δημοτικό τέλος προτείνεται το ποσό των 0,59€ ανά τ.μ και θα εισπράττεται από τον Δήμο μέσω της
Δ.Ε.Η από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος με τον χαρακτηρισμό «εργοταξιακό».

12. ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ο συντελεστής υπολογισμού του τέλους ακίνητης περιουσίας στο 0,25ο/οο επί της αντικειμενικής
αξίας των ακινήτων όπως έχει εγκριθεί με τις υπ’ αριθμ. 192/2012 & 23/2013 αποφάσεις του Δ.Σ.

Προτείνεται όπως συζητηθεί και προσδιοριστεί η τιμή ζώνης για τα εκτός ορίων οικισμών ακίνητα
στο δημοτικό συμβούλιο.

Η οικονομική επιτροπή ακούγοντας την εισήγηση του προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Το μέλος της οικονομικής επιτροπής κ. Ευαγγέλου Ιωάννης 
ψηφίζει «ΚΑΤΑ»)

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό συντελεστή δημοτικών
τελών έτους 2014, όπως αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 197/2013
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ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής.

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

Με την υπ’ αριθ. 121/2013 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. 271/2013 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το οποίο
εισέπραξε ο υπόλογος την 27η του μηνός  Μαΐου του έτους 2013.
Όπως προκύπτει  από τα συνημμένα  δικαιολογητικά  που υπέβαλε  ο  υπόλογος,  οι  δαπάνες  που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 2.739,42€, το ποσό δε των 1.260,58€ 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. 121/2013 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. .................... γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθ. 271/2013 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής,
ύψους 4.000,00€, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου, με συνολικό ύψος
δαπάνης 2.739,42€ και επιστροφή στο ταμείο του Δήμου του υπόλοιπου ποσού 1.260,58€ με υπ΄
αριθμ.  .......................... γραμμάτιο  επιστροφής  υπολόγου  και  απαλλάσσει  τον  υπόλογο  κάθε
ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 198/2013
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ΘΕΜΑ 10ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και διάθεση πίστωσης για πληρωμή εξόδων
που απαιτούνται για την μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών. 

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  10ο 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 2.500,00€ 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 2.500,00€ 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 : 199/2013
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ΘΕΜΑ 11ο  :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την ανανέωση  antivarius για τον  server και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
Δήμου Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΑΝΑΝΕΩΣΗ   ANTIVARIUS   
ΓΙΑ ΤΟΝ   SERVER   ΚΑΙ ΤΟΥΣ Η/Υ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   170,00  € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.6266  )   
 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 λειτουργία του  server και των
ηλεκτρονικών  υπολογιστών  του  Δήμου  Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η  πραγματοποίηση
δαπάνης για την ανανέωση  antivarius

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 ανανέωση  antivarius για  τον  server και  τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές Δήμου Κέας.

   2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 170,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  10.6266 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

• 15 τεμ. TM WFBS STAND SMB NEW GOV

ΣΥΝΟΛΟ      170,00€

Τρόπος ανάθεσης  της προμήθειας :

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. 10.6266
ποσού 170,00€ 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 της προμήθειας θα γίνει στον Δήμο 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   10.6266
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  δαπάνη  για  την  ανανέωση  antivarius για  τον  server και  τους  ηλεκτρονικούς
υπολογιστές Δήμου Κέας και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 170,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 10.6266 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 200/2013
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ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος παγίας
προκαταβολής.

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

Με την 85/2013 και 165/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η σύσταση
παγίας προκαταβολής για το οικονομικό έτος 2013 ποσού 2.000,00€(δύο χιλιάδων ευρώ), για την
αντιμετώπιση  της  πληρωμής  μικρών  δαπανών  του  Δήμου  που  αναγράφονται  στην  ανωτέρω
απόφαση.
Με βάση τα παραπάνω εκδόθηκε το υπ΄άριθμ  19/2013 χρηματικό ένταλμα ευρώ 2.000,00 σε
βάρος του Κ.Α  80.8251.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013 στο όνομα
του υπαλλήλου του Δήμου κ. Μπουγάδη Γεωργίας, η οποία σύμφωνα με τις γραπτές εντολές του
Δημάρχου και με τα νόμιμα δικαιολογητικά πλήρωσε τις παρακάτω δαπάνες:

α)  Ευρώ  255,20  για  την  πληρωμή  της  Παπακοσμάς  Ντάτατέχνικα  Ε.Π.Ε  (Δαπάνες  τεχνικής
εξυπηρέτησης για την ψηφιακή μηχανή γραμματοσήμανσης). 

β) Ευρώ 15,00 για την πληρωμή του Πολύμερος Ε.Π.Ε- Εταιρεία μεταφορών(Μεταφορά εντύπων
μηχανοργάνωσης).

γ)  Ευρώ  12,50  για  την  πληρωμή  SPEEDEX-  ταχυμεταφορές(Μεταφορά  εγγράφων  από  την
Κτηματική Υπηρεσία)

δ) Ευρώ 121,68 για την πληρωμή Σαΐτης  Κωνσταντίνος (Προμήθεια υλικών)

ε) Ευρώ 148,14 για την πληρωμή Αγγελόπουλος Γεώργιος(Προμήθεια ειδών για την υπηρεσία
ύδρευσης).

στ)Ευρώ 208,80 για την πληρωμή Κουγιουμτζόγλου Ελισάβετ(Προμήθεια φυσιγγίων)

ζ)Ευρώ 284,20 για την πληρωμή Κουγιουμτζόγλου Ελισάβετ(Ανταλλακτικά πιστολιών)

η) Ευρώ 406,00 για την πληρωμή Ξέστερνος Νικόλαος( Προμήθεια υλικών οικοδομής)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής όλα γενικά τα δικαιολογητικά
πληρωμής των ανωτέρω δαπανών από τον υπόλογο δημοτικό υπάλληλο για έγκριση των δαπανών,
προκειμένου  να  εκδοθούν  ισόποσα  χρηματικά  εντάλματα  σε  βάρος  των  εγγεγραμμένων  στον
προϋπολογισμό του Δήμου σχετικών πιστώσεων, που πληρώθηκαν από την πίστωση της πάγιας
προκαταβολής και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:



18η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας,  12ης Σεπτεμβρίου 2013

1) Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463(ΔΚΚ) και των άρθρων 32 έως 35 του ΒΔ 17-5/15-6-
1959.
2) Την απόφαση της με την οποία συστάθηκε η πάγια προκαταβολή οικονομικού έτους 2013.
3) Τα υποβληθέντα από τον υπόλογο δημοτικό υπάλληλο Μπουγάδη Γεωργία, δικαιολογητικά των
δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή, ύψους 1.451,52ευρώ.

                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει την δαπάνη που έγινε από το 19/2013 χρηματικό ένταλμα της πάγιας προκαταβολής
για την πληρωμή των μικρών δαπανών που αναγράφονται στην εισήγηση του Προέδρου από τον
υπόλογο διαχειριστή αυτής δημοτικό υπάλληλο κ. Μπουγάδη Γεωργία συνολικής δαπάνης ευρώ
1.451,52€

2)  Εγκρίνει  την  έκδοση  των  σχετικών  κατ΄  είδος  τακτοποιητικών  ισόποσων  χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των αντιστοίχων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου,
των οποίων η πληρωμή έγινε από την πίστωση της παγίας προκαταβολής, δηλαδή:

Κ.Α.Δ Ονοματεπώνυμο Αιτία Ποσό

10.6265.0002 Παπακοσμάς-
Ντάτατέχνικα

Δαπάνες τεχνικής 
εξυπηρέτησης για την 
ψηφιακή μηχανή 
γραμματοσήμανσης. 

255,20€

10.6412 Πολύμερος Ε.Π.Ε Μεταφορά εντύπων 
μηχανοργάνωσης.

15,00€

10.6412 SPEEDEX-
Ταχυμεταφορές

Μεταφορά εγγράφων 
από την Κτηματική 
Υπηρεσία

12,50€

30.6662.0002 Σαΐτης  Κωνσταντίνος Προμήθεια υλικών 121,68€

25.6662.0002 Αγγελόπουλος 
Γεώργιος

Προμήθεια ειδών για 
την υπηρεσία 
ύδρευσης.

148,14€

70.6654.0002 Κουγιουμτζόγλου 
Ελισάβετ

Προμήθεια φυσιγγίων 208,80€

70.6654.0002 Κουγιουμτζόγλου 
Ελισάβετ

Ανταλλακτικά 
πιστολιών

284,20€

25.6662.0002 Ξέστερνος Νικόλαος Προμήθεια υλικών 
οικοδομής

406,00€

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 201/2013
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ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς εγγράφων για τον μήνα Αύγουστο 2013
του Δήμου Κέας.

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  σαράντα  εννέα  και
έντεκα  λεπτών  (149,11€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  εργασία
ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου για τον μήνα Αύγουστο 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 149,11€ 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 Αύγουστο 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 202/2013
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ΘΕΜΑ 14ο : Ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 187/12-8-13 απόφαση της οικονομικής επιτρο-
πής ως προς τον κωδικό του προϋπολογισμού.

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

Με την υπ΄ αριθμ. 187/13 απόφασή της η οικονομική επιτροπή είχε αποφασίζει την έγκριση της
δαπάνης, των τεχνικών προδιαγραφών και τη διάθεση πίστωσης για την προμήθεια πόσιμου νερού
και  διαφόρων υλικών  καθαριότητας  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου,  ποσού  250,00€  από  τον  ΚΑ
25.6279.0002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.

Επειδή ο ανωτέρω κωδικός δεν είχε χρήματα πρέπει να γίνει δέσμευση του ανωτέρω ποσού από
τον ΚΑ 10.6279 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.

Τα υπόλοιπα ισχύουν  όπως  αναφέρονται  στην υπ΄  αριθμ.  187/2013 απόφαση της  οικονομικής
επιτροπής.

Επομένως και η Οικονομική Επιτροπή πρέπει άμεσα να επαναλάβει ορθώς την 187/13 απόφασή
της ως προς τον κωδικό του προϋπολογισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως αναθεωρήθηκε με το Ν.
    3852/2010
2. Το Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
    (Κ.Δ.Ε.)
3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες
4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 187/2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής ως προς τον
κωδικό του προϋπολογισμού και διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 250,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε
βάρος του Κ.Α. 10.6279  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 203/2013
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ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας τρα-
πεζών για συνδρομή ΤΟΚΕΝ και εντολής πληρωμής.

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  δώδεκα  (12,00€) για  την
κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή προμήθειας τραπεζών για συνδρομή
ΤΟΚΕΝ και εντολής πληρωμής.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και θα βαρύνει τον
ΚΑ  00.6495.0001  προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2013  στον  οποίο  έχει  εγγραφεί  πίστωση  ευρώ
τέσσερις χιλιάδες  (4.000,00€).

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 
00.6495.0001
3. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ δώδεκα (12,00€)  σε βάρος του ΚΑ 00.6495.0001 με τίτλο “Αμοιβές
και προμήθειες τραπεζών” του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013 που αφορά την
πληρωμή προμήθειας τραπεζών για συνδρομή ΤΟΚΕΝ και εντολής πληρωμής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 204/2013
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ΘΕΜΑ 16ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια εντύπων (καρτελάκια για τα βοοειδή) για τις ανάγκες του δημο-
τικού σφαγείου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΝΤΥΠΩΝ
(ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ) 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   350,00  € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (70.6613.0001  )   

 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 και την σωστή λειτουργία του δημοτικού σφαγείου, κρίνεται
απαραίτητη  η  πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  προμήθεια  εντύπων  (καρτελάκια  για  τα
βοοειδή) για τις ανάγκες του δημοτικού σφαγείου.

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 εντύπων (καρτελάκια για τα βοοειδή) για τις
ανάγκες του δημοτικού σφαγείου.

  2.την διάθεση πίστωσης ύψους 350,00€  συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 70.6613.0001 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

• 2000 τεμάχια καρτελάκια από χαρτόνι για βοοειδή

ΣΥΝΟΛΟ      350,00€

Τρόπος ανάθεσης  της προμήθειας :

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.
70.6613.0001 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 

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 της προμήθειας θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος.

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

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης των υλικών, σύμφωνα
με τις διατάξεις των παραγράφων 1δ, 2 και 3 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού
εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της
σχετικής,  μεταξύ  του  Δήμου  και  του  προμηθευτή,  σύμβασης  θα  επιλύονται  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις  του  άρθρου  40  της  υπ’  αριθμόν  11389/93  απόφασης  του  υπουργού  εσωτερικών
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και
     στον ΚΑ  70.6613.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια εντύπων (καρτελάκια για τα βοοειδή) για τις ανάγκες του δημοτικού
σφαγείου  και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 350,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 70.6613.0001
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 205/2013
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ΘΕΜΑ  17ο  :  Εισήγηση  για  έγκριση  της  μελέτης  “Κατασκευή  αγωγού  αποχέτευσης  από
Μ.Β.Κ. Βουρκαρίου προς αντλιοστάσιο Κορησσίας” και των όρων διακήρυξης για το έργο
“Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Γιαλισκαρίου - Κορησσίας” και διάθεση πίστωσης.

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

Θέτω υπόψη σας τη μελέτη  “Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης από Μ.Β.Κ. Βουρκαρίου προς
αντλιοστάσιο Κορησσίας” και τους όρους της διακήρυξης για την με ανοικτή δημοπρασία επιλο-
γή αναδόχου του έργου “Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Γιαλισκαρίου - Κορησσίας”, προ-
ϋπολογισμού μελέτης 59.944,95€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., όπως αυτά εγκρίθηκαν με την υπ'
αριθ. πρωτ. 70849/3910/18-07-2013 απόφαση του Προϊστάμενου του Τμήματος Δομών Περιβάλ-
λοντος της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου – Γενική Δ/νση Ανα-
πτυξιακού  Προγραμματισμού  Περιβάλλοντος  και  Υποδομών,  η  οποία  αποτελεί  αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας απόφασης. 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ. 124/2013 απόφασή του έχει κάνει αποδοχή της προα-
ναφερόμενης μελέτης που αφορά στην υλοποίηση του έργου “Κατασκευή αποχετευτικού δικτύ-
ου Γιαλισκαρίου - Κορησσίας”, τα τεύχη δημοπράτησης καθώς και την διακήρυξη αυτού. 

 Προτείνουμε την έγκριση της μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την με ανοικτή δημοπρα-
σία επιλογή αναδόχου του έργου “Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Γιαλισκαρίου - Κορησ-
σίας”, προϋπολογισμού μελέτης 59.944,95€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

 Επίσης προτείνουμε την διάθεση πίστωσης ποσού 59.944,95€, σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.0022
του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2013. 

 Η Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, θα είναι το Τμήμα Δομών
Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί
στα γραφεία του Δήμου Κέας, στην Ιουλίδα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Το έντυπο Οικονο-
μικής Προσφοράς και τα Τεύχη Δημοπράτησης θα διατίθενται από τα γραφεία του Δήμου Κέας
στην Ιουλίδα. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη : 

 1. Το Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως αναθεωρήθηκε με το Ν. 

    3852/2010 

2. Το Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 

    (Κ.Δ.Ε.) 

3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες 

4. Την εισήγηση του προέδρου 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μελέτη  “Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης από Μ.Β.Κ. Βουρκαρίου προς αντλιο-
στάσιο Κορησσίας” και τους όρους της διακήρυξης για την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή ανα-
δόχου για την κατασκευή του έργου “Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Γιαλισκαρίου - Κο-
ρησσίας”, προϋπολογισμού μελέτης 59.944,95€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

 Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 59.944,95€, σε βάρος του  Κ.Α. 25.7312.0022 του προϋπολο-
γισμού εξόδων οικ. έτους 2013. 

 Η Διευθύνουσα/Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι το Τμήμα Δομών Πε-
ριβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.  Η δημοπρασία θα διεξαχθεί
στα γραφεία του Δήμου Κέας, στην Ιουλίδα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Το έντυπο Οικονο-
μικής Προσφοράς και τα Τεύχη Δημοπράτησης θα διατίθενται από τα γραφεία του Δήμου Κέας
στην Ιουλίδα. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 206/2013
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ΘΕΜΑ 18ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας έκτακτης επισκευής αντλιοστασίου ύδρευσης Γιαλισκα-
ρίου.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 6.000,00€
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6262.0014)

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

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

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  παροχή  υπηρεσίας έκτακτης  επισκευής  αντλιοστασίου
ύδρευσης Γιαλισκαρίου.

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  6.000,00€  συμπ/νου  Φ.Π.Α.  από  τον  Κ.Α.  25.6262.0014  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• Πρόκειται  για  την  ανάγκη  άμεσης  αποκατάστασης  σοβαρής  βλάβης  στο  εν  λόγω
αντλιοστάσιο και δεξαμενή, που προκλήθηκε λόγω φόρτου εργασίας κατά τους θερινούς
μήνες  και  παλαιότητας  του  δικτύου  και  αφορά  σε  εργασίες  συντήρησης  και
αντικατάστασης φθαρμένων εσωτερικών και εξωτερικών σωληνώσεων και εξαρτημάτων,
εξαγωγή  και  επανατοποθέτηση  επισκευασμένων  των  αντλιών  που  υπάρχουν  με  τις
ανάλογες  υδραυλικές  και  ηλεκτρολογικές  συνδέσεις,  καθώς  και  σε  εργασίες
στεγανοποίησης δεξαμενής του αντλιοστασίου.

Επιπλέον είναι αναγκαία η αντικατάσταση των κατωτέρω εξαρτημάτων :



18η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας,  12ης Σεπτεμβρίου 2013

• 6 ΤΕΜ. ΤΑΦ ΑΥΛΑΚΩΤΑ 3΄΄
• 10 ΤΕΜ. ΓΩΝΙΕΣ ΑΥΛΑΚΩΤΕΣ 3΄΄
• 6 ΤΕΜ. ΒΑΝΕΣ ΑΥΛΑΚΩΤΕΣ 3΄΄
• 1 ΤΕΜ. ΒΑΝΕΣ ΑΠΛΕΣ 3΄΄
• 3 ΤΕΜ. ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ
• 2 ΤΕΜ. ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΥΛΑΚΩΤΕΣ
• 14 ΤΕΜ. ΦΛΑΝΤΖΕΣ 3΄΄
• 2 ΤΕΜ. ΜΑΣΤΟΙ 3΄΄
• 30 ΤΕΜ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΥΛΑΚΩΤΟΙ 3΄΄
• 24 ΜΕΤΡΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 3΄΄ Β.Τ.
• 9 ΜΕΤΡΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 2΄΄ Β.Τ.
• 1 ΤΕΜ. ΡΑΚΟΡ 2΄΄
• 4 ΤΕΜ. ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΡΗΤΙΝΗΣ
• 25 ΚΙΛΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ
• 10 ΤΕΜ. ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ-ΠΡΟΒΟΛΟΙ

και ότι άλλο εξάρτημα είναι απαραίτητο για την εν λόγω εργασία

                                                                     ΣΥΝΟΛΟ : 6.000,00€

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 6.000,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α.  25.6262.0014,  (σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  3871/10,  του Π.Δ.  113/10  και  της  υπ’
αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας.
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Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στο αντλιοστάσιο ύδρευσης Γιαλισκαρίου.

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 Κ.Α.
    25.6262.0014
4. Την εισήγηση του προέδρου.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                                                                            

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας έκτακτης επισκευής αντλιοστασίου ύδρευσης Γιαλισκαρίου και
τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  6.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  25.6262.0014,  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 207/2013
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού κι ευπρεπισμού του Ηρώου Κορησσίας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΤΟΥ ΗΡΩΟΥ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.100,00€
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (15.6279.0002)

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  του  Δήμου  Κέας,
εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού κι ευπρεπισμού του Ηρώου
Κορησσίας

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  1.100,00€  συμπ/νου  Φ.Π.Α.  από  τον  Κ.Α.  15.6279.0002  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

• καθαρισμός μαρμάρινων επιφανειών με τα ανάλογα καθαριστικά και βερνίκια γυαλίσματος

                                                                     ΣΥΝΟΛΟ : 1.100,00€
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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 1.100,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α.  15.6279.0002,  (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.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στο χώρο των Ηρώων Κορησσίας.

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 Κ.Α.
    15.6279.0002
4. Την εισήγηση του προέδρου.
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 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                                                                            

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού κι ευπρεπισμού του Ηρώου Κορησσίας  και τις
τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  1.100,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  15.6279.0002,  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 208/2013
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια αδρανών υλικών για εργασίες συντήρησης της πλατείας Ηρώων.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής ξύλινης εξωτερικής πόρτας Δημαρχείου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 250,00€
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.6261)

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  του  Δήμου  Κέας,
εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  παροχή υπηρεσίας επισκευής  ξύλινης  εξωτερικής  πόρτας
Δημαρχείου.

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  250,00€  συμπ/νου  Φ.Π.Α.  από  τον  Κ.Α.  10.6261  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

• τοποθέτηση  σούστας για το αυτόματο κλείσιμο της εξωτερικής πόρτας
• επισκευή και τοποθέτηση σύρτη χωνευτού

                                                                     ΣΥΝΟΛΟ : 250,00€
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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 250,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 10.6261, (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.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στο κτίριο του Δήμου Κέας.

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στον Κ.Α.
    10.6261
4. Την εισήγηση του προέδρου.
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 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                                                                            

Α)  Εγκρίνει  την  παροχή υπηρεσίας επισκευής  ξύλινης  εξωτερικής  πόρτας  Δημαρχείου  και  τις
τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 250,00€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6261, του προϋπολογισμού
εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 209/2013
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 4ο :   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ξύλινου χωρίσματος για την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΞΥΛΙΝΟΥ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   600,00  € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.7133  )
 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  ξύλινου  χωρίσματος  για  την  οικονομική
υπηρεσία 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 ξύλινου χωρίσματος για την οικονομική
υπηρεσία του Δήμου.

   2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 600,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  10.7133  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

• ξύλινη κατασκευή ύψους 2 μέτρων η οποία θα περιλαμβάνει :
-τελάρο ξύλινο σουηδικό και μελαμίνη λευκή με πόρτα
-μεταφορά και τοποθέτηση

ΣΥΝΟΛΟ      600,00€

Τρόπος ανάθεσης  της προμήθειας :

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. 10.7133
ποσού 600,00€ 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 της προμήθειας θα γίνει στο κτίριο 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  10.7133
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια ξύλινου χωρίσματος για την οικονομική υπηρεσία του Δήμου και τις
τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 10.7133 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 210/2013
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Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός Μαρούλης Φίλιππος

             
  Μορφωνιός Ιωάννης

Μωραϊτου - Πουλάκη Μαρία

Ευαγγέλου Ιωάννης 
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