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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 21.02.2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 822/18.02.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης Η/Υ και μηχανών γραφείου 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  παροχή  υπηρεσίας  καθαρισμού  χερσαίας  λιμενικής  ζώνης  Κορησσίας  –
Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 3ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  “Συντήρησης  κι  επισκευής  ηλεκτροφωτισμού  χερσαίας
λιμενικής ζώνης Κορησσίας - Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 4ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια έγχρωμων φωτοτυπιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 5ο :  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ταχυδρομικά τέλη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 6ο:    Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ  7ο: Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης

για την προμήθεια υλικών συντήρησης κι επισκευής οδικού δικτύου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  8ο: Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δικηγόρου για την εκπροσώπηση σε υπόθεση του

Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 9ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  τεχνικής  εξυπηρέτησης  και  υποστήριξης  της  αυτόματης
ψηφιακής μηχανής γραμματοσήμανσης του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 10ο :  Ανατροπή – αποδέσμευση δεσμευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού δαπανών
οικονομικού έτους 2014.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 11ο :  Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2014.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ  1ο: Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης

για την προμήθεια σφραγίδων για τους υπαλλήλους 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. 3ης/21-02-2014
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και  στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου στην Ιουλίδα, σήμερα στις  21/02/2014,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Κέας, ύστερα από την 822/18-02-2014 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                      
     2. Βελισσαροπούλου Ειρήνη        1. Λέπουρας Στυλιανός

3. Μωραϊτου - Πουλάκη Μαρία
4. Μαρούλης Φίλιππος     (αν και προσκλήθηκε νόμιμα)
5. Ευαγγέλου Ιωάννης
6. Μορφωνιός Ιωάννης

 

Το μέλος της οικονομικής επιτροπής κ. Μορφωνιός Ιωάννης προσήλθε στο 3ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης.
     
    
        
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Βασιλική Πετρή
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ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης  για  την  παροχή υπηρεσίας  συντήρησης  Η/Υ και  μηχανών  γραφείου  του  Δήμου
Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Υ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   9  .000,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.6265.0003) 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση
δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης  Η/Υ και μηχανών γραφείου του  Δήμου Κέας.

Κατά συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω και  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 
1. την έγκριση της δαπάνης  για την παροχή υπηρεσίας  συντήρησης  Η/Υ και μηχανών γραφείου
του  Δήμου Κέας.

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   9.000,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.   10.6265.0003  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• Ο  ανάδοχος  παροχής  υπηρεσίας,  υποχρεούται  καθημερινά  (ώρες  λειτουργίας)  να
επισκέπτεται τους χώρους γραφείων του Δήμου, καθώς και όλα τα δημοτικά κτίρια όποτε
παραστεί ανάγκη.

• Ο ανάδοχος παροχής υπηρεσίας, υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του:
1. Στην συντήρηση δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών
2. Εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρονικών λειτουργικών συστημάτων
3. Εγκατάσταση και συντήρηση μηχανών γραφείου
4. Μέριμνα  για  την  έγκαιρη  προμήθεια  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  του  Δήμου  σχετικών

αναλώσιμων υλικών 
5. Συντήρηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ενημέρωση ιστοτόπων του Δήμου
6. Τεχνική υποστήριξη οπτικοακουστικού υλικού εκδηλώσεων του Δήμου και φορέων αυτού
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Απαραίτητη  θεωρείται  η  εμπειρία  του  σε  συνεργασία  με  Ο.Τ.Α.  για  υποστήριξη  ανάλογων
συστημάτων.

Οι  ασφαλιστικές  εισφορές  του  επιτηδευματία  και  του  προσωπικού  που  πιθανόν  απασχολήσει,
βαρύνουν τον ανάδοχο της υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση δεν βαρύνουν το Δήμο Κέας. Ο Δήμος
δεν επιβαρύνεται με δώρα, άδειες, επιδόματα κλπ.
Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων
σαράντα οκτώ ευρώ (11.948,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εκ των οποίων τα 9.000,00€
θα διατεθούν εντός του 2014 από τον Κ.Α. 10.6265.0003 του προϋπολογισμού εξόδων 2014 και τα
3.000,00€  θα διατεθούν από τον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2015.
Η  παροχή  υπηρεσίας  θα  εκτελεστεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  28/80  και  του  Ν.
3463/2006.

ΣΥΝΟΛΟ           9  .000,00€

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

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

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

        πληρωμών στις εμπορικές  συναλλαγές»

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

 Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2014, ύψους 9.000,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α.   10.6265.0003 (σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του Ν.  3871/10,  του Π.Δ.  113/10 και  της  υπ’
αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).
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Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη γνώμη
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 

Διάρκεια Σύμβασης 
Η  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  θα  πραγματοποιηθεί  σε  12  δώδεκα  μήνες  από  την  ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης. 
Ο ανάδοχος μετά την κατά νόμο απευθείας ανάθεση, είναι υποχρεωμένος να έρθει σε ορισμένο
τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για
την υπογραφή της σύμβασης.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνεται στα κτήρια που στεγάζουν υπηρεσίες 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 2014 και στον Κ.Α.
10.6265.0003
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας συντήρησης  Η/Υ και μηχανών γραφείου του  Δήμου Κέας και
τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  9.000,00€,  σε  βάρος  του  Κ.Α.  10.6265.0003  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014, το δε υπόλοιπο ποσό των 3.000,00€ θα διατεθεί
από τον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 18/2014
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ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης  για  την  παροχή υπηρεσίας  καθαρισμού χερσαίας  λιμενικής  ζώνης  Κορησσίας  –
Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου Δήμου Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ – ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   14.000,00  € 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (20.6279.0001) 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

παροχή  υπηρεσίας  καθαρισμού  χερσαίας  λιμενικής  ζώνης   Κορησσίας  –  Γιαλισκαρίου  –
Βουρκαρίου Δήμου Κέας

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

1. την έγκριση της δαπάνης  για την  παροχή υπηρεσίας καθαρισμού χερσαίας λιμενικής
ζώνης  Κορησσίας – Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου Δήμου Κέας.

     2. την διάθεση πίστωσης ύψους  14.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ του κωδικού αριθμού δαπανών
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014, από τον Κ.Α.  20.6279.0001

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά στο ασβέστωμα & στον ευπρεπισμό κοινόχρηστων χώρων Χερσαίας
Ζώνης Λιμένα Κορησσίας – Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου, Δήμου Κέας, με σκοπό την συντήρηση
της καθαριότητας και της ευπρεπούς εικόνας αυτών. 

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι :
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• Καθαρισμός, σκούπισμα των κοινόχρηστων χώρων, που θα γίνεται 7 ημέρες ανά εβδομάδα
κατά τους μήνες Απρίλιο – Μάιο - Ιούνιο - Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο και τέσσερις
ημέρες ανά εβδομάδα τους μήνες Οκτώβριο - Νοέμβριο – Δεκέμβριο - Ιανουάριο - Φε-
βρουάριο – Μάρτιο. 

• Ασβέστωμα των ρείθρων των πεζοδρομίων, των πλακόστρωτων σοκακιών Κορησσίας και
Βουρκαρίου, που θα γίνεται δύο φορές ετησίως καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας

• Βάψιμο των Φανοστατών, των δεστρών των πλοίων και των παγκακιών, που θα γίνεται μια
φορά ετησίως καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας.

• Καθαρισμός των δημόσιων τουαλετών 2 φορές την ημέρα κατά τους μήνες από Απρίλιο έως
Σεπτέμβριο.

• Τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις ανωτέρω εργασίες θα απομακρυνθούν με ευθύ-
νη και μεταφορικό μέσο του εργολάβου. 

Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της.
Τα υλικά καθαριότητας, υλικά ασπρίσματος, εργαλεία που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες,
είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.

Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δεκαέξι χιλιάδων εννιακοσίων
ενενήντα  τεσσάρων  ευρώ  (16.994,00€),  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  (16%),  και  θα
χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους, βάση της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει ο
Δήμος με το Λιμενικό ταμείο Σύρου και έχει ψηφίσει πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου
Κέας, εκ των οποίων τα 14.000,00€ θα διατεθούν εντός του 2014 από τον Κ.Α. 20.6279.0001 του
προϋπολογισμού  εξόδων  2014  και  τα  2.994,00€  θα  διατεθούν  από  τον  προϋπολογισμό  του
οικ.έτους 2015.
Η  παροχή  υπηρεσίας  θα  εκτελεστεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  28/80  και  του  Ν.
3463/2006.

ΣΥΝΟΛΟ           14.000,00  €

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

      5.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10
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      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 2014, ύψους  14.000,00€ και  συγκεκριμένα
στον Κ.Α.  20.6279.0001 (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 μετά από προηγούμενη γνώμη
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 

Διάρκεια Σύμβασης 
Η  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  θα  πραγματοποιηθεί  σε  12  δώδεκα  μήνες  από  την  ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης. 
Ο ανάδοχος μετά την κατά νόμο απευθείας ανάθεση, είναι υποχρεωμένος να έρθει σε ορισμένο
τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για
την υπογραφή της σύμβασης.

Τόπος Παροχής 
Η  παροχή  της  υπηρεσίας  θα  γίνεται   στους  κοινόχρηστους  χώρους  Χερσαίας  Ζώνης  Λιμένα
Κορησσίας – Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου 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 2014 και στον Κ.Α.
20.6279.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Το μέλος της μειοψηφίας κ. Ευαγγέλου Ιωάννης
μειοψηφεί γιατί δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες 

της προγραμματικής σύμβασης με το Λιμενικό Ταμείο Σύρου) 

Α)  Εγκρίνει  την  παροχή  υπηρεσίας καθαρισμού  χερσαίας  λιμενικής  ζώνης   Κορησσίας  –
Γιαλισκαρίου  –  Βουρκαρίου  Δήμου  Κέας και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των  παρεχομένων
υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  14.000,00€,  σε  βάρος  του  Κ.Α.  20.6279.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014, το δε υπόλοιπο ποσό των 2.994,00€ θα διατεθεί
από τον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 19/2014
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Το μέλος της οικονομικής επιτροπής κ. Μορφωνιός Ιωάννης προσήλθε στο 3ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης.

ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας “Συντήρησης κι επισκευής ηλεκτροφωτισμού χερσαίας
λιμενικής ζώνης Κορησσίας - Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου”.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕΗ

ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 
ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ-ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ-ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 5.530,00€
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (20.6262.0007) 

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την
παροχή υπηρεσίας “Συντήρησης κι επισκευής ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ χερσαίας λιμενικής ζώνης
Κορησσίας - Γιαλισκαρίου - Βουρκαρίου”

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

1. την έγκριση της δαπάνης  για την παροχή υπηρεσίας “Συντήρησης κι επισκευής 
ηλεκτροφωτισμού  ΔΕΗ χερσαίας λιμενικής ζώνης Κορησσίας - Βουρκαρίου”

      2. την διάθεση πίστωσης ύψους  5.530,00€ συμπ/νου ΦΠΑ των κωδικών αριθμών δαπανών
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014, από τον Κ.Α. 20.6262.0007

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η παρούσα μελέτη υπηρεσίας αφορά την συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ
στη χερσαία λιμενική ζώνη Κορησσίας – Γιαλισκαρίου - Βουρκαρίου για το έτος 2014.

Ο  Δήμος  Κέας  θα  κάνει  προμήθεια  και  τοποθέτηση  150  τεμαχίων  λαμπτήρων,  για
εξωτερικό  φωτισμό  στους  δρόμους  της  χερσαίας  λιμενικής  ζώνης  του  Δήμου  Κέας  και  100
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τεμαχίων  λαμπτήρων  και  20  γυάλινα  καλύμματα  για  τους  φανοστάτες  με  τις  βάσεις  όπου
απαιτείται, της χερσαίας λιμενικής ζώνης του Δήμου.

Οι  λαμπτήρες  που  θα  χρησιμοποιηθούν  είναι  διαφορετικών  τύπων  ισχύος  τους  και
περιγράφονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης.

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

 Η  δαπάνη  της  παροχής  υπηρεσίας  ανέρχεται  στο  συνολικό  ποσό  των  6.728,00€,
συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  (16%),  και  θα  χρηματοδοτηθεί  από  ιδίους  πόρους,  εκ  των
οποίων  τα  5.530,00€  θα  διατεθούν  εντός  του  2014  σε  βάρος  του  Κ.Α.  20.6262.0007 του
προϋπολογισμού  εξόδων  2014  και  το  υπόλοιπο  ποσό  των  1.198,00€  θα  διατεθεί  από  τον
προϋπολογισμό του οικ.έτους 2015.

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

ΣΥΝΟΛΟ           5.530,00  €

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ύπαρξη πιστώσεων :

Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2014, ύψους 5.530,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και
συγκεκριμένα στον Κ.Α.20.6262.0007 (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 Εκτέλεσης
Η διάρκεια της υπηρεσίας θα είναι για 12 μήνες από την ημερομηνία  υπογραφής της σύμβασης. 

Τόπος Παροχής
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στη χερσαία λιμενική ζώνη Κορησίας-Γιαλισκαρίου -Βουρκαρίου

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

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των εργασιών θα γίνει μετά το πέρας των εργασιών ανά τετράμηνο. 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 2014 και στον ΚΑ
20.6262.0007
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας   “Συντήρησης κι επισκευής ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ χερσαίας
λιμενικής  ζώνης Κορησσίας  – Γιαλισκαρίου -  Βουρκαρίου”  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των
παρεχομένων εργασιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  5.530,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
20.6262.0007 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014  και  το υπόλοιπο ποσό των
1.198,00€  θα διατεθεί από τον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 20/2014
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ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια έγχρωμων φωτοτυπιών.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΓΧΩΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   15,00€   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.   (10.6613  ) 

        ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014)

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 διοικητικών υπηρεσιών και λόγω του ότι  ο Δήμος δεν
διαθέτει έγχρωμο φωτοτυπικό μηχάνημα, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης
για την προμήθεια έγχρωμων φωτοτυπιών Α3

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  διοικητικών
υπηρεσιών του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια έγχρωμων φωτοτυπιών Α3 για τις ανάγκες
των υπηρεσιών του Δήμου.

   2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  15,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  10.6613 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

      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 έγχρωμες φωτοτυπίες Α3
ΣΥΝΟΛΟ           15  ,00€

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

-Οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 με τίτλο “Οικονομική Επιτροπή-Αρμοδιότητες”

-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 Ν.2286/95

-Οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.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»

Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια επιλογής αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη των
συμμετεχόντων, με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2014 και συγκεκριμένα στον  Κ.Α.  10.6612
ποσού 15,00€  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 στο κτίριο του Δήμου Κέας.

Παραλαβή Ειδών
Η  παραλαβή  των  ειδών  θα  γίνει  από  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  που  έχει  συγκροτηθεί  με
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  28  της
υπ΄αριθμ.11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) 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 της προμήθειας,
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 2014 και στον ΚΑ
10.6613
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια έγχρωμων φωτοτυπιών Α3 για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών
και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 15,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.  10.6613  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 21/2014
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ΘΕΜΑ 5ο :  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ταχυδρομικά τέλη.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 5ο 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.
Προκειμένου  να  καλυφθεί  η  δαπάνη  για  ταχυδρομικά  τέλη  του  Δήμου,  παρακαλώ  να  ληφθεί
απόφαση για τη διάθεση πίστωσης 2.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισμού
έτους 2014 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ  δέκα χιλιάδων (10.000,00€) και να  εκδοθεί
ένταλμα προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Μωραϊτη Μαριάννας.

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. Το γεγονός ότι η έκδοση του εντάλματος προπληρωμής ικανοποιεί τις ανάγκες του δικαιούχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Διαθέτει πίστωση 2.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014
που αφορά την κάλυψη ταχυδρομικών τελών στη μηχανή προπληρωμής.

2. Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης,  εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο
όνομα  της  υπαλλήλου  του  Δήμου  Μωραϊτη  Μαριάννας,  η  οποία  υποχρεούται  να  αποδώσει
λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών μηνών και ύστερα από γραπτή εντολή του Δημάρχου, στην
οποία θα επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
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 : 22/2014
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ΘΕΜΑ 6ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
   ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   3.000,00€   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.   (10.6612  ) 

        ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014)

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  γραφικής ύλης.

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  γραφικής  ύλης  για  τις  ανάγκες  των
υπηρεσιών του Δήμου.

   2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  3.000,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  10.6612 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

      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

- 40 ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ. ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ
-1 ΚΟΥΤΑ ΚΛΑΣΕΡ 8/32 ΧΡΩΜΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΙ
-1 ΚΟΥΤΑ ΚΛΑΣΕΡ 8/32 ΧΡΩΜΑ ΜΩΒ
-1 ΚΟΥΤΑ ΚΛΑΣΕΡ 8/32 ΧΡΩΜΑ ΡΟΖ
-1 ΚΟΥΤΑ ΚΛΑΣΕΡ 8/32 ΧΡΩΜΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
-1 ΚΟΥΤΑ ΚΛΑΣΕΡ 8/32 ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ
-1 ΚΟΥΤΑ ΚΛΑΣΕΡ 8/32 ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ
-50 ΤΕΜ. ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΚΟΡΔΕΛΑ
-1 ΠΑΚΕΤΟ ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ
-1 ΠΑΚΕΤΟ ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ
-1 ΠΑΚΕΤΟ ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ
-15 ΤΕΜ.ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΧΡΩΜΑ ΚΙΤΡΙΝΟ
-15 ΤΕΜ.ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ
-15 ΤΕΜ.ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ
-30 ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 12 ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ
-10 ΚΟΥΤΙΑ ΣΤΥΛΟΙ FABER CASTELL ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ
-5 ΚΟΥΤΙΑ ΣΤΥΛΟΙ FABER CASTELL ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ
-3 ΚΟΥΤΙΑ ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙ PILOT G-1 0,7 ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ
-2 ΚΟΥΤΙΑ ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙ PILOT G-1 0,7 ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ
-1 ΚΟΥΤΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ
-1 ΚΟΥΤΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ
-1 ΚΟΥΤΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ STABILO ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ
-1 ΚΟΥΤΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ STABILO ΧΡΩΜΑ ΡΟΖ
-1 ΚΟΥΤΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ STABILO ΧΡΩΜΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
-1 ΚΟΥΤΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ STABILO ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ
-5 ΚΟΥΤΙΑ ΜΟΛΥΒΙΑ
-20 ΤΕΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0,7
-5 ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ 0,7
-15 ΤΕΜ. ΓΟΜΕΣ ΛΕΥΚΕΣ
-10 ΤΕΜ.ΞΥΣΤΡΕΣ
-6 ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ROLLER (8m x 5)
-20 ΤΕΜ.ΚΥΒΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΙ 90Χ90
-10 TEM. ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 
-4 ΚΟΥΤΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ
-5 ΤΕΜ.ΚΟΛΛΑ STICK
-5 ΤΕΜ.ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
-6 ΤΕΜ. ΣΤΙΚΑΚΙΑ USB 8 GB
-1 ΠΑΚΕΤΟ ΛΕΥΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 48 Χ 18
-2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 65 ΦΥΛΛΩΝ
-5 ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ (PARVA RO-MA 64)
-1 ΚΟΥΤΙ FOLD BACK CLIPS 19 mm
-30 ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΠΛΟΚ ΜΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΡΙΓΕ Α5 (14Χ21) 50 ΦΥΛΛΩΝ
-5 ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ           3.000,00€
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Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

-Οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 με τίτλο “Οικονομική Επιτροπή-Αρμοδιότητες”

-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 Ν.2286/95

-Οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.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»

Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια επιλογής αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη των
συμμετεχόντων, με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2014 και συγκεκριμένα στον  Κ.Α.  10.6612
ποσού 3.000,00€  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 

Συμβατικά στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής,
κατά σειρά ισχύος, είναι :

• Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
• Η προσφορά του μειοδότη (τεχνική και οικονομική)
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Σύμβαση
Η σύμβαση θα καταρτιστεί από την οικονομική επιτροπή και θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα
μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση της οικονομικής
επιτροπής που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και στην προσφορά του μειοδότη που έγινε
αποδεκτή από την κατά νόμο επιτροπή.

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 Δημαρχείο Κέας.

Παραλαβή Ειδών
Η  παραλαβή  των  ειδών  θα  γίνει  από  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  που  έχει  συγκροτηθεί  με
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  28  της
υπ΄αριθμ.11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) 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 της προμήθειας,
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 2014 και στον ΚΑ
10.6612
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια  γραφικής  ύλης  για  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 3.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.  10.6612
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 23/2014
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ΘΕΜΑ  7ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση

πίστωσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης κι επισκευής οδικού δικτύου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   7.750,00€   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.   (30.6662.0001  ) 

        ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014)

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 για συντήρηση κι επισκευή του οδικού δικτύου του Δήμου,
κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια υλικών

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

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υλικών  συντήρησης κι επισκευής οδικού
δικτύου

    2.την διάθεση πίστωσης ύψους 7.750,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 30.6662.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

      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

• 30 κυβικά μπετό
• 20 πλέγματα 0-92
• 523 τεμ.σάκοι των 25 κιλών ψυχρής ασφάλτου

ΣΥΝΟΛΟ           7  .750,00€

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

-Οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 με τίτλο “Οικονομική Επιτροπή-Αρμοδιότητες”

-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 Ν.2286/95

-Οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.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»

Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια επιλογής αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη των
συμμετεχόντων, με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2014 και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
30.6662.0001 ποσού 7.750,00€  συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του
Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).
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Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη γνώμη
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 

Συμβατικά στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής,
κατά σειρά ισχύος, είναι :

• Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
• Η προσφορά του μειοδότη (τεχνική και οικονομική)

Σύμβαση
Η σύμβαση θα καταρτιστεί από την οικονομική επιτροπή και θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα
μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση της οικονομικής
επιτροπής που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και στην προσφορά του μειοδότη που έγινε
αποδεκτή από την κατά νόμο επιτροπή.

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 μπετού και πλεγμάτων θα γίνει εντός της περιφέρειας νήσου Κέας στα
σημεία που θα υποδείξουν οι υπηρεσίες του Δήμου. Η παράδοση της προμήθειας ψυχρής ασφάλτου
θα γίνει στο δημοτικό σφαγείο Κέας.

Παραλαβή Ειδών
Η  παραλαβή  των  ειδών  θα  γίνει  από  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  που  έχει  συγκροτηθεί  με
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  28  της
υπ΄αριθμ.11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) 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 της προμήθειας,
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 2014 και στον ΚΑ
30.6641.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την  προμήθεια   υλικών  συντήρησης κι  επισκευής οδικού δικτύου  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  7.750,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
30.6662.0001  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 24/2014
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ΘΕΜΑ  8ο: Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δικηγόρου για την εκπροσώπηση σε υπόθεση

του Δήμου.

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

Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική
Επιτροπή  αποφασίζει  για  την  έγκριση  των  δαπανών  και  τη  διάθεση  των  πιστώσεων  του
προϋπολογισμού,  εκτός  από  εκείνες  που  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  αποφασίζει  το
δημοτικό συμβούλιο.
Επίσης σύμφωνα με το ίδιο άρθρο παρ.ιε΄ η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη
πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους Δήμους, είτε
δεν έχουν προσληφθεί  δικηγόροι,  με μηνιαία αντιμισθία,  είτε  αυτοί  που έχουν προσληφθεί  δεν
έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.
Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄αριθμ. 295/2013 απόφασή της είχε διορίσει  την δικηγορική
εταιρεία  Ευάγγελου  Χατζηγιαννάκη  και  ειδικότερα  τους  δικηγόρους  Αθηνών  Ευάγγελο  Νικ.
Χατζηγιαννάκη και Βασίλειο Ευάγ. Χατζηγιαννάκη για να παραστούν ενώπιον του Β΄ Μονομελούς
Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά την δικάσιμο της 25ης Φεβρουαρίου 2014  ημέρα  Τρίτη και ώρα
9  π.μ,  σύμφωνα με  το  υπ΄  αριθμ.  Η2010/1733/4.10.2013  κλητήριο  θέσπισμα  του  Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών  Αθηνών,  για  την  εκδίκαση  της  υπόθεσης  του  τέως  Αντιδημάρχου  Κέας  κ.
Αντωνίου Παούρη του Βασιλείου και την διάθεση της σχετικής πίστωσης.
Επειδή τέλος  του προηγούμενου έτους  2013 έγιναν ανατροπές  των υπολοίπων ποσών που δεν
εκτελέστηκαν εν όλω ή εν μέρει,  εισηγούμαστε  την διάθεση πίστωσης ποσού ευρώ διακοσίων
σαράντα (240,00€) πλέον ΦΠΑ 23% για την κάλυψη της δικηγορικής αμοιβής.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1.   Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1 και παρ ιε΄.
2.   Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80.
3.   Τις διατάξεις του 58παρ. 2 του Ν. 3852/2010 
4.   Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋ/σμό του οικ. έτους 2014 και στον Κ.Α. 
       00.6111.0001
5.  Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ διακοσίων σαράντα (240,00€) πλέον ΦΠΑ 23% για
την κάλυψη της δικηγορικής αμοιβής της  δικηγορικής εταιρείας Ευάγγελου Χατζηγιαννάκη και
ειδικότερα  τους  δικηγόρους  Αθηνών  Ευάγγελο  Νικ.  Χατζηγιαννάκη  και  Βασίλειο  Ευάγ.
Χατζηγιαννάκη για να παραστούν ενώπιον του Β΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά
την δικάσιμο της 25ης Φεβρουαρίου 2014  ημέρα  Τρίτη και ώρα 9  π.μ, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ.
Η2010/1733/4.10.2013  κλητήριο  θέσπισμα  του  Εισαγγελέα  Πλημμελειοδικών  Αθηνών,  για  την
εκδίκαση της υπόθεσης  του τέως Αντιδημάρχου Κέας κ. Αντωνίου Παούρη του Βασιλείου.

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 00.6111.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 στον οποίo έχει εγγραφεί
πίστωση ευρώ είκοσι χιλιάδες (20.000,00€).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 25/2014
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ΘΕΜΑ 9ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας τεχνικής εξυπηρέτησης και υποστήριξης της αυτόματης
ψηφιακής μηχανής γραμματοσήμανσης του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 400,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.6265.0002) 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  τεχνικής  υποστήριξης  της  αυτόματης  ψηφιακής  μηχανής
γραμματοσήμανσης  του  Δήμου,  κρίνεται  απαραίτητη η  πραγματοποίηση δαπάνης  για  την
ανωτέρω παροχή υπηρεσίας 

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

1. την έγκριση της δαπάνης  για την παροχή υπηρεσίας τεχνικής εξυπηρέτησης και υποστήριξης της
αυτόματης ψηφιακής μηχανής γραμματοσήμανσης του Δήμου

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   400,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.   10.6265.0002  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• ετήσια  συντήρηση της  αυτόματης  ψηφιακής  μηχανής  γραμματοσήμανσης  Pitney Bowes
DM 100i P7EM-75 που χρησιμοποιεί ο Δήμος για την αποστολή της αλληλογραφίας

• κόστος επισκευής και συντήρησης της μηχανής όσες φορές προκύψει 
• προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών

ΣΥΝΟΛΟ           400,00€
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Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

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

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

        πληρωμών στις εμπορικές  συναλλαγές»

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

 
Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2014, ύψους 400,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α.   10.6265.0002 (σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του Ν.  3871/10,  του Π.Δ.  113/10 και  της  υπ’
αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

Διάρκεια Σύμβασης 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2014.
Ο ανάδοχος μετά την κατά νόμο απευθείας ανάθεση, είναι υποχρεωμένος να έρθει σε ορισμένο
τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για
την υπογραφή της σύμβασης.

Τόπος Παροχής 
Η  παροχή  της  υπηρεσίας  θα  γίνεται  είτε  απομακρυσμένα  με  online  σύνδεση  είτε  στις
εγκαταστάσεις του αναδόχου.
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Παραλαβή Εργασίας
Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή και θα παρακολουθεί την
καλή εκτέλεσης των εργασιών.

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και στον Κ.Α.
10.6265.0002
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  παροχή  υπηρεσίας τεχνικής  εξυπηρέτησης  και  υποστήριξης  της  αυτόματης
ψηφιακής μηχανής γραμματοσήμανσης του Δήμου και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων
υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  400,00€,  σε  βάρος  του  Κ.Α.  10.6265.0002  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 26/2014
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ΘΕΜΑ  10ο  :  Ανατροπή  –  αποδέσμευση  δεσμευμένων  πιστώσεων  του  προϋπολογισμού
δαπανών οικονομικού έτους 2014.

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

Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική
Επιτροπή  αποφασίζει  για  την  έγκριση  των  δαπανών  και  τη  διάθεση  των  πιστώσεων  του
προϋπολογισμού,  εκτός  από  εκείνες  που  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  αποφασίζει  το
δημοτικό συμβούλιο.
Σύμφωνα με το ΠΔ 113/2010 “περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες” η Οικονομική
Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πιστώσεων για την
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος των Κωδικών Αριθμών των εξόδων του προϋπολογισμού του
Δήμου.
Επίσης λαμβάνεται υπόψη η αριθ.πρωτ.  2/112634/0026 – 17/12/2013 εγκύκλιος του Υπουργείου
Οικονομικών με θέμα :  «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων»  (ΑΔΑ: ΒΛΓΛΗ-ΥΚΠ) που
αναφέρει για τις ανατροπές και τις Αναλήψεις Υποχρεώσεων. 

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε την ανατροπή - αποδέσμευση
των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή
εν μέρει ή για οποιοδήποτε λόγο, ως ακολούθως :

Κ.Α. ΠΟΣΑ ΣΕ € ΠΟΥ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

80.8111 8.117,47 Λόγω τακτοποίησης των ΠΟΕ μετά το κλείσιμο του έτους 2013

80.8112 3.572,51 Λόγω τακτοποίησης των ΠΟΕ μετά το κλείσιμο του έτους 2013

80.8113 53.893,44 Λόγω τακτοποίησης των ΠΟΕ μετά το κλείσιμο του έτους 2013

80.8115 80.000,00 Λόγω τακτοποίησης των ΠΟΕ μετά το κλείσιμο του έτους 2013

80.8116 20.317,10 Λόγω τακτοποίησης των ΠΟΕ μετά το κλείσιμο του έτους 2013

80.8117 14.832,43 Λόγω τακτοποίησης των ΠΟΕ μετά το κλείσιμο του έτους 2013

80.8121 5.000,00 Λόγω τακτοποίησης των ΠΟΕ μετά το κλείσιμο του έτους 2013

80.8123 15.000,00 Λόγω τακτοποίησης των ΠΟΕ μετά το κλείσιμο του έτους 2013

80.8224.0001 50.000,00 Λόγω αναμόρφωσης και μεταφοράς πίστωσης στον 80.8224.0002

25.7341.0001 811.152,40 Λόγω τροποποίησης της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 
(ΑΔΑ : ΒΙΨ67ΛΞ-ΙΑΑ)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

α) Την εισήγηση του προέδρου 
β)  Τις  προτάσεις  ανάληψης  υποχρέωσης  δέσμευσης  πιστώσεων  που  συνέταξε  η  Οικονομική
Υπηρεσία του Δήμου μας
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γ) Τις  διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 δ του Ν.3852/2010/ΦΕΚ αριθμός φύλλου 87/07-06-2010
Τεύχος  Πρώτο  “Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –
Πρόγραμμα Καλλικράτης”
δ) Τις διατάξεις του ΠΔ 113/2010 “περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ΦΕΚ 194Α΄
ε) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 “Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” ΦΕΚ 114Α΄
στ) Την 30/20-04-2011 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑ
ζ) Τις διατάξεις του ΒΔ 17/05-15/06/1959 “Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων 
η) Την με αριθ.πρωτ.  2/112634/0026 – 17/12/2013 εγκύκλιος  του Υπουργείου Οικονομικών με
θέμα : «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων» (ΑΔΑ: ΒΛΓΛΗ-ΥΚΠ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τις ανατροπές  ποσών και  προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης  από τους
Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2014  όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω
πίνακα :

Κ.Α. ΠΟΣΑ ΣΕ € ΠΟΥ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

80.8111 8.117,47 Λόγω τακτοποίησης των ΠΟΕ μετά το κλείσιμο του έτους 2013

80.8112 3.572,51 Λόγω τακτοποίησης των ΠΟΕ μετά το κλείσιμο του έτους 2013

80.8113 53.893,44 Λόγω τακτοποίησης των ΠΟΕ μετά το κλείσιμο του έτους 2013

80.8115 80.000,00 Λόγω τακτοποίησης των ΠΟΕ μετά το κλείσιμο του έτους 2013

80.8116 20.317,10 Λόγω τακτοποίησης των ΠΟΕ μετά το κλείσιμο του έτους 2013

80.8117 14.832,43 Λόγω τακτοποίησης των ΠΟΕ μετά το κλείσιμο του έτους 2013

80.8121 5.000,00 Λόγω τακτοποίησης των ΠΟΕ μετά το κλείσιμο του έτους 2013

80.8123 15.000,00 Λόγω τακτοποίησης των ΠΟΕ μετά το κλείσιμο του έτους 2013

80.8224.0001 50.000,00 Λόγω αναμόρφωσης και μεταφοράς πίστωσης στον 80.8224.0002

25.7341.0001 811.152,40 Λόγω τροποποίησης της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 
(ΑΔΑ : ΒΙΨ67ΛΞ-ΙΑΑ)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 27/2014
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ΘΕΜΑ 11ο :  Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για
την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και  δαπανών  οικονομικού
έτους 2014.

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

Ο προϋπολογισμός του έτους 2014 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 06/11/2013 με την
υπ΄  αριθμ  182/2013  απόφασή  του,  είναι  απαραίτητο  να  αναμορφωθεί  προκειμένου  να
επικαιροποιηθεί με νέα δεδομένα που προέκυψαν από την λήξη της χρήσης 2013 καθώς και για να
εντάξουμε  στον  προϋπολογισμό  νέες  δαπάνες,  και  να  απεντάξουμε  δαπάνες  που  δεν  θα
πραγματοποιηθούν.  Για  το  λόγο  αυτό  είναι  απαραίτητη  η  αναμόρφωσή  του,  προκειμένου   να
συμπληρωθεί με  νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά την ψήφισή του.
Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ως εξής :

Α. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΣΚΕΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 25.6262.0009 Παροχή υπηρεσιών για την

συντήρηση λειτουργίας των δικτύων
αποχέτευσης έτους 2013

(συνεχιζόμενο)

2.138,06

2 25.6262.0018 Επισκευή αποχετευτικού δικτύου
Ιουλίδας

22.000,00

3 25.6262.0019 Αποκατάσταση παροχών ύδρευσης
Ιουλίδας

22.000,00

4 25.6264.0002 Συντήρηση και επισκευή αυτόματων
πωλητών νερού

3.500,00

5 25.6662.0001 Υδραυλικά εξαρτήματα 10.000,00
6 25.6699.0001 Προμήθεια αναλωσίμων ύδρευσης 3.500,00
7 25.7131.0004 Προμήθεια αντλιών ύδρευσης –

αποχέτευσης (συνεχιζόμενο 2013)
4.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 41.638,06 25.500,00

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 0322.0001 Τέλος ύδρευσης 3.500,00
2 0324.0003 Έσοδα από αυτόματους πωλητές νερού 3.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 3.500,00 3.500,00
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Τα έσοδα της υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης για τον έλεγχο του ισοσκελισμού της υπηρεσίας 
προσδιορίζονται ως εξής:

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
032 Έσοδα υπηρεσίας Ύδρευσης 80.900,00
034 Έσοδα υπηρεσίας Αποχέτευσης 16.100,00
2112 Έσοδα υπηρεσίας Ύδρευσης ΠΟΕ 152.500,00
2114 Έσοδα υπηρεσίας Αποχέτευσης ΠΟΕ 19.000,00
3212 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 20.617,00

ΣΥΝΟΛΟ 289.117,00

Τα έξοδα της υπηρεσίας μετά την αναμόρφωση του σκέλους των δαπανών διαμορφώνονται ως 
ακολούθως:

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 43.343,00
62 Παροχές τρίτων 149.947,76
64 Λοιπά γενικά έξοδα 2.000,00
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 36.000,00
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 21.500,00
73 Έργα 16.460,00
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 15.387,30

80.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων ΠΟΕ παραστατικά 4.291,98
ΣΥΝΟΛΟ 288.930,04

Στην παράγραφο 1 του με αριθμό πρωτοκόλλου  50106/31-12-2013 εγγράφου του Υπουργείου
Εσωτερικών αναφέρονται τα εξής:

«Για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό του Δήμου, στο σκέλος των
εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών
τελών παρελθόντων οικονομικών ετών (δηλ. ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85) και τα έσοδα από παλαιές
«απαιτήσεις»,  που βεβαιώνονται για πρώτη φορά στο τρέχον έτος (ΚΑΕ 21)… Αντίστοιχα, στο
σκέλος  των  δαπανών,  για  την  ισοσκέλιση  λαμβάνονται  υπόψη  μεταξύ  άλλων  και  οι  δαπάνες
παρελθόντων οικονομικών ετών, που δεν πληρώθηκαν (ΚΑΕ 81)»

Κατόπιν των ανάλογων υπολογισμών το ποσοστό των εισπρακτέων υπολοίπων που μπορούμε να
συμπεριλάβουμε στα έσοδα της υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης είναι το 14,97% του συνόλου
του ΚΑΕ 3212 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης»  και 3214 «Εισπρακτέα
υπόλοιπα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης», δηλαδή το ποσό των 20.617,00 €.

Στο σκέλος  των δαπανών συμπεριλαμβάνουμε και  δαπάνες  από τους  ΚΑΕ 73  «Έργα»  και  74
«Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες» βασιζόμενοι στα κατωτέρω άρθρα:

Α) Το άρθρο 1 της ΚΥΑ 7028/9-2-2004 «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων
και Κοινοτήτων» που αναφέρει:
«1.  Ο Προϋπολογισμός των Δήμων και Κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και
προϋπολογισμό δαπανών.
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Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε: τακτικά έσοδα, έκτακτα έσοδα , έσοδα παρελθόντων οικονομικών
ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά, εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. 
(Παρελθόντα  Οικονομικά  Έτη),  εισπράξεις  υπέρ  του  Δημοσίου  και  τρίτων  και  επιστροφές
χρημάτων, χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

Β.  Οι  δαπάνες  διακρίνονται  σε:  λειτουργικές  δαπάνες  χρήσης,  επενδύσεις,  πληρωμές  Π.Ο.Ε.,
λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις, αποθεματικό».

Β)  το άρθρο 17 του Ν1080/80 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί
των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών
διατάξεων» που αναφέρει:
«Το τέλος καθαριότητος και αποκομιδής απορριμμάτων θα καλύπτη υποχρεωτικώς τας εν γένει
δαπάνας  λειτουργίας  της  υπηρεσίας  καθαριότητος,  ήτοι  τας  αποδοχάς  του  τακτικού  και
ημερομισθίου προσωπικού, την προμήθειαν και συντήρησιν των μέσων αποκομιδής απορριμμάτων
και καταβρέγματος,  ως και πάσαν ετέραν δαπάνην, σχέσιν  έχουσαν με την διεξαγωγήν, την
λειτουργίαν  και την εν γένει βελτίωσιν της υπηρεσίας ταύτης. Ο μη προσδιορισμός υπό του
δημοτικού  ή  κοινοτικού  συμβουλίου  του  τέλους  εις  το  προσκήκον  ύψος,  συνιστά  βαρείαν
παράβασιν καθήκοντος και επισύρει κατά των μελών αυτού την εφαρμογήν των διατάξεων των
άρθρων 120 και 124 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος. 
Αι  διατάξεις  του  παρόντος  άρθρου  εφαρμόζονται  επί  πάντων  των  υπό  των  δήμων  και
κοινοτήτων επιβαλλομένων ανταποδοτικών τελών και δικαιωμάτων»

Α2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΣΚΕΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 20.6063 Λοιπές παροχές σε είδος 500,00
2 20.6262.0001 Συντήρηση και επισκευή

ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ έτους 2013
(συνεχιζόμενο)

3.506,00

3 20.6277.0004 Μεταφορά αποκομιδής απορριμμάτων
έτους 2012 (συνεχιζόμενο 2013)

6.903,00

4 20.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
μετακινούμενων υπαλλήλων

407,00

5 20.6422 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000,00
6 20.6641.0002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

για κίνηση μεταφορικών μέσων
(συνεχιζόμενο 2013)

3.273,00

7 20.6661.0001 Ηλεκτρολογικά – μηχανολογικά υλικά
κτιρίων

500,00

8 20.6661.0002 Οικοδομικά υλικά κτιρίων 500,00
9 20.6662.0001 Ηλεκτρολογικά – μηχανολογικά υλικά 500,00
10 20.6662.0002 Οικοδομικά υλικά 500,00
11 20.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 13.682,00 4.907,00
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Τα έσοδα της υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης για τον έλεγχο του ισοσκελισμού της υπηρεσίας 
προσδιορίζονται ως εξής:

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
031 Έσοδα υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 245.936,30
2111 Έσοδα υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΠΟΕ 70.000,00

2119.0014 Λοιπά έσοδα καθαρ. & ηλεκτροφ. 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ  

5.000,00

2119.0020 Λοιπά έσοδα καθαρ.& ηλεκτροφ.
ΑΝΑΚΥΚ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

7.500,00

045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 10.750,00
2118 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών ΠΟΕ 525,00

ΣΥΝΟΛΟ 339.711,30

 Τα έξοδα της υπηρεσίας μετά την αναμόρφωση του σκέλους των δαπανών διαμορφώνονται ως 
ακολούθως:

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 170.786,30
62 Παροχές τρίτων 126.009,00
63 Φόροι τέλη 50,00
64 Λοιπά γενικά έξοδα 12.593,00
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 27.773,00

00.6151 Δικαίωμα είσπραξης ΔΕΗ 2.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 339.711,30

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν εισπρακτέα υπόλοιπα (ΚΑΕ 3211) από την υπηρεσία καθαριότητας 
και ηλεκτροφωτισμού και συνεπώς δεν μπορούμε να κάνουμε χρήση της δυνατότητας που δίνεται 
από το 50106/31-12-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Β. ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  (εκτός ανταποδοτικών)

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 0211.0001 Τόκοι καταθέσεων στην 

Τράπεζα Πειραιώς
1.643,00

4 2119.0003 Μισθώματα (ΠΟΕ) 892,08
5 2119.0009 Λοιπά έσοδα (ΠΟΕ) 1.643,00
6 2119.0021 Έσοδα από άρθ 27 έτους 2013 11.032,71
7 2212.0002 ΣΑΤΑ έτους 2013 19.569,31

ΣΥΝΟΛΟ 33.137,10 1.643,00

Με την αναμόρφωση των ανωτέρω ΚΑΕ εσόδων δεν προκύπτει υπέρβαση του ανώτατου ορίου της
Ομάδας Εσόδων 1 όπως αυτό υπολογίστηκε βάσει των οριζομένων  στο κεφ.Β1 του άρθρου 3 της
ΚΥΑ 30842/1-8-2013  «Παροχή  οδηγιών  για  την  κατάρτιση  του  προϋπολογισμού  των  δήμων,
οικονομικού έτους 2014»
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ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΩΤΑΤΟ
ΟΡΙΟ

ΟΜΑΔΑΣ 1

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

01
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 13.342,67 15.640,00

02
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 27.795,06 -1.643,00 13.357,00

03

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 178.021,45 342.936,30

04

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ
ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 70.197,00 95.009,00

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.815,00 3000,00
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 12.921,26 1.600,00

15
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ -

ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 18.974,97 24.000,00
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 150,09
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 353.088,11 13.567,79 289.217,79
22 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ 203.041,31 19.569,31 21.569,31

ΣΥΝΟΛΟ 879.346,92 31.494,10 806.329,40

ΣΚΕΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 00.6153 Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης 15.000,00
2 00.6737.0002 Απόδοση επιχορήγησης για το

πρόγραμμα 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

3.699,10

3 00.6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 15.000,00
4 10.6115.0002 Αμοιβές ορκωτών λογιστών

έλεγχος χρήσης 2011
(συνεχιζόμενο)

10.209,00

5 10.6266.0001 Συντήρηση εφαρμογών
οικονομικής και διοικητικής

διαχείρισης έτους 2013
(συνεχιζόμενο)

6.000,00

6 10.6266.0002 Συντήρηση εφαρμογών
οικονομικής και διοικητικής

διαχείρισης έτους 2014

6.000,00

7 10.6266.0005 Συντήρηση ιστοσελίδας του
Δήμου έτους 2013

(συνεχιζόμενο)

1.000,00

8 10.7131 Μηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός

5.000,00

9 10.7133 Έπιπλα και σκεύη 5.000,00
10 10.7135 Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00
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11 15.6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών
φορτοεκφορτωτικά

2.000,00

12 15.6654.0001 Προμήθεια πινακίδων σήμανσης
για τα μονοπάτια του Δήμου

3.000,00

13 15.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 3.000,00
14 15.7135.0001 Λοιπός εξοπλισμός 2.000,00
15 30.6641.0002 Προμήθεια καυσίμων και

λιπαντικών φορτηγών
(συνεχιζόμενο 2013)

2.000,00

16 30.6644.0002 Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

(συνεχιζόμενο 2013)

300,00

17 30.6662.0002 Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων

5.000,00

18 30.7135.0001 Λοιπός εξοπλισμός 15.000,00
19 30.7412.0038 ΜΠΕ του έργου «Διαμόρφωση

οδού πρόσβασης στον
αρχαιολογικό χώρο της Καρθαίας

4.005,00

20 30.7412.0043 Οριστική μελέτη οδού
πρόσβασης στον αρχαιολογικό

χώρο της Καρθαίας

15.375,00

21 30.7412.0044 Βυθομετρική αποτύπωση
Καρθαίας

5.000,00

22 30.7412.0045 Μελέτη λιμενικών έργων
Καρθαίας

10.500,00

23 30.7412.0046 ΜΠΕ λιμενικών έργων Καρθαίας 8.000,00
24 35.6279.0001 Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών 3.800,00
25 35.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 4.000,00
26 45.6279.0002 Καθαρισμός νεκροταφείων 2013

(συνεχιζόμενο)
163,00

27 70.6641.0002 Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων
(συνεχιζόμενο 2013)

300,00

28 70.6644.0003 Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

(συνεχιζόμενο 2013)

600,00

29 70.6644.0004 Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για τις ανάγκες του
σφαγείου (συνεχιζόμενο 2013)

1.100,00

30 70.6654.0001 Προμήθεια υλικών πυρόσβεσης 4.000,00
31 70.6662.0001 Διάφορα υλικά για συντήρηση

εγκαταστάσεων
5.000,00

32 70.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 4.500,00
33 70.7131.0003 Προμήθεια μηχανήματος

διαμόρφωσης παραλιών
30.000,00

34 70.7135.0001 Λοιπός εξοπλισμός 10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 204.551,10 6.000,00
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Γ. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ (Κωδικοί 41 – 82)

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 4131.0010 Υγειονομική περίθαλψη 2.100,00
2 4131.0011 ΜΤΠΥ σε 140,80 1.700,00
3 4142.0004 Ταμείο αλληλοβοήθειας ΠΟΕ ΔΟΥ 150,00
4 4142.0005 Σύλλογος εργαζομένων 

Δ.Ο.Υ Αττικής - Κυκλάδων
100,00

ΣΥΝΟΛΟ 4.050,00 0,00

ΣΚΕΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 80.8224.0001 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων

 υπέρ Δημοσίου
50.000,00

2 80.8224.0002 Απόδοση ΦΠΑ 50.000,00
3 80.8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς

οργανισμούς και ταμεία
3.800,00

4 80.8242.0002 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 250,00
ΣΥΝΟΛΟ 54.050,00 50.000,00

Δ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Δ1. Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 1328.0001 Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για το έργο

«Βελτίωση και επέκταση δικτύου
ύδρευσης Ιουλίδας»

811.152,40

ΣΥΝΟΛΟ 811.152,40

ΣΚΕΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 25.7341.0001  «Βελτίωση και επέκταση δικτύου

ύδρευσης Ιουλίδας»
811.152,40

ΣΥΝΟΛΟ 811.152,40

Από την με Α.Π  243/20-1-2014 απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΒΙΨ67ΛΞ-ΙΑΑ)
η επιχορήγηση για το ανωτέρω έργο διαμορφώνεται στο ποσό των 696.000,00 € για το έτος 2014. 
Ως εκ τούτου προκύπτει η ανάγκη ισόποσης μείωσης των ΚΑΕ εσόδου και δαπάνης.
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Δ2. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27

Α/Α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 0619.0002 Επιχορήγηση για λειτουργικές

δαπάνες του άρθρ 27 Ν. 3756/09
38.066,38

2 0619.0003 Επιχορήγηση για επενδυτικές
δαπάνες του άρθρ 27 Ν. 3756/09

38.066,38

ΣΥΝΟΛΟ 38.066,38 38.066,38

Ε. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ –ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 3212.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη

ύδρευσης
58.123,87

2 3212.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο
ύδρευσης

3.079,25

3 3212.0003 Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά
τέλη ύδρευσης

6.990,00

4 3214.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη
αποχέτευσης

1.494,83

5 3214.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο
αποχέτευσης

1.331,28

6 3214.0003 Εισπρακτέα υπόλοιπα από δικαίωμα
σύνδεσης με το δίκτυο

135,40

7 3218.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από το τέλος
επί των ακαθαρίστων εσόδων

εστιατορίων

6.134,19

8 3218.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από το τέλος
διαμονής παρεπιδημούντων

3.248,59

9 3219.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη
χρήσεως πεζοδρομίων

684,17

10 3219.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από την
χρήση σφαγείων

3.738,84

11 3219.0003 Εισπρακτέα υπόλοιπα από
μισθώματα αστικών ακινήτων

1.221,82

12 3219.0004 Εισπρακτέα υπόλοιπα από το ειδικό
τέλος λατομικών προϊόντων

16.115,18

13 3219.0005 Εισπρακτέα υπόλοιπα από
νεκροταφεία

341.21

14 3219.0006 Εισπρακτέα υπόλοιπα από ΦΠΑ
σφαγείων

3.137,06

15 3219.0008 Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά
τακτικά έσοδα

1.269,01

16 3219.0009 Εισπρακτέα υπόλοιπα από την
χρήση οστεοφυλακίων

401,64

17 3221.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα
 από πρόστιμα ΚΟΚ

7.000,38
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18 3221.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά
γενικά έσοδα

8.057,60

19 3221.0003 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο
παράνομου υπαίθριου εμπορίου

1.300,00

20 3221.0004 Εισπρακτέα υπόλοιπα 
από πρόστιμα 2%

4.231,02

21 80.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων

121.267,36

ΣΥΝΟΛΟ 124.651,35 124.651,35
Κατά την επικαιροποίηση των εισπρακτέων υπολοίπων διαπιστώθηκε αύξησή τους κατά το ποσό 
των 121.267,36€ και πραγματοποιήθηκε ισόποση εγγραφή στον ΚΑΕ 80.8511 ώστε να διατηρηθεί 
το αρχικό ποσοστό εισπραξιμότητας, όπως αυτό υπολογίστηκε βάσει των οριζομένων  στο κεφ.Β2 
του άρθρου 3 της ΚΥΑ 30842/1-8-2013 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 
των δήμων, οικονομικού έτους 2014»

Ζ. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ

α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 80.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 8.117,47
2 80.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 3.572,51
3 80.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων –παροχές

τρίτων
53.893,44

4 80.8114 Φόροι - τέλη 8.835,52
5 80.8115 Διάφορα έξοδα 80.000,00
6 80.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 20.317,10
7 80.8117 Λοιπά έξοδα 14.832,43
8 80.8121 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και

προμήθειες παγίων
5.000,00

9 80.8123 Μελέτες έρευνες πειραματικές
εργασίες και ειδικές δαπάνες

15.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 8.835,52 200.732,95

Η. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Κατά την ανωτέρω αναμόρφωση του προϋπολογισμού το αποθεματικό του Δήμου (ΚΑΕ 9111) 
κινήθηκε ως εξής:

α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 9111 Αύξηση εξόδων υπηρεσίας Ύδρευσης -

Αποχέτευσης
16.138,06

2 9111 Αύξηση εξόδων υπηρεσίας
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

8.775,00

3 9111 Αύξηση εξόδων υπόλοιπων υπηρεσιών 198.551,10
4 9111 Αύξηση εσόδων ομάδας 1 31.494,10
5 9111 Αύξηση εσόδων από την μείωση των

ΚΑΕ 81
191.897,43

ΣΥΝΟΛΟ 223.391,53 223.464,16
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Από τον ανωτέρω πίνακα διαπιστώνεται ότι κατά την διαδικασία της αναμόρφωσης το αποθεματικό
του Δήμου μειώθηκε κατά το ποσό των 72,63€  και διαμορφώθηκε στο ποσό των 62.652,23€ που 
αποτελεί το 4,88% του συνόλου των εγγεγραμμένων τακτικών εσόδων._

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :  

1.Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
   «Περί Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων». 
2.Το άρθρο 161 του Ν.3463/2006 του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
3.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. 
4.Το υπ΄αριθμ. 50106/31.12.13 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ.

5.Το άρθ. 1 της ΚΥΑ  7028/7.2.04 «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και 
κοινοτήτων».
6. Το άρθ.17 “Προσδιορισμός συντελεστών ανταποδοτικών τελών του Ν.1080/80.
7. Την υπ΄αριθμ.182/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2014
8. Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Το μέλος της μειοψηφίας κ.Ευαγγέλου Ιωάννης ψηφίζει ΚΑΤΑ)

Α. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2014 για τη σχετική ψήφισή του.

Β. Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 28/2014
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση

πίστωσης για την προμήθεια σφραγίδων για τους υπαλλήλους του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   130,00€   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.   (10.6612  ) 

        ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

   2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  130,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  10.6612 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

      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

• 9 τεμάχια ατομικές σφραγίδες με μηχανισμό 
ΣΥΝΟΛΟ           130,00  €

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

-Οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 με τίτλο “Οικονομική Επιτροπή-Αρμοδιότητες”

-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 Ν.2286/95

-Οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.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»

Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια επιλογής αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη των
συμμετεχόντων, με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2014 και συγκεκριμένα στον  Κ.Α.  10.6612
ποσού 130,00€  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 

Συμβατικά στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής,
κατά σειρά ισχύος, είναι :

• Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
• Η προσφορά του μειοδότη (τεχνική και οικονομική)

Σύμβαση
Η σύμβαση θα καταρτιστεί από την οικονομική επιτροπή και θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα
μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση της οικονομικής
επιτροπής που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και στην προσφορά του μειοδότη που έγινε
αποδεκτή από την κατά νόμο επιτροπή.

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 Ειδών
Η  παραλαβή  των  ειδών  θα  γίνει  από  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  που  έχει  συγκροτηθεί  με
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  28  της
υπ΄αριθμ.11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) 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 της προμήθειας,
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 2014 και στον ΚΑ
10.6612
4. Την εισήγηση του προέδρου.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια προμήθεια σφραγίδων για τους υπαλλήλους του Δήμου και τις τεχνικές
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 130,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 10.6612  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 29/2014
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Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός Βελισσαροπούλου Ειρήνη

             
  Μαρούλης Φίλιππος

Μωραϊτου - Πουλάκη Μαρία

            Ευαγγέλου Ιωάννης

Μορφωνιός Ιωάννης
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