
20η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 28ης Ιουλίου 2017

 
  
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
          ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
            

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 20ης/28-07-2017
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα  Παρασκευή  28  Ιουλίου  2017  και  ώρα  11:00  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας,  στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Κέας
στην Ιουλίδα, ύστερα από την 2976/24.07.2017 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
6 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Ιωάννης Ευαγγέλου  1.  Αντώνιος Παούρης 
 2. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη                           
 3. Δημήτριος Καβαλιέρος        (αν και προσκλήθηκε νόμιμα)

     4. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
             5. Ειρήνη Βελισσαροπούλου

 6. Ελευθέριος Τζουβάρας  
    

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα  Βασιλική Πετρή για την τήρηση των
πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο  : Έγκριση του υπ’ αριθμ. 2935/20-07-2017 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού
και Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Καυσίμων και
Ελαιολιπαντικών του Δήμου Κέας και των Νομικών Προσώπων για το έτος 2017-2018.

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

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη
της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κα-
τακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημο-
πρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημο-
τικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες»

Βάσει της υπ΄αριθμ. 99/2017 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού δια-
γωνισμού για την Προμήθεια Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών του Δήμου Κέας και των Νομι-
κών Προσώπων για το έτος 2017-2018 εκδόθηκε από το Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού,
η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 17REQ006050981).

1.  Με το  υπ’ αριθμ.  1943/24.05.2017 πρακτικό  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  οικονομικών
προσφορών  και  ανάδειξης  προσωρινού  αναδόχου  για  την  ανωτέρω  διακήρυξη,  η  παρούσα
Επιτροπή  πρότεινε  την  ανάδειξη  της  εταιρείας ΣΕΡΒΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ  ως
προσωρινού  αναδόχου  για  την  προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  -  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΝΤΙΖΕΛ-ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ.

Με  την  υπ΄αριθμ.  146/2017 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εγκρίθηκε  το  ανωτέρω
πρακτικό και κοινοποιήθηκε στον συμμετέχοντα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

2. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη  στην εταιρεία ΣΕΡΒΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ &
ΣΙΑ ΕΕ  μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση με την οποία κλήθηκαν να υποβάλουν εντός
προθεσμίας,  είκοσι  (20)  ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτούς,  τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014
(Α΄  74)  όλων  των  δικαιολογητικών  που  περιγράφονται  στην  παράγραφο  14  της  ανωτέρω
διακήρυξης,  ως  αποδεικτικά  στοιχεία  για  τη  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  της
παραγράφου 12 της διακήρυξης.

Σύμφωνα με το  άρθρο 23 της  διακήρυξης,  τα εν λόγω δικαιολογητικά,  υποβάλλονται  από τον
προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf
και  προσκομίζονται  κατά  περίπτωση  από  αυτόν  εντός  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από  την
ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο
πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν. 

3. Η  ανωτέρω  πρόσκληση,  όπως  φαίνεται  στο  σύστημα  του  ΕΣΗΔΗΣ  κοινοποιήθηκε  στον
προσωρινό ανάδοχο την 7η Ιουνίου 2017. Ο προσωρινός ανάδοχος ΣΕΡΒΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
&  ΣΙΑ  ΕΕ  υπέβαλλε  ηλεκτρονικά  την  26η  Ιουνίου  2017  το  φάκελο  δικαιολογητικών
κατακύρωσης. Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εμπρόθεσμη. 

4. Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική  αποσφράγιση του φακέλου  των δικαιολογητικών
κατακύρωσης. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα:



20η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 28ης Ιουλίου 2017

--------------------Πίνακας ηλεκτρονικών δικαιολογητικών----------------------

Ονοματεπώνυμο Δικαιολογητικά 

ΣΕΡΒΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 1.Άδεια Λειτουργίας
2.Ασφαλιστική Ενημερότητα
3.Καταστατικό Εταιρείας
4.Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου
5.Ποινικό Μητρώο
6.Φορολογική Ενημερότητα
7.Υπεύθυνη Δήλωση
8.Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη
Πτώχευσης

5. Επίσης,  ο  προσωρινός  ανάδοχος  ΣΕΡΒΟΣ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ  &  ΣΙΑ ΕΕ κατέθεσε  στο
πρωτόκολλο  του  Δήμου,  λαμβάνοντας  τον  υπ’  αριθμ.  2547  αριθμό  πρωτοκόλλου,  φάκελο
δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στο παραπάνω άρθρο της διακήρυξης, ο οποίος παραδόθηκε
ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού
φακέλου είναι εμπρόθεσμη.

Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:

-----------------------Πίνακας εντύπων δικαιολογητικών -------------------------

Ονοματεπώνυμο Δικαιολογητικά 

ΣΕΡΒΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 1.Άδεια Λειτουργίας
2.Ασφαλιστική Ενημερότητα
3.Καταστατικό Εταιρείας
4.Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου
5.Ποινικό Μητρώο
6.Φορολογική Ενημερότητα
7.Υπεύθυνη Δήλωση
8.Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη
Πτώχευσης

6. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε
έντυπη μορφή από την εταιρεία ΣΕΡΒΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, δεν ήταν πλήρη και με
την με αριθμ.πρωτ.2578/28.6.2017 Πρόσκληση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, ζητήθηκε
η συμπληρωματική υποβολή δικαιολογητικού εντός πέντε (5) ημερών (έως 03/07/2017).

Στις  03/07/2017  η  εταιρεία  ΣΕΡΒΟΣ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ  &  ΣΙΑ  ΕΕ  υπέβαλε
δικαιολογημένο αίτημα  Παράτασης  του  χρόνου  υποβολής  συμπληρωματικών
δικαιολογητικών κατακύρωσης το οποίο και εγκρίθηκε από την  Επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμού με το με αριθ.πρωτ. 2635/3.07.2017 έγγραφό της δίνοντας νέα προθεσμία
στην εταιρεία  ΣΕΡΒΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ να υποβάλει τα συμπληρωματικά
δικαιολογητικά κατακύρωσης έως την 18η Ιουλίου 2017.(άρθρ.23 αρ.Διακ.10408/2017)
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7.  Βάσει  των  ανωτέρω,  η  Επιτροπή  πρότεινε  προς  τη  Οικονομική  επιτροπή  να  αναβληθεί  η
κατακύρωση  της  προμήθειας  των  καυσίμων  μέχρι την  εξέταση  των  συμπληρωματικών
δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας και όχι πριν την 18η Ιουλίου 2017.

Η  Οικονομική  Επιτροπή  με  την  υπ΄αριθμ.  210/2017 απόφασή  της  ενέκρινε  την  αναβολή  της
κατακύρωσης  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  των  καυσίμων
(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ -  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΤΙΖΕΛ -  ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ) μέχρι την
εξέταση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας  και όχι πριν την
18η Ιουλίου 2017.

8. Η  εταιρεία ΣΕΡΒΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ υπέβαλε ηλεκτρονικά και κατέθεσε
σε έντυπη μορφή τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά κατακύρωσης έως την 18η Ιουλίου
2017 και συγκεκριμένα:

Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης

Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου εκκαθαριστή-συνεκκαθαριστή

Πιστοποιητικό  περί  μη  κατάθεσης  δικογράφου  αίτησης  για  υπαγωγή  στο  καθεστώς  ειδικής
εκκαθάρισης

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης σχεδίου αναδιοργάνωσης

9. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή να κατακυρωθεί η προ-
μήθεια  των καυσίμων  (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΤΙΖΕΛ - ΒΕΝΖΙΝΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ) στην εταιρεία   ΣΕΡΒΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ γιατί κατέθεσε όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. την υπ’αριθμ.1408/2017 Διακήρυξη του Δημάρχου
3. τις υπ’αριθμ. 188,192,195,196,253 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης
4. τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή

πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των
προϋποθέσεων της  παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και  τη δέσμευση στο οικείο
Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 53/2017

5. τις υποβληθείσες  προσφορές
6. το  με  αριθ.πρωτ.  1843/18.05.2017  πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  τεχνικών

προσφορών
7. το με αριθ.πρωτ. 1943/18.05.2017 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης  οικονομικών

προσφορών
8. την υπ΄αριθμ. 146/2017  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με το οποίο εγκρίθηκε το

πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών
9. το  αίτημα  Παράτασης  του  χρόνου  υποβολής  συμπληρωματικών  δικαιολογητικών

κατακύρωσης της εταιρείας  ΣΕΡΒΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
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10. την με υπ΄αριθμ. 210/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η
αναβολή της κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια των
καυσίμων  (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  -  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  ΝΤΙΖΕΛ  -  ΒΕΝΖΙΝΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ) μέχρι την εξέταση των  συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης
της προμήθειας και όχι πριν την 18η Ιουλίου 2017

11. τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που υπέβαλε η εταιρεία ΣΕΡΒΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με αριθ.πρωτ.2912/18.07.2017

12. τα λοιπά στοιχεία του φακέλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α.  Την έγκριση του με αριθμ.πρωτ. 2935/20-07-2017 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και 

β. Την κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια των καυσίμων
(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΤΙΖΕΛ - ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ) στην εταιρεία
ΣΕΡΒΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 234/2017
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ΘΕΜΑ  2ο  : Έγκριση πρακτικού της  επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμών  και  αξιολόγησης
υποβαλλόμενων  προσφορών  για  την  ανάδειξη  προσωρινού  ανάδοχου  του  συνοπτικού
διαγωνισμού  για  την  επιλογή  αναδόχου  για  το  έργο  “Αποκατάσταση  Ασφαλτόστρωσης
Δημοτικής Οδοποιίας”.

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

τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη

της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και

κατακυρώνει  όλες τις  δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  Για τη διεξαγωγή των

δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της,

δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες».

Βάσει της υπ΄αριθμ. 198/2017 (ΑΔΑ: Ω7Λ3ΩΕΔ-Υ4Ρ) αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με

την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι  όροι της διακήρυξης του

συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο “Αποκατάσταση Ασφαλτόστρωσης Δημοτικής Οδοποιίας”

εκδόθηκε από το Δήμαρχο η με αριθμ.πρωτ.2437/20.06.2017 διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 17PROC001561113).

Συνολικά έλαβαν μέρος  στο διαγωνισμό δύο (2)  συμμετέχοντες,  οι  οποίοι  έγιναν δεκτοί,  αλλά

συμφερότερη ήταν η προσφορά του κ. Ιωάννη Κιουλαφή για τους λόγους που αναφέρονται στο με

αριθμ.πρωτ. 2989/25.07.2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 200/2017 (ΑΔΑ: ΨΕΙΜΩΕΔ-

ΕΣ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, γνωμοδότησε με τα με αριθμ.πρωτ.

2715/06.07.2017, 2819/13.07.2017  και  2989/25.07.2017  πρακτικά  αξιολόγησης  προς  την

οικονομική  επιτροπή  για  την  ανάδειξη  του   κ.  Ιωάννη  Κιουλαφή με  ΑΦΜ  047601343, ως

προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού διότι η προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, σύμφωνη

με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.  

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική Επιτροπή καλείται

να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
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1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2)  τους  όρους  της  με  αριθμ.πρωτ.  2437/20.06.2017 διακήρυξης  του  διαγωνισμού,  η  οποία

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 17PROC001561113)

3) τα με αριθ.πρωτ.  2819/13.07.2017 και  2989/25.07.2017  πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού.

4) τα στοιχεία του φακέλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση των με αριθ.πρωτ. 2819/13.07.2017 και  2989/25.07.2017 πρακτικά της επιτροπής

διαγωνισμού.

2. Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο “Αποκατάσταση Ασφαλτόστρωσης

Δημοτικής  Οδοποιίας”  στον  κ.  Ιωάννη  Κιουλαφή και  την  ανάδειξή  του  ως  προσωρινού

αναδόχου, έναντι του ποσού των 47.599,20 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) (προσφερόμενη

έκπτωση 21,00 %).

◦ ΕΡΓΑΣΙΕΣ     27.724,02  ΕΥΡΩ
◦ ΓΕ & ΕΟ (18%)       4.990,33  ΕΥΡΩ
◦ ΑΘΡΟΙΣΜΑ                 32.714,35  ΕΥΡΩ
◦ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)       4.907,15  ΕΥΡΩ
◦ ΑΘΡΟΙΣΜΑ                 37.621,50  ΕΥΡΩ
◦ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ          764,95  ΕΥΡΩ
◦ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ            00,00  ΕΥΡΩ
◦ ΑΘΡΟΙΣΜΑ                 38.386,45  ΕΥΡΩ
◦ Φ.Π.Α.(24%)                   9.212,75  ΕΥΡΩ
◦ ΣΥΝΟΛΟ                 47.599,20    ΕΥΡΩ

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 235/2017
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ΘΕΜΑ 3ο : Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης από κωδικούς αριθμούς εξόδων του
προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2017.

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.
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 με αριθ.πρωτ. 2/99070/0026 – 23/12/2016 εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών με θέμα : «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων» (ΑΔΑ: 717ΥΗ-61Δ),  με θέμα :
«Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων».

Εισηγούμαστε την ανατροπή ποσών όπου απαιτούνται, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κάτωθι
πίνακα :

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΑΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕ-

ΠΕΤΑΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

231 Συμβολαιογραφικά
έξοδα για την

σύνταξη συμβολαίου
αποδοχής

κληρονομιάς της
Κυριακής

Μυκωνιάτη

100,00 € 100,00 € Δεν πραγματοποιήθηκε
 η δαπάνη

372 Προμήθεια πόσιμου
εμφιαλωμένου νερού

339,00 € 72,78 € Μερική εκτέλεση της 
δαπάνης

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

α) Την εισήγηση του προέδρου 
β) Τις  αποφάσεις  ανάληψης  υποχρέωσης  δέσμευσης  πίστωσης  που  συνέταξε  η  Οικονομική
Υπηρεσία του Δήμου μας
γ) Τα άρθρα 66,67 & 68 του Ν.4270/2014 “Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης & Εποπτείας”
δ)  Το άρθρο 158 του Ν.3463/2006  “Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” ΦΕΚ 114Α΄
ε) Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 “περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες” - ΦΕΚ 145Α΄
στ) Την  με  αριθ.πρωτ.  2/99070/0026  –  23/12/2016  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Οικονομικών  με
θέμα : «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων» (ΑΔΑ: 717ΥΗ-61Δ), με θέμα : «Ανατροπές και
αναλήψεις υποχρεώσεων»
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγούμαστε την ανατροπή ποσών όπου απαιτούνται, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κάτωθι
πίνακα :

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΑΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕ-

ΠΕΤΑΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

231 Συμβολαιογραφικά
έξοδα για την

σύνταξη συμβολαίου
αποδοχής

κληρονομιάς της
Κυριακής

Μυκωνιάτη

100,00 € 100,00 € Δεν πραγματοποιήθηκε
 η δαπάνη

372 Προμήθεια πόσιμου
εμφιαλωμένου νερού

339,00 € 72,78 € Μερική εκτέλεση της 
δαπάνης

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 236/2017
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ΘΕΜΑ  4ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για “Προμήθεια δρομολογητή (Router)”.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ   (ROUTER)

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ   92,00   €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 10.  7134

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017)

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 του Δήμου Κέας, κρίνεται απαραίτητη η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια δρομολογητή (Router).

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 προμήθεια δρομολογητή (Router).

2.την διάθεση πίστωσης ύψους 92,00 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 10.7134 του προϋπολογισμού
εξόδων οικονομικού έτους 2017

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ένας (1) Δρομολογητής (Router: ηλεκτρονική συσκευή η οποία αναλαμβάνει την αποστολή και
λήψη  πακέτων δεδομένων  μεταξύ  ενός  ή  περισσοτέρων  διακομιστών,  κατά  μήκος  πολλαπλών
δικτύων (δρομολόγηση).  Η δρομολόγηση,  δηλαδή η διαδικασία μεταφοράς δεδομένων από ένα
σημείο σε ένα άλλο αποτελεί κεντρική λειτουργία του επιπέδου δικτύου, γίνεται με βάση διάφορα
κριτήρια και τελικώς επιλέγεται μία ανάμεσα σε διάφορες πιθανές διαδρομές),  με τα παρακάτω
τεχνικά χαρακτηριστικά:

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF
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Να  είναι ασύρματο Access Point με νέας γενιάς επεξεργαστή Atheros. Να έχει  5 θύρες Gigabit
ethernet 10/100/1000, 1
θύρα  USB  2.0  και  να
έχει  μεγάλη  ισχύ  στην
κάρτα  WiFi  2.4GHz
1000mW.  Να
υποστηρίζει  το
πρωτόκολλο
802.11b/g/n  και να έχει
ενσωματωμένες
κεραίες Dual Chain.

Ο Επεξεργαστής του να
είναι  στα  600MHz,  με
128MB  RAM  και
δυνατότητα  PoE  out
στο  ethernet port 5 και
με  αυτό  να  μπορεί  να
τροφοδοτήσει  άλλες
όμοιες  συσκευές.  Το
μέγιστο  φορτίο

τροφοδοσίας από αυτή την θύρα να είναι 500mA.

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), 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 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από  παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 10.7134, με
ποσό 5.400,93 €, (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 :
Η απευθείας  ανάθεση  διενεργείται  από τον  Δήμαρχο  Κέας  χωρίς  να  απαιτείται  η  συγκρότηση
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118  παρ.2 του Ν.4412/16). 

Χρόνος παράδοσης :
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω υλικά εντός (15) ημερών  από την 
ημερομηνία ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16).

Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
πραγματοποιείται  µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. (άρθρο 209  του Ν.4412/16) 

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος.

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της  προμήθειας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί
αφού  προσκομίσει  δελτίο  αποστολής-τιμολόγιο  με  κατάθεση  σε  τραπεζικό  λογαριασμό.  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 218 του Ν.4412/16).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2.  Την  ύπαρξη  εξειδικευμένης  πίστωσης  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.  έτους  2017  και

συγκεκριμένα στον Κ.Α. 10.7134

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια  δρομολογητή  (Router) και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  του  υπό
προμήθεια είδους.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 92,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 10.7134 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 237/2017

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια & μεταφορά υποβρύχιας αντλίας γεωτρήσεων.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ   3.108,68 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α. (  25.6412  ) & Κ.Α. (  25.7131.0001)

   ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017)

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 την Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης του
Δήμου  Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η  πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  προμήθεια  &
μεταφορά υποβρύχιας αντλίας γεωτρήσεων.

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  (20.000,00  €  μη
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  σύμφωνα  με  τo  άρθρο  118  παρ.1  του  Ν.4412/2016) 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  της  Υπηρεσίας
Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική
Επιτροπή : 

1.  την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια & μεταφορά υποβρύχιας αντλίας γεωτρήσεων

2.  την  διάθεση  πιστώσεων ύψους 2.984,68 € συμπ/νου  ΦΠΑ από τον  Κ.Α.  25.7131.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2017 για την προμήθεια της υποβρύχιας αντλίας γεωτρήσεων
και ύψους  124,00 €  από τον Κ.Α.  25.6412 του προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2017 για την
παροχή υπηρεσίας μεταφοράς αυτής

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

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126576
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1. Προμήθεια υποβρύχιας αντλίας γεωτρήσεων  -  CPV: 42122000-0 1

2. Προμήθεια Ηλεκτροκινητήρα  20HP Υ-Δ -  CPV: 31100000-7 1

3. Παροχή Υπηρεσίας μεταφοράς αντλίας -  CPV: 60161000-4 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υποβρύχια  αντλία  για  γεωτρήσεις  6"  ή  μεγαλύτερες.  Η  αντλία  θα  πρέπει  έχει  ευρύ  πεδίο
εφαρμογών  για  ανύψωση  και  διανομή  νερού  σε  αγροτικές,  αστικές  και  βιομηχανικές
εγκαταστάσεις.  Για  πιεστικά/πυροσβεστικά  συγκροτήματα  και  αρδεύσεις.  Διακινούμενο  υγρό
Καθαρό, χωρίς στερεά σωματίδια και φθοροποιές ουσίες, όχι παχύρρευστο, όχι διαβρωτικό, χωρίς
κρυστάλλους,  χημικά ουδέτερο, με χαρακτηριστικά σαν του νερού. Μέγιστη περιεκτικότητα σε
άμμο 50 gr/m3. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά αντλίας: Πολυβάθμια αντλία απ' ευθείας συζευγμένη με τον κινητήρα με
ισχυρό ανοξείδωτο σύνδεσμο. Όλα τα εξαρτήματα της αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304.
Άξονας  ανοξείδωτος.  Βάση  αντλίας  με  ενσωματωμένο  φίλτρο  και  κεφαλή  εξόδου  με
ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής. Ανοξείδωτος προφυλακτήρας καλωδίου. 
Τεχνικά  χαρακτηριστικά  κινητήρα:  Υποβρύχιος  κινητήρας  γεώτρησης  6".  Διπολικός  2900rpm,
ασύγχρονος κινητήρας ανοξείδωτος AISI304 με χυτοσιδηρά άνω και κάτω κεφαλή. Άκρο άξονα
ανοξείδωτο  duplex.  Προστασίας  IP68,  κλάσης  μόνωσης  F.  Στεγανός  στάτορας  σε  ανοξείδωτο
αεροστεγές κέλυφος AISI304.
Φλάντζα κινητήρα κατά NEMA-6". Σώμα αντλίας Τύπος : VSP-SS 06017/28 Παροχή (m3/h) : 15
Μανομετρικό (m) : 250 Στόμιο εξόδου : 2 ½’’ Κινητήρας Ισχύς P2 : 20 HP Τάση : 3~400V/50HZ
Μέθοδος εκκίνησης : Αστέρα-Τρίγωνο (YD) Θερμοκρασία λειτουργίας : 0 έως 40 o C Μέγιστο
βάθος κατάδυσης : 300 m Mέγιστες εκκινήσεις / ώρα : 25 

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), 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 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από  παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

   5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικ. έτους 2017 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.  25.7131.0001, με
ποσό 6.033,36 €, ενώ για την εκτέλεση της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και
εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικ. έτους 2017 και συγκεκριμένα
στον Κ.Α.  25.6412, με ποσό 1.000,00 €,  (σύμφωνα με τις  διατάξεις  του Ν. 3871/10, του Π.Δ.
113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).

Έγκριση Αποτελέσματος :
Η απευθείας  ανάθεση  διενεργείται  από τον  Δήμαρχο  Κέας  χωρίς  να  απαιτείται  η  συγκρότηση
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118  παρ.2 του Ν.4412/16). 

Χρόνος παράδοσης :
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 
ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16) 

Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
πραγματοποιείται  µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. (άρθρο 209  του Ν.4412/16) 

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος.

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας και της μεταφοράς θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής 
που θα εκδοθεί αφού προσκομίσει δελτίο αποστολής-τιμολόγιο με κατάθεση σε τραπεζικό 
λογαριασμό. 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 218
του Ν.4412/16).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και

    συγκεκριμένα στους Κ.Α.  25.7131.0001 & Κ.Α.  25.6412 

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια  &  μεταφορά  υποβρύχιας  αντλίας  γεωτρήσεων και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση  συνολικού προϋπολογισμού  3.108,68 €  (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)
που  θα  βαρύνει  τους  ΚΑ 25.7131.0001  κατά  2.984,68  €  &  ΚΑ 25.6412  κατά  124,00  €  του
προϋ/σμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 238/2017

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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Το μέλος της μειοψηφίας κ.Ελευθέριος Τζουβάρας απέχει από τη συζήτηση και ψήφιση του
θέματος.

ΘΕΜΑ 6ο  : Έγκριση  κατεπείγουσας  απόφασης  δημάρχου  που  αφορά  στην  εκπόνηση
γνωμοδοτήσεως  επί  ενστάσεως  του  κ.Ισίδωρου  Θεοχαρόπουλου  κατά  της  πλειοδοτικής
διαδικασίας για την παραχώρηση παραλιών στη θέση Οτζιάς Δήμου Κέας.

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

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

Τέλος,  σύμφωνα  με  άρθρο  58  παρ.2  του  Ν.3852/2010  όταν  δημιουργείται  άμεσος  και

προφανής  κίνδυνος  ή  απειλείται  άμεση  ζημία  των  δημοτικών  συμφερόντων  από  την  αναβολή

λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα

της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς

έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

Ο Δήμαρχος με την υπ΄αριθμ. 274/10-07-2017 (ΑΔΑ: 6ΕΦΦΙΩΕΔ-ΗΧ2), ενέκρινε :

• Την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, για την

εκπόνηση  γνωμοδοτήσεως  επί  ενστάσεως  του  κ.Ισίδωρου  Θεοχαρόπουλου  κατά  της

πλειοδοτικής διαδικασίας για την παραχώρηση παραλιών στη θέση Οτζιάς Δήμου Κέας, που

διεξήχθη  στις  30/06/2017  σύμφωνα  με  την  αριθμ.πρωτ.  2433/2017  διακήρυξη  του

Δημάρχου Κέας,  στην δικηγορική εταιρία Ευάγγελου Χατζηγιαννάκη,  που εδρεύει  στην

Αθήνα, ΑΦΜ: 998108240 - ΔΟΥ: Δ` ΑΘΗΝΩΝ, έναντι αμοιβής ποσού 248,00 € (συμπ.

ΦΠΑ 24%), που είναι η κατώτατη προβλεπόμενη από τον Κώδικα περί Δικηγόρων, ήτοι 2,5

ώρες απασχόλησης επί 80,00 € την ώρα πλέον ΦΠΑ 24%, σε βάρος του Κ.Α. 00.6111.0001

με τίτλο “Αμοιβές νομικών”.

Λαμβανομένου υπόψη τα ανωτέρω υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής

την ανωτέρω απόφαση όπως ορίζει ο νόμος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
2. το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010

3. την υπ΄αριθμ. 274/10-07-2017 (ΑΔΑ: 6ΕΦΦΙΩΕΔ-ΗΧ2) απόφαση Δημάρχου
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4. την  ύπαρξη  εξειδικευμένης  πίστωσης  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.  έτους  2017  και

συγκεκριμένα στον ΚΑ 00.6111.0001 με τίτλο “Αμοιβές νομικών”

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Το μέλος της μειοψηφίας κ.Ειρήνη Βελισσαροπούλου ψηφίζει ΠΑΡΩΝ)

Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. 274/10-07-2017 (ΑΔΑ: 6ΕΦΦΙΩΕΔ-ΗΧ2) απόφαση Δημάρχου, με θέμα

«Έγκριση κατεπείγουσας απόφασης δημάρχου που αφορά στην εκπόνηση γνωμοδοτήσεως επί

ενστάσεως  του  κ.Ισίδωρου  Θεοχαρόπουλου  κατά  της  πλειοδοτικής  διαδικασίας  για  την

παραχώρηση παραλιών στη θέση Οτζιάς Δήμου Κέας».

Η ανωτέρω πίστωση θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6111.0001 με τίτλο “Αμοιβές νομικών”.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 239/2017
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ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση κατεπείγουσας απόφασης δημάρχου που αφορά στην αμοιβή δικηγόρου
για την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και την κατάθεση προ-
τάσεων προς αντίκρουσιν της από 20.03.2017 υπ΄αριθμ. 525278/2017 αγωγής της Ελένης Κου-
τσούδη κατά του Δήμου.

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

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

Τέλος,  σύμφωνα  με  άρθρο  58  παρ.2  του  Ν.3852/2010  όταν  δημιουργείται  άμεσος  και

προφανής  κίνδυνος  ή  απειλείται  άμεση  ζημία  των  δημοτικών  συμφερόντων  από  την  αναβολή

λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα

της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς

έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

Ο Δήμαρχος με την υπ΄ αριθμ. 291/12-07-2017 (ΑΔΑ: 6ΚΟΛΩΕΔ-ΩΣ5), ενέκρινε :

 Την απευθείας ανάθεση και τη διάθεση σχετικής πίστωσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,
για την  παράσταση ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών και  την κατάθεση
προτάσεων  προς  αντίκρουσιν  της  από  20.03.2017  υπ΄αριθμ.  525278/2017  αγωγής  της
Ελένης Κουτσούδη κατά του Δήμου, στην δικηγορική εταιρία Ευάγγελου Χατζηγιαννάκη,
που  εδρεύει  στην  Αθήνα,  ΑΦΜ:  998108240  -  ΔΟΥ:  Δ`   ΑΘΗΝΩΝ,  έναντι  συνολικής
αμοιβής ποσού 219,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, τελικού ποσού 271,56 €, σε βάρος του Κ.Α.
00.6111.0001  με  τίτλο  “Αμοιβές  νομικών”.  Το  ποσό  αντιστοιχεί  σε  έξοδα  παράστασης
102,00 € πλέον ΦΠΑ 24% και έξοδα προτάσεων 117,00 € πλέον ΦΠΑ 24% που είναι η
κατώτατη προβλεπόμενη από τον Κώδικα περί Δικηγόρων.

Λαμβανομένου υπόψη τα ανωτέρω υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής

την ανωτέρω απόφαση όπως ορίζει ο νόμος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
2. το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010

3. την υπ΄αριθμ. 291/12-07-2017 (ΑΔΑ: 6ΚΟΛΩΕΔ-ΩΣ5) απόφαση Δημάρχου

4. την  ύπαρξη  εξειδικευμένης  πίστωσης  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.  έτους  2017  και

συγκεκριμένα στον ΚΑ 00.6111.0001 με τίτλο “Αμοιβές νομικών”
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. 291/12-07-2017 (ΑΔΑ: 6ΚΟΛΩΕΔ-ΩΣ5) απόφαση Δημάρχου, που αφορά

στην  «Απευθείας ανάθεση και τη διάθεση σχετικής πίστωσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,

για  την  παράσταση  ενώπιον  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Αθηνών  και  την  κατάθεση

προτάσεων προς αντίκρουσιν της από 20.03.2017 υπ΄αριθμ. 525278/2017 αγωγής της Ελένης

Κουτσούδη  κατά  του  Δήμου,  στην  δικηγορική  εταιρία  Ευάγγελου  Χατζηγιαννάκη,  που

εδρεύει στην Αθήνα, ΑΦΜ: 998108240 - ΔΟΥ: Δ`  ΑΘΗΝΩΝ, έναντι συνολικής αμοιβής ποσού

219,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, τελικού ποσού 271,56 €, σε βάρος του Κ.Α. 00.6111.0001 με τίτλο

“Αμοιβές νομικών”. Το ποσό αντιστοιχεί σε έξοδα παράστασης 102,00 € πλέον ΦΠΑ 24% και

έξοδα προτάσεων 117,00 € πλέον ΦΠΑ 24% που είναι η κατώτατη προβλεπόμενη από τον

Κώδικα περί Δικηγόρων».

Η ανωτέρω πίστωση θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6111.0001 με τίτλο “Αμοιβές νομικών”.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 240/2017
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ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια νερών για τις ανάγκες του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΩΝ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 361,60     € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (15.6699)
 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017)

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 νερών

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  (20.000,00  €  μη
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  σύμφωνα  με  τo  άρθρο  118  παρ.1  του  Ν.4412/2016) 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 νερών για τις ανάγκες του Δήμου

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  361,60 €  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  15.6699  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

 40 κιβώτια νερά των 10 λίτρων
 50 εξάδες νερά          

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126576
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Τρόπος εκτέλεσης 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 : 

1.Οι διατάξεις του  άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από  παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη  πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2017, και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 15.6699,
(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 :
Η απευθείας  ανάθεση  διενεργείται  από τον  Δήμαρχο  Κέας  χωρίς  να  απαιτείται  η  συγκρότηση
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118  παρ.2 του Ν.4412/16). 

Διάρκεια Σύμβασης   :
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης (άρθρο 217  του Ν.4412/16).

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος.

Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή της προμήθειας και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
πραγματοποιείται  μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. (άρθρο 209  του Ν.4412/16) 

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί
αφού  προσκομίσει  τα νόμιμα  φορολογικά  στοιχεία  (τιμολόγιο)  και  κατάθεση  σε  τραπεζικό
λογαριασμό του αναδόχου.  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 218 του Ν.4412/16).

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και

    συγκεκριμένα στον Κ.Α.  15.6699

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 361,60 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 15.6699 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 241/2017
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ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης που αφορά σε έξοδα μεταγραφής συμβο-
λαίου αποδοχής κληρονομιάς.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 9ο 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 σαράντα ευρώ (40,00 €)  για  την
κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  στη  πληρωμή εξόδων μεταγραφής  συμβολαίου
αποδοχής κληρονομιάς Κυριακής Μυκωνιάτη στο Υποθηκοφυλακείο Κέας. Η εν λόγω δαπάνη θα
βαρύνει τον ΚΑ 00.6494 προϋπολογισμού οικ.έτους 2017 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ποσού
δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (2.300,00 €) με τίτλο “Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών
επιμελητών”.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2.  Την  ύπαρξη  εξειδικευμένων  πιστώσεων στον  προϋπολογισμό  του  οικ.έτους  2017  και

συγκεκριμένα στον ΚΑ  00.6494

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού σαράντα ευρώ (40,00 €) για την κάλυψη της
υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  στη  πληρωμή εξόδων μεταγραφής  συμβολαίου  αποδοχής
κληρονομιάς Κυριακής Μυκωνιάτη στο Υποθηκοφυλακείο Κέας.  Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει
τον ΚΑ 00.6494 προϋπολογισμού οικ.έτους 2017 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ποσού δύο
χιλιάδων  τριακοσίων  ευρώ  (2.300,00  €)  με  τίτλο  “Έξοδα  συμβολαιογράφων  και  δικαστικών
επιμελητών”.

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 242/2017
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ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων που αφορούν σε εργοδοτικές εισφο-
ρές και μισθοδοσία υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κέας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 10ο 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.

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων, ως εξής :

 ποσού δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (12.800,00 €) για την κάλυψη της υπηρεσιακής
ανάγκης  που  αφορά  στη  πληρωμή της  μισθοδοσίας  των  υπαλλήλων  του  Κέντρου
Κοινότητας.  Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει  τον ΚΑ 60.6041.0001 προϋπολογισμού οικ.
έτους 2017 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ποσού δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ
(12.800,00 €)

 ποσού  τεσσάρων  χιλιάδων  διακοσίων  ογδόντα  ευρώ  (4.280,00  €)  για  την  κάλυψη  της
υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά στη πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών των υπαλλήλων
του  Κέντρου  Κοινότητας.  Η  εν  λόγω  δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ  60.6054.0001
προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2017  στον  οποίο  έχει  εγγραφεί  πίστωση  ποσού  τεσσάρων
χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (4.280,00 €)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2.  Την  ύπαρξη  εξειδικευμένων  πιστώσεων στον  προϋπολογισμό  του  οικ.έτους  2017  και

συγκεκριμένα στους ΚΑ 60.6041.0001 &  60.6054.0001

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων, ως εξής :

1. ποσού δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (12.800,00 €) για την κάλυψη της υπηρεσιακής
ανάγκης  που  αφορά  στη  πληρωμή της  μισθοδοσίας  των  υπαλλήλων  του  Κέντρου
Κοινότητας.  Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει  τον ΚΑ 60.6041.0001 προϋπολογισμού οικ.
έτους 2017 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ποσού δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ
(12.800,00 €)

2. ποσού  τεσσάρων  χιλιάδων  διακοσίων  ογδόντα  ευρώ  (4.280,00  €)  για  την  κάλυψη  της
υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά στη πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών των υπαλλήλων
του  Κέντρου  Κοινότητας.  Η  εν  λόγω  δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ  60.6054.0001
προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2017  στον  οποίο  έχει  εγγραφεί  πίστωση  ποσού  τεσσάρων
χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (4.280,00 €)

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 243/2017
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ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης εφαρμογών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
φιλοξενίας ιστοσελίδας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
“  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ”

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   1.888,27     €   (ΣΥΜΠ.ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α  . (10.6266.000  2  )
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 201  7  )

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για  την  συντήρηση  του  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  και  την  φιλοξενία  των  ιστοσελίδων
kea.gr και  destinationkea.com του  Δήμου  Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η  δαπάνη  για  την
ανωτέρω παροχή υπηρεσίας

Η  μελέτη  αφορά σε: 

• υποστήριξη μηχανήματος SERVER με τα κάτωθι χαρακτηριστικά  :
1. SERVER : Intel Core i7-6700 SSD HT (32GB)
2. Επεξεργαστής : 1 x QuadCore 3.4 GHz 
3. Μνήμη RAM : 32GB DDR4
4. Hard Disk: 2 x 500GB SATA SSD (6Gb/s)
5. RAID: Software RAID 1
6. Traffic: Unmetered
7. IPs: 1 IPv4  IPv6 / 64 Subnet
8. FTP Backup : 100 GB
9. OnBoard LAN: 1 Gbps
10. Network availability : 99%
11. Hardware Replacement : 24h x 7
12. HW Reboot: με 1 κλικ
13. Data Center : Γερμανία
14. Λειτουργικό σύστημα : Ubuntu – 64 bit
15. Πρόγραμμα control panel για τη διαχείριση του server Plesk Onyx Web Admin
16. Managed Services

http://www.kea.gr/
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 το  πακέτο  διαχείρισης  περιλαμβάνει  υποστήριξη  απεριόριστων  ωρών  το  μήνα και
απεριόριστων συνδέσεων λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

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  εφαρμογών  ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και φιλοξενίας ιστοσελίδας

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  1.888,27 €  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  ΚΑ  10.6266.0002 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017

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

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), 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 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από  παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

   5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

 
Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2017, ύψους 2.000,00 € και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 10.6266.0002 (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
Η απευθείας  ανάθεση  διενεργείται  από τον  Δήμαρχο  Κέας  χωρίς  να  απαιτείται  η  συγκρότηση
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118  παρ.2 του Ν.4412/16). 

Τόπος Παροχής
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στην έδρα του αναδόχου.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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Διάρκεια Σύμβασης
Η διάρκεια της παροχής των Υπηρεσιών θα είναι ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης (άρθρο 217  του Ν.4412/16).

Παραλαβή Εργασίας

Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 219
παρ.1 του Ν.4412/16.

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της  αξίας  της  παροχής  υπηρεσίας  θα  γίνει  με  την  υπογραφή της  σύμβασης  αφού
προσκομίσει δελτίο αποστολής-τιμολόγιο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. 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  άρθρο  218  του
Ν.4412/16).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις 
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και στον 

ΚΑ   10.6266.0002

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την  παροχή  υπηρεσίας συντήρησης  εφαρμογών  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  και
φιλοξενίας ιστοσελίδας  και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  1.888,27 €  σε  βάρος  του  ΚΑ  10.6266.0002 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 244/2017

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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ΘΕΜΑ 12ο : Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2017.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

Σύμφωνα με τα άρθρα 72 παρ.1 περ.β και 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ", όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4257/2014, η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύ-
νου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκ-
θεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από
την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυ-
πώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους,
διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης
των  εσόδων,  ότι  στον  προϋπολογισμό  έχουν  εγγραφεί  υπερεκτιμημένα  έσοδα  ή  έσοδα  που
εκτιμάται  ότι  δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος  της χρήσης,  το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει
υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε
(15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα
παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να
μην  καταστεί  σε  καμία  περίπτωση  ελλειμματικός  ο  προϋπολογισμός.
Σε  περιπτώσεις  όπου  από  την  έκθεση  προκύπτει  ότι  δεν  απαιτείται  αναμόρφωση  του
προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται
εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που
αναφέρονται ανωτέρω.

Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται
στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  και  στο  διαδίκτυο,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  Ν  3861/2010
(Πρόγραμμα διαύγεια),  γνωστοποιούμενοι  οι  σχετικοί  αριθμοί  διαδικτυακής ανάρτησης  (ΑΔΑ)
στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου  για την εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.

Κατ΄  εξουσιοδότηση της  ανωτέρω διάταξης  εκδόθηκε  η  υπ΄  αριθμ.  40038/9-9-2011(ΦΕΚ
2007/9-9-2011)  Απόφαση  Υπουργείου  Εσωτερικών,  στην  οποία  καθορίζονται  τα  στοιχεία  που
περιλαμβάνονται  στην  τριμηνιαία  έκθεση,  ως  προς  τα  αποτελέσματα  εκτέλεσης  του
προϋπολογισμού. 

Τα ανωτέρω στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται
στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου,
με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται
στα βιβλία του Δήμου μας.

Συγκεκριμένα διαβιβάζουμε προς την οικονομική επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους πίνακες
όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες  με τα προϋπολογισθέντα και
τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του δεύτερου τριμήνου :

1. Πίνακας 1 : Συνοπτικός ταμιακός απολογιστικός πίνακας εσόδων β΄ τριμήνου του έτους 
2017.

2. Πίνακας 2 : Συνοπτικός ταμιακός απολογιστικός πίνακας δαπανών β΄ τριμήνου του έτους 
2017.

3. Πίνακας 3: Πίνακας στόχων εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2017.
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 Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας στην πορεία

εκτέλεσης του προϋπολογισμού, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
         Α. ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΩΡΕΥΤΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
01/01/2017-30/6/2017

01
ΕΣΟΔΑ

ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 10.440,00

173.800,00

4.200,00

02
ΕΣΟΔΑ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 26.000,00 10.125,30

03
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

ΤΕΛΗ 312.986,70 84.682,63
04 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 105.090,00 29.017,01

05
ΦΟΡΟΙ -

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00

07
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ

ΕΣΟΔΑ 8.480,00 975,00

11
ΕΚΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00
14 ΔΩΡΕΕΣ 2.000,00 0,00

15
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ –

ΠΡΟΣΤΙΜΑ 40.000,00 16.449,48

16
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ

ΕΣΟΔΑ 29.000,00 10.811,75

21
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΠΟΕ 162.200,00
117.850,00

199.040,29

22
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΠΟΕ 1.500,00 2.113,42
ΣΥΝΟΛΑ 697.696,70 291.650,00 357.414,88

Η  απόκλιση  του  β΄  τριμήνου  στην  κατηγορία  των  ίδιων  εσόδων  είναι  θετική  αφού  όπως
παρατηρούμε έχει εισπραχθεί το ποσό των 357.414 € έναντι των 291.650€ που ήταν ο στόχος για το
α΄ εξάμηνο.  Το μεγαλύτερο μέρος της απόκλισης  αυτής,  οφείλεται  στην είσπραξη βεβαιωτικού
καταλόγου ύδρευσης με ημερομηνία λήξης 31/5/2017. Η θετική απόκλιση είναι της τάξεως του
22%.

Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ Β΄
ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
01/01/2017-30/6/2017

32-85
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 193.693,75 82.000,00
71.959,29

85
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 379.166,47
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ

ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
572.860,22

Οι  εισπράξεις  υπολοίπων  είναι  μικρότερες  του  στόχου  κατά  10.040,71€  σε  ποσοστό  -12%. Η
πορεία είσπραξης των υπολοίπων παρελθόντων ετών παρουσιάζεται βελτιωμένη σε σχέση με το
πρώτο τρίμηνο του έτους,  όπου η αρνητική απόκλιση ήταν -24%.  Έχουν ήδη ληφθεί από την
υπηρεσία μέτρα αναγκαστικής κατάσχεσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας ύψους 205.691,25€ και
έχουν ρυθμιστεί οφειλές στο β΄ τρίμηνο ύψους 27.354,33€. 
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Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ Β΄
ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
01/01/2017-30/6/2017

4.519.475,32 2.824.891,00 2.708.475,95

Στο σύνολο του προϋπολογισμού, όπου περιλαμβάνονται και οι κρατικές επιχορηγήσεις για
λειτουργικές  και  επενδυτικές  δαπάνες,  οι  εισπράξεις  υπέρ  τρίτων  (παρακράτηση  φόρων  και
εισφορών) καθώς και το χρηματικό υπόλοιπο, οι εισπράξεις του β΄ τριμήνου έχουν υπολείπονται
του στόχου  κατά 116.415,05€ σε ποσοστό -4%. 

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ
Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
(εκτέλεση – στόχος)

12,06
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
348.675,07 406.026 -57.350,93

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

0,00 288.555 -288.555,00

01 – 22
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

357.414,88 291.650,00 65.764,88

32, ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 71.959,29 82.000,00 -10.040,71

41,42
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

128.016,07 156.480 -28.463,93

51
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1.802.410,64 1.600.180 202.230,64

ΣΥΝΟΛΟ 2.708.475,95 2.824.891 -116.415,05

Από τον ανωτέρω πίνακα διαπιστώνεται ότι η μεγαλύτερη αρνητική απόκλιση στο σύνολο του Π/Υ 
οφείλεται στην ομάδα εσόδων 13 «Επιχορηγήσεις για επενδύσεις» όπου μέχρι και το τέλος του 
εξαμήνου δεν έχει γίνει καμία είσπραξη. Το γεγονός αυτό οφείλεται στον κρατικό προγραμματισμό 
και δεν αφορά σε χειρισμούς του Δήμου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η Υπουργική Απόφαση για 
την 1η και 2η κατανομή της ΣΑΤΑ 2017 εκδόθηκε στις 11 Ιουλίου 2017.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2.708.475,95
ΣΤΟΧΟΣ -2.824.891,00

ΑΠΟΚΛΙΣΗ -116.415,05
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Α. ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
01/01/2017 έως 30/06/2017

60 618.168,04 276.400,00 209.458,08

7 1.303.266,48 559.132,00 90.824,49
81 121.680,42 166.169,00 103.048,26

67 169.739,88 94.120,00 90.471,10

61 212.006,05

481.995,00

94.501,65

62 870.046,72 233.886,49
63 31.250,00 3.321,05
64 159.206,00 28.775,19
66 276.535,78 47.342,41
68 2.500,00 223,17

ΣΥΝΟΛΑ 3.764.399,37 1.577.816,00 901.851,89

Οι πληρωμές δαπανών κατά το β΄ τρίμηνο του 2017 έχουν καλύψει το 57% του στόχου και δεν 
διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

01/01/2017-30/06/2017

4.519.475,32 1.751.507,00 994.305,24

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ
ΣΤΟΧΟΣ 1.751.507,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ -994.305,24

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 757.201,76

Στο  σύνολο  του  προϋπολογισμού,  όπου  περιλαμβάνονται  και  οι  επιχορηγούμενες  δαπάνες,  η
απόδοση των παρακρατούμενων φόρων και  εισφορών,  η πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων καθώς και το αποθεματικό η απόκλιση από τον στόχο είναι θετική.

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Στο  άρθρο  2  της  ΚΥΑ  7261/22-2-2013  «Καθορισμός  διαδικασιών  και  κριτηρίων  για  την
παρακολούθηση  του  «Ολοκληρωμένου  Πλαισίου  Δράσης»  (Ο.Π.Δ)  και  την  εφαρμογή  του
Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013»  αναφέρονται
τα εξής:
«Α.  Για  τον  έλεγχο  του  βαθμού επίτευξης  των  στόχων,  τον  εντοπισμό  αποκλίσεων  αρνητικού
χαρακτήρα και την αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού λαμβάνονται υπόψη οι
εξής παράμετροι :
- η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ έναντι της 31/12 του προηγούμενου 
οικονομικού έτους, στην περίπτωση που σημειώνεται αύξηση.»
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

30/06/2017 102.031,02

31/12/2016 121.680,42

Διαφορά 19.649,40

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις στο τέλος του β΄ τριμήνου 2017 είναι λιγότερες από τις αντίστοιχες στο
τέλος του 2016 κατά 19.649,40 € και κατά 120.334,53 € λιγότερες από τις απλήρωτες υποχρεώσεις
του  α΄  τριμήνου.  Η  θετική  απόκλιση  που  δημιουργείται  σε  σχέση  με  το  τέλος  του  2016  δεν
λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της συνολικής απόκλισης όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ 7261.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

Στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 7261/22-2-2013 αναφέρονται τα εξής:
«Για τον υπολογισμό του βαθμού της αρνητικής απόκλισης και την αναγωγή της σε ποσοστό (%)
έναντι των τιθέμενων στόχων, αθροίζονται οι ανωτέρω διαφορές των ποσών εσόδων και εξόδων και
στην περίπτωση που υπάρχει αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων, και το ποσό της αντίστοιχης
διαφοράς (σε  περίπτωση που αυτές  εμφανίζουν μείωση,  η  διαφορά δε  λαμβάνεται  υπόψη).  Το
συνολικό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των ανωτέρω συγκρίνεται με το στόχο εσόδων και
συνιστά  το  ποσοστό  (%)  της  αρνητικής  απόκλισης  που  προκύπτει  από  την  εκτέλεση  του
προϋπολογισμού (διαίρεση αθροίσματος ποσών με στόχο εσόδων).»

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ -116.415,05

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 757.201,76

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 640.786,71

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟ ΕΣΟΔΩΝ 2.824.891,00
 0,226835906

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Β 
ΤΡΙΜΗΝΟΥ 22,68

Σύμφωνα  με  όσα  αναλύθηκαν  παραπάνω,  το  β΄  τρίμηνο  του  2017  έκλεισε  με  θετική
απόκλιση από τον στόχο σε ποσοστό 22,68%. 
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Παρατηρήσεις της μειοψηφίας:
Τα μέλη της μειοψηφίας αναφέρουν τα εξής:
Θεωρούμε ότι  έχει  υπάρξει  εκτίναξη των δαπανών που αφορούν υπηρεσίες  συμβούλων καθώς
επίσης και των λειτουργικών δαπανών ενώ παράλληλα έχει υπάρξει μείωση των επενδύσεων του
Δήμου. Γι΄ αυτό καταψηφίζουμε το εν λόγω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το άρθρο 72 παρ.1 περ.β΄ του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο

39 του Ν 4257/2014

2. Το  άρθρο  266  παρ.  9  του  Ν.  3852/10  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο

39 του Ν 4257/2014

3. Την ΚΥΑ 7261/22-2-2013 υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε με την

ΚΥΑ 41273/13 και την ΚΥΑ 41308/13

4. Την με αριθ.πρωτ. 3018/026.07.2017 εισήγηση της προϊσταμένης των Οικονομικών & Διοικητι-

κών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Ειρήνη Βελισσαροπούλου & κ.Ελευθέριος Τζουβάρας
ψηφίζουν ΚΑΤΑ για τον ανωτέρω λόγο)

Την έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2017 και την υποβολή εισήγησης
προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή της.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 245/2017
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ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ανεμουρίων για το ελικοδρόμιο.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΕΜΟΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ   370,00 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  70.7135.0001  )

   ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017)

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 ελικοδρόμιου του Δήμου Κέας,  κρίνεται απαραίτητη η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ανεμουρίων για το ελικοδρόμιο.

 
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  (20.000,00  €  μη
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  σύμφωνα  με  τo  άρθρο  118  παρ.1  του  Ν.4412/2016) 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  του ελικοδρομίου του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.  την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ανεμουρίων για το ελικοδρόμιο.

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 370,00 € συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  70.7135.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017

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

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1. Ανεμούρια 2

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126576
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις: 0,60*2,50*0,35 μέτρα
Χρώμα: Πορτοκαλί

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), 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 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από  παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2017  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
70.7135.0001, με ποσό 1.055,04 €, (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 :
Η απευθείας  ανάθεση  διενεργείται  από τον  Δήμαρχο  Κέας  χωρίς  να  απαιτείται  η  συγκρότηση
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118  παρ.2 του Ν.4412/16). 

Χρόνος παράδοσης :
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό εντός ενός μήνα από την ημερομηνία ανάθεσης.
(άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16) 

Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
πραγματοποιείται  µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. (άρθρο 209  του Ν.4412/16) 

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί
αφού  προσκομίσει  δελτίο  αποστολής-τιμολόγιο  και  κατάθεση  σε  τραπεζικό  λογαριασμό  του
αναδόχου. 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  218
του Ν.4412/16).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και

    συγκεκριμένα στον Κ.Α.  70.7135.0001

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια ανεμουρίων για το ελικοδρόμιο και τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό
προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 370,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 70.7135.0001
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 246/2017

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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ΘΕΜΑ 14ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και διάθεση πίστωσης για πληρωμή αμοιβής
δικαστικού επιμελητή και διαφόρων εξόδων που απαιτούνται στο Υποθηκοφυλακείο Κέας.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 15ο  : Διάθεση πίστωσης για τη διαμονή και μετακίνηση των ειδικών του κλιμακίου
Κέας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ & Δ. Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ.

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

Βάσει της υπ’αριθμ. 308/2017 απόφασης Δημάρχου εγκρίθηκε η μετακίνηση του κλιμακίου
της  Κινητής    Μονάδας  ΕΠΑΨΥ  για  το  χρονικό  διάστημα  από  τον  Ιούλιο  έως  και  τον
Δεκέμβριο 2017. 

Η  Μονάδα Ψυχικής  Υγείας  ΒΑ & Δ.  Κυκλάδων  ΕΠΑΨΥ είχε  αιτηθεί  με  το  με  αριθμ.πρωτ.
1286/23-1-2017 έγγραφό της την κάλυψη των δαπανών διαμονής και μετακίνησης του κλιμακίου
Κέας για το έτος 2017. Συγκεκριμένα στο έγγραφο αναφέρεται ότι: 

 « Η κινητή μονάδα ΨΥ ΕΠΑΨΥ δραστηριοποιείται από το 2003 σε δώδεκα νησιά των ΒΑ και
Δυτικών  Κυκλάδων,  μεταξύ  των  οποίων  είναι  και  η  Κέα.  Στην  προσπάθειά  μας  να
εξασφαλίσουμε τη σταθερή συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία μας σε όλα τα νησιά, παρέχοντας
υπηρεσίες με σεβασμό και ποιότητα στους κατοίκους, πολλοί δήμοι των Κυκλάδων έχουν σταθεί-
και  συνεχίζουν  ακόμη να στέκονται,  μεταξύ  των οποίων και  ο  δικός  σας-αρωγοί  αυτής  της
προσπάθειας ».

Ειδικότερα για την Κέα, πέραν των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που παρέχονται στους κατοίκους του
νησιού, υπάρχουν πολλές παράλληλες δράσεις , οι οποίες, σε συνεργασία με τους τοπικούς κοινωνι-
κούς  φορείς, με το νοσοκομείο, τα σχολεία, και τις τοπικές αρχές, προάγουν την υγεία και την κοινω-
νική συνοχή σε όλα τα επίπεδα.

Λόγω  των  συνεχών  μειώσεων  στον  προϋπολογισμό  των  Κινητών  Μονάδων,  η  συμβολή  των
Δήμων στην υποστήριξη της λειτουργίας των Μονάδων είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Έτσι το συνολικό μηνιαίο ποσό που αντιστοιχεί στη διαμονή των ειδικών  στην Κέα είναι 80,00 ευρώ,
και το συνολικό μηνιαίο κόστος που αντιστοιχεί στα εισιτήρια τους το μήνα είναι 150,00 ευρώ. 
Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε υπέρ της έγκρισης πραγματοποίησης των δαπανών διαμονής και
μετακίνησης καθώς και της έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 1.400,00€, που αφορά
στην κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής για κάθε ειδικό θεραπευτή του κλιμακίου Κέας της
Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ & Δ. Κυκλάδων  ΕΠΑΨΥ για το χρονικό διάστημα από τον
Ιούλιο έως και τον Δεκέμβριο 2017 ως εξής:

 Πινιώτη Παναγιώτα, ψυχίατρος -  1 ημέρα/μήνα, (1 ταξίδι Αθήνα-Κέα).
 Τζίλα Ευθαλία,παιδοψυχίατρος-1 ημέρα/μήνα, (1 ταξίδι Αθήνα-Κέα)
 Κουρτζή Ανθή, ψυχολόγος -4 ημέρες/μήνα, (2 διανυκτερεύσεις,2 ταξίδια Αθήνα-Κέα)
 Θωμαϊδη Κατερίνα, ψυχολόγος-2 ημέρες/μήνα, (2 ταξίδια Αθήνα-Κέα)

Όπως σας έχουμε ενημερώσει δε θα ζητείται κάλυψη δαπανών για επιπλέον ταξίδια των θεραπευτών,
καθώς λόγω των αυξημένων αιτημάτων για παρακολούθηση ασθενών και για δράσεις προαγωγής
ψυχικής υγείας κάποιους μήνες γίνονται περισσότερα ταξίδια. 

 Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6423 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων» του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δήμου Κέας, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση. 

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την
εισήγηση του Δημάρχου,  το υπ’ αριθμ. 1345/6-4-2017 έγγραφο της Μονάδας και το άρθρο 4 του
Ν.4336/15
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Εγκρίνει :

1)  Την  κάλυψη των δαπανών διαμονής και μετακίνησης για κάθε ειδικό θεραπευτή της Κινητής
Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ του κλιμακίου Κέας ως εξής:

1.Πινιώτη Παναγιώτα, ψυχίατρος -  1 ημέρα/μήνα, (1 ταξίδι Αθήνα-Κέα).
2.Τζίλα Ευθαλία,παιδοψυχίατρος-1 ημέρα/μήνα, (1 ταξίδι Αθήνα-Κέα)
3.Κουρτζή Ανθή, ψυχολόγος -4 ημέρες/μήνα, (2 διανυκτερεύσεις,2 ταξίδια Αθήνα-Κέα)
4.Θωμαϊδη Κατερίνα, ψυχολόγος-2 ημέρες/μήνα, (2 ταξίδια Αθήνα-Κέα)

2) Τη διάθεση πίστωσης ύψους 1.400,00 €, που αφορά στην κάλυψη εξόδων μετακίνησης και δια-
μονής για κάθε ειδικό θεραπευτή του κλιμακίου Κέας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ &
Δ. Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ για το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο έως και τον Δεκέμβριο 2017. Η εν
λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6423 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων» του προ-
ϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δήμου Κέας, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 247/2017
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Το μέλος της οικονομικής επιτροπής κ.Ελευθέριος Τζουβάρας απέχει από την συζήτηση και
ψήφιση του θέματος λόγω ιδίου συμφέροντος.

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού για τις
θέσεις Οτζιά 1 (Ανατολικό τμήμα) και Οτζιά 2 (Δυτικό τμήμα) του Δήμου Κέας.

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

Με τις υπ'αριθμ. 131,135,160/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας και τις υπ' αριθμ.
174,199,230/2017  αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής  έγινε προκήρυξη δημοπρασίας για την
εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους
με σύναψη μισθωτικής σχέσης  του Δήμου Κέας για τις θέσεις Οτζιάς 1(Ανατολικό τμήμα) και
Οτζιάς 2 (Δυτικό τμήμα).

Η  προφορική  πλειοδοτική  δημοπρασία  πραγματοποιήθηκε  την Πέμπτη  27  Ιουλίου  2017  και
σύμφωνα με τα πρακτικά της Επιτροπής προσήλθαν και αναδείχθηκαν οι κάτωθι πλειοδότες:

1)  Για τμήμα παραλίας  στη θέση  Οτζιάς 1 (Ανατολικό τμήμα) : Αφοί Τζουβάρα Ε.Ε, νόμιμος
εκπρόσωπος Ελευθέριος Τζουβάρας, κάτοικος Οτζιά Κέας με εγγυήτρια την Μαρία Τζουβάρα του
Ελευθερίου,  ο οποίος προσέφερε το ποσό των 12,00€/τ.μ για έκταση 350 τ.μ (επιτευχθέν ετήσιο
μίσθωμα: 4.200,00€, τριετές μίσθωμα: 12.600,00€) για την τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών.

2)  Για τμήμα παραλίας   στη θέση  Οτζιάς 2 (Δυτικό τμήμα)  :  Θεοχαρόπουλος Ισίδωρος  του
Κωνσταντίνου, κάτοικος Οτζιά Κέας με εγγυητή τον Θεοχαρόπουλο Σωτήριο του Κωνσταντίνου, ο
οποίος  προσέφερε  το  ποσό  των  12,00€/τ.μ  για  έκταση  350 τ.μ  (επιτευχθέν  ετήσιο  μίσθωμα:
4.200,00€, τριετές μίσθωμα: 12.600,00€) για την τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών.

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

Παρακαλούμε για την σχετική απόφαση
                                    
                                                    Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

  1. Το Ν. 2971/2001(ΦΕΚ 285/19.12.2001) και ειδικά τα άρθρα 2,13 όπως τροποποιήθηκε 
και  ισχύει με το άρθρο 15 του Ν.47467/2017 και 15 και 31 αυτού ως ισχύουν
2.  Την  ΚΥΑ  ΔΔΠ/Β/7378/045/4ΒΕΞ 11-5-2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017)
3.  Την  τροποποιητική  ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514/Β/ΕΞ2017(ΦΕΚ 1970/Β/7-6-2017) 
4.  Την ΚΥΑ   ΔΔΠ0005159/586Β'ΕΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β')       
5.  Τις υπ’αριθμ.1052758/1451/β0010/10.4.2012, Δ10Β1053970/1672εξ2013/29.3.2013 και 
Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11.2.2014, κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και 
Εσωτερικών, περί απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης
αιγιαλού,παραλίας,όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, 
στους Ο.Τ.Α Α΄βαθμού.
6. Την ΚΥΑ  ΔΔΠ0005159/586Β'ΕΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β'), 
όπως αυτή τροποποιήθηκε  με την υπ'αριθμ. ΔΔΠ0006856/728Β'ΕΞ2015/08.05.2015(ΦΕΚ 
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828/Β/12-5-2015) ΚΥΑ και τα οριζόμενα του άρθρου 56 του ν. 4384/23-4-2016 (ΦΕΚ 78 Α)
(ΔΔΠ/Β0007612/0630   ΕΞ2016)
7. Τις διατάξεις του άρθρου 30 και επομένων του Δ/τος της 11/12-11-1929(399Α΄)” Περί
Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων”
8.    Τις διατάξεις του Π.Δ 270/81
9.    Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 23/27-1-2000(18Α')
10.   Τον Ν. 3463/2006 και τον Ν.3852/2010
11.  Το άρθρο 192 παρ.1 του ΔΚΚ
12. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 49 του Ν.1416/84 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με
την παρ.11 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95
13. Το υπ’αριθμ.3727/16-5-2017 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας
Αιγαίου-Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας
14.   Την υπ’αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004(Φ.Ε.Κ 527/24.4.2004 Τβ') κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης.
15.  Τις  υπ’αριθμ.  646/2015,  3944/2015  και  1630/2016  αποφάσεις  του  Συμβουλίου  της
Επικρατείας (Τμήμα Ε΄)
16.  Το  υπ’αριθμ.οικ.22063/747/3.5.2017  έγγραφο  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  και
Ενέργειας,  Γεν.Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής.
17.  Τις διατάξεις του π.δ 100/2014 (167 Α΄) Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, όπως ισχύει.

            18.   Την υπ' αριθμ.104/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, με την οποία
                   ψηφίστηκε ο  Κανονισμός Χρήσης Παραλιών 
            19.   Το υπ’αριθμ.3817/12-5-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας

         Αιγαίου -Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας  
            20.   Το υπ’αριθμ.4165/20-5-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας

         Αιγαίου -Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας  
21.   Την υπ’αριθμ. 10/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
22.   Τις υπ’αριθμ. 160,174,177,199,230/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

            23.   Τις υπ’αριθμ. 131/2017 135/2017 και 160/2017 αποφάσεις  του Δημοτικού  
Συμβουλίου

            24.   Το Γενικό Κανονισμό Λιμένα όπως αυτός ισχύει
            25.   Το υπ’αριθμ.352/2-6-2017 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας
                    Αιγαίου 
            26.   Το υπ’αριθμ.4717/14-6-2017 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας
                    Αιγαίου
            27.    Την υπ'αριθμ.2433/20-6-2017 Διακήρυξη του Δημάρχου
            28.    Τα πρακτικά της Δημοπρασίας της 30ης Ιουνίου 2017
            29.    Την υπ’άριθμ. 2692/5-7-2017 Ένσταση-Αίτηση του κ. Ισιδώρου Θεοχαρόπουλου
            30.    Την υπ’άριθμ. 2722/6-7-2017 Γνωμοδότηση του κ. Ευάγγελου Χατζηγιαννάκη,
                     δικηγόρου επί της ενστάσεως-αιτήσεως του κ. Ισιδώρου Θεοχαρόπουλου.
            31.    Την υπ’αριθμ. 2435/20-6-2017 Περίληψη Διακήρυξης  Δημοπρασίας
            32.    Την υπ'αριθμ.220/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής
            33.    Τις υπ'αριθμ.225,226,230/2017 αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής
            34.    Την υπ'αριθμ.2871/17-7-2017 Διακήρυξη του Δημάρχου
            35.    Την υπ’αριθμ. 2872/17-7-2017 Περίληψη Διακήρυξης   
            36.    Τα πρακτικά της Δημοπρασίας της 27ης Ιουλίου 2017
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                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
                                                    
Εγκρίνει και κατακυρώνει το αποτέλεσμα των πρακτικών  της Επιτροπής της φανερής πλειοδοτικής
και  προφορικής  δημοπρασίας  που  διενεργήθηκε  την  27η Ιουλίου  2017 ημέρα Πέμπτη για  την
εκμίσθωση τμημάτων των παρακάτω παραλιών  του Δήμου Κέας για τις θέσεις Οτζιάς 1(Ανατολικό
τμήμα) και Οτζιάς 2 (Δυτικό τμήμα). σύμφωνα με τα οποία κατοχυρώνεται η χρήση τμημάτων
αιγιαλού-παραλίας, ως εξής:

1) Εκμισθώνει τμήμα παραλίας  στη θέση  Οτζιάς 1 (Ανατολικό τμήμα) :  Αφοί Τζουβάρα Ε.Ε,
νόμιμος  εκπρόσωπος  Ελευθέριος  Τζουβάρας,  κάτοικος  Οτζιά  Κέας  με  εγγυήτρια  την  Μαρία
Τζουβάρα  του  Ελευθερίου,   ο  οποίος  προσέφερε  το  ποσό  των  12,00€/τ.μ  για  έκταση  350 τ.μ
(επιτευχθέν  ετήσιο  μίσθωμα:  4.200,00€,  τριετές  μίσθωμα:  12.600,00€)  για  την  τοποθέτηση
ομπρελών – ξαπλωστρών.

2) Εκμισθώνει τμήμα παραλίας στη θέση  Οτζιάς 2 (Δυτικό τμήμα)  : Θεοχαρόπουλος Ισίδωρος
του  Κωνσταντίνου,  κάτοικος  Οτζιά  Κέας  με  εγγυητή  τον  Θεοχαρόπουλο  Σωτήριο  του
Κωνσταντίνου, ο οποίος προσέφερε το ποσό των 12,00€/τ.μ για έκταση 350 τ.μ (επιτευχθέν ετήσιο
μίσθωμα: 4.200,00€, τριετές μίσθωμα: 12.600,00€) για την τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών.

 Τα  τμήματα  των  παραλιών  που  δημοπρατούνται  για  χρήση  ανάπτυξης  σετ  ομπρελών
-ξαπλωστρών καθώς και για χρήση θαλάσσιων μέσων αναψυχής διατίθενται αποκλειστικά
και  μόνο  για  την  χρήση αυτή  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο Ν.2971/2001    την  ΚΥΑ
ΔΔΠ/Β/7378/045/4ΒΕΞ 11-5-2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017),  την  τροποποιητική  ΚΥΑ
ΔΔΠ0008470/0514/Β/ΕΞ2017(ΦΕΚ 1970/Β/7-6-2017)     

 Αντίγραφο του Πρακτικού κατακύρωσης της Δημοπρασίας για την κάθε θέση, αποστέλλεται
στον  Προϊστάμενο  του  Αυτοτελούς  Γραφείου  Δημόσιας  Περιουσίας  Σύρου,  προς
προσυπογραφή από αυτόν μαζί με αντίγραφα του μισθωτηρίου συμβολαίου, συνοδευόμενα
από  το  πρωτότυπο  διπλότυπο  είσπραξης  για  την  απόδειξη  καταβολής  του  οφειλόμενου
ποσού υπέρ του Δημοσίου.

 Η χρονική διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2019.
Για  τους  υπόλοιπους  όρους  ισχύει  η  υπ'  αριθμ.  174/2017 απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  την  υπ’αριθμ.199/2017  απόφαση   της
Οικονομικής    Επιτροπής  και  την  υπ’ αριθμ.  230/2017   απόφαση   της  Οικονομικής
Επιτροπής.

 Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή των συμφωνητικών εκμίσθωσης.   
     

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 248/2017
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ΘΕΜΑ 17ο  : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για  την  πληρωμή εκτυπώσεων
διαφόρων σχεδίων για την τεχνική υπηρεσία.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ Τ  ΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ   500,00   €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  30.6615  )
   ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017)

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  την  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου  Κέας,  κρίνεται
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την εκτύπωση διαφόρων σχεδίων 

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  (20.000,00  €  μη
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  σύμφωνα  με  τo  άρθρο  118  παρ.1  του  Ν.4412/2016) 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 της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.  την έγκριση της δαπάνης για την εκτύπωση διαφόρων σχεδίων για την τεχνική υπηρεσία.

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  έως 500,00 € συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  30.6615 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017

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

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  για  την  Τεχνική  Υπηρεσία  Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  προμήθεια  εκτύπωση  διαφόρων  σχεδίων,  συνολικού
προϋπολογισμού  έως  500,00  €   (συμπ/νου  ΦΠΑ 24%)  που  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ 30.6615  του
προϋ/σμού  εξόδων  οικ.  έτους  2017.  Τα  εκτυπωτικά  μηχανήματα  που  διαθέτει  ο  Δήμος  έχουν
περιορισμένες δυνατότητες (ασπρόμαυρη εκτύπωση Α4 και Α3) με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126576
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το  έργο  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  που  λόγω  της  φύσης  του  αντικειμένου  απαιτεί  εκτυπώσεις
σχεδίων, εγχρώμων και μη. Ως εκ τούτου ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

1 Έγχρωμη εκτύπωση Α4 0,248 €

2 Έγχρωμη εκτύπωση Α3 0,496 €

3 Έγχρωμα σχέδια με σταθερή πλευρά 0,60 μ.  4,340 €/μ

4 Ασπρόμαυρα σχέδια με σταθερή πλευρά 0,60 μ. 1,860 €/μ

5 Έγχρωμα σχέδια με σταθερή πλευρά 0,90 μ.  4,712 €/μ

6 Ασπρόμαυρα σχέδια με σταθερή πλευρά 0,90 μ.  1,860 €/μ

    Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά και αναλόγως με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, η οποία με
εντολή  μέσω  τηλεφώνου  και  έπειτα  email  θα  αποστέλλει  στον  ανάδοχο  τα  στοιχεία  της
παραγγελίας. Στην πορεία ο ανάδοχος θα πρέπει να προχωρά στις εκτυπώσεις εντός 7 ημερών από
την ημερομηνία εντολής και να τις αποστέλλει στα γραφεία του Δήμου Κέας ή όπου υποδείξει ο
Δήμος Κέας, με χρέωση της Υπηρεσίας.

   Οι εκτυπώσεις θα ποικίλουν ανάλογα με τις ανάγκες τις Τεχνικής Υπηρεσίας και σίγουρα δε θα
ξεπεράσουν το ποσό των 500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), 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 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από  παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 30.6615, με
ποσό 500,00 €, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν
30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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Έγκριση Αποτελέσματος :
Η απευθείας  ανάθεση  διενεργείται  από τον  Δήμαρχο  Κέας  χωρίς  να  απαιτείται  η  συγκρότηση
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118  παρ.2 του Ν.4412/16). 

Χρόνος παράδοσης :
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που 
ορίζει η παρούσα τεχνική έκθεση ( ...“Στην πορεία ο ανάδοχος θα πρέπει να προχωρά στις 
εκτυπώσεις εντός 7 ημερών από την ημερομηνία εντολής ...” ) και η ανάθεση ισχύει έως 
31/12/2017 ή έως εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού. (άρθρο 206 & 207  του 
Ν.4412/16) 

Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
πραγματοποιείται  µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. (άρθρο 209  του Ν.4412/16) 

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνεται στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος, με
έξοδα του Δήμου με έξοδα του Δήμου, όπως ορίζεται στην παρούσα τεχνική έκθεση.

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της  προμήθειας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί
αφού  προσκομίσει  δελτίο  αποστολής-τιμολόγιο  με  κατάθεση  σε  τραπεζικό  λογαριασμό.  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 218 του Ν.4412/16).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και

    συγκεκριμένα στον Κ.Α. 30.6615

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  εκτύπωση  διαφόρων  σχεδίων  για  την  τεχνική  υπηρεσία και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού έως 500,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 30.6615
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 249/2017

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσιεύσεων σε

εφημερίδες.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 18ο 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.

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού  επτακοσίων έξι ευρώ και  πενήντα
πέντε λεπτών (706,55 €)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  στη  πληρωμή
δημοσίευσης σε εφημερίδα, αναλυτικά ως εξής :
         

 Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 73,01 € για τη δαπάνη δημοσίευσης περίληψης της
υπ΄αριθμ. 145/17 απόφασης ΔΣ με θέμα “Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τα σχολικά κτίρια
Κορησσίας, Βουρκαρίου και Ιουλίδας”, σε βάρος του Κ.Α. 00.6463 του προϋ/σμού εξόδων
οικ.έτους 2017

 Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 202,76 € για τη δαπάνη δημοσίευσης περίληψης της
υπ΄αριθμ.  131/17  απόφασης  ΔΣ περί  καθορισμού των  χώρων μεταβίβασης  δικαιώματος
απλής χρήσης αιγιαλού -  παραλίας,  σε βάρος του Κ.Α.  00.6463 του προϋ/σμού εξόδων
οικ.έτους 2017

 Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 289,66 € για τη δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης
διακήρυξης δημοπρασίας για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, σε βάρος του Κ.Α. 30.6462
του προϋ/σμού εξόδων οικ.έτους 2017

 Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 41,42 € για τη δαπάνη δημοσίευσης απόφασης ΔΣ με
θέμα “Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας”, σε βάρος του
Κ.Α. 00.6463 του προϋ/σμού εξόδων οικ.έτους 2017

 Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 99,70 € για τη δαπάνη δημοσίευσης απόφασης ΔΣ
για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας και την άσκηση
δραστηριότητας, σε βάρος του Κ.Α. 00.6463 του προϋ/σμού εξόδων οικ.έτους 2017

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 2017

3. Τα φύλλα δημοσίευσης των ανωτέρω εφημερίδων

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού επτακοσίων έξι ευρώ και  πενήντα πέντε λεπτών
(706,55 €) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά στη πληρωμή δημοσίευσης σε
εφημερίδα, αναλυτικά ως εξής :
         



20η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 28ης Ιουλίου 2017

 Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 73,01 € για τη δαπάνη δημοσίευσης περίληψης της
υπ΄αριθμ. 145/17 απόφασης ΔΣ με θέμα “Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τα σχολικά κτίρια
Κορησσίας, Βουρκαρίου και Ιουλίδας”, σε βάρος του Κ.Α. 00.6463 του προϋ/σμού εξόδων
οικ.έτους 2017

 Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 202,76 € για τη δαπάνη δημοσίευσης περίληψης της
υπ΄αριθμ.  131/17  απόφασης  ΔΣ περί  καθορισμού των  χώρων μεταβίβασης  δικαιώματος
απλής χρήσης αιγιαλού -  παραλίας,  σε βάρος του Κ.Α.  00.6463 του προϋ/σμού εξόδων
οικ.έτους 2017

 Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 289,66 € για τη δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης
διακήρυξης δημοπρασίας για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, σε βάρος του Κ.Α. 30.6462
του προϋ/σμού εξόδων οικ.έτους 2017

 Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 41,42 € για τη δαπάνη δημοσίευσης απόφασης ΔΣ με
θέμα “Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας”, σε βάρος του
Κ.Α. 00.6463 του προϋ/σμού εξόδων οικ.έτους 2017

 Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 99,70 € για τη δαπάνη δημοσίευσης απόφασης ΔΣ
για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας και την άσκηση
δραστηριότητας, σε βάρος του Κ.Α. 00.6463 του προϋ/σμού εξόδων οικ.έτους 2017

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 250/2017
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Ο πρόεδρος της Ο. Ε. - Δήμαρχος Κέας       Τα μέλη

                Ιωάννης Ευαγγέλου Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 

            
Δημήτριος Καβαλιέρος

Ελευθερία Στ. Μορφωνιού

Ελευθέριος Τζουβάρας 

Ειρήνη Βελισσαροπούλου
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