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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
          ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
            

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 21ης/11-08-2017
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα  Παρασκευή  11  Αυγούστου  2017  και  ώρα  10:30  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας,  στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Κέας
στην Ιουλίδα, ύστερα από την 3210/07.08.2017 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
4 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιωάννης Ευαγγέλου    1. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 
2. Δημήτριος Καβαλιέρος    2. Αντώνιος Παούρης 
3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού     3. Ελευθέριος Τζουβάρας        

    4. Ειρήνη Βελισσαροπούλου       (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
 
    

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα  Βασιλική Πετρή για την τήρηση των
πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους
2017.        

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει
ότι ο προϋπολογισμός του έτους 2017 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ
248/2016 απόφαση, και πρέπει να αναμορφωθεί όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Πράξη: Μελέτη Αποχέτευσης Δήμου Κέας

Σύμφωνα με την ΣΑΜΠ 067 ΤΡΟΠ 0 που εκδόθηκε στις 22/06/2017 (ΑΔΑ: ΨΦΔΝ465Χ18-Σ34)
για  το  έτος  2017  θα  αποδοθεί  στον  Δήμο  το  ποσό  των  140.000,00  €.  Αναμορφώνουμε  τους
κωδικούς εσόδου και δαπάνης ως εξής:

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Εγκεκριμένος

Π/Υ
Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

1322.0003

Επιχορήγηση από
το ΠΔΕ για την

''Μελέτη
αποχέτευσης
Δήμου Κέας''

81.600,00 58.400,00 140.000,00

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Εγκεκριμένος

Π/Υ
Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

63.7412.0001
Μελέτη

αποχέτευσης
Δήμου Κέας

81.600,00 58.400,00 140.000,00

Πράσινο Ταμείο

Με  την  απόφαση  118.1/2017  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Πράσινου  Ταμείου  (ΑΔΑ:
7ΓΣΩ46Ψ844-1Μ3),  που  μας  διαβιβάστηκε  στις  20/7/2017,  εγκρίθηκε  η  χρηματοδότηση  του
Δήμου  μας  για  την  υλοποίηση  "Σχεδίου  Βιώσιμης  Αστικής  Κινητικότητας"  (ΣΒΑΚ).  Κατόπιν
τούτου εγγράφουμε την δράση στον Π/Υ του Δήμου.

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Εγκεκριμένος

Π/Υ
Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

1329.0001

Επιχορήγηση από
το ΠΡΑΣΙΝΟ

ΤΑΜΕΙΟ για την
εκπόνηση ΣΒΑΚ

0,00 25.000,00 25.000,00

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Εγκεκριμένος

Π/Υ
Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

30.6112.0017 Παροχή
συμβουλευτικών

και
υποστηρικτικών

υπηρεσιών

0,00
25.000,00 25.000,00
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αναπτυξιακού
χαρακτήρα για την
υποβοήθηση στην

εκπόνηση του
ΣΒΑΚ του Δήμου

Κέας

Εισπράξεις Υπέρ Δημοσίου & Τρίτων, Επιστροφές Χρημάτων Και  Λοιπές Αποδόσεις
(Κωδικοί 41 – 82)

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Εγκεκριμένος

Π/Υ
Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

4131.0012 ΕΦΚΑ 5.000,00 15.000,00 20.000,00

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Εγκεκριμένος

Π/Υ
Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

00.8231.0001

Εισφορές σε
ασφαλιστικούς

οργανισμούς και
ταμεία

5.000,00 15.000,00 20.000,00

Λοιπές δαπάνες

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Εγκεκριμένος

Π/Υ
Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

00.6111.0001 Αμοιβές νομικών 6.000,00 1.500,00 7.500,00

00.6111.0010
Αμοιβή δικηγόρου
για την υπόθεση
της Μακρονήσου

0,00 1.700,00 1.700,00

10.7133 Έπιπλα - σκεύη 1.700,00 1.500,00 3.200,00

15.6661.0006
Προμήθεια υλικών
περίφραξης κτιρίων

0,00 1.500,00 1.500,00

30.6117.0001
Σύμβουλος για την
σύσταση Λιμενικού

Ταμείου Κέας
4.000.00 -1.500,00 2.500,00

30.6261.0002
Χρωματισμοί

δημοτικών κτιρίων
1.000,00 1.000,00 2.000,00

30.7135.0004
Προμήθεια
παγκακιών

0,00 2.500,00 2.500,00

35.6112.0004
Τεχνικός

σύμβουλος
πρασίνου

2.500,00 -1.700,00 800,00

70.6412
Έξοδα μεταφοράς

αγαθών
1.000,00 500,00 1.500,00

15.6471.0002
Λοιπές πολιτιστικές

εκδηλώσεις
25.200,00 -5.500,00 19.700,00

ΣΥΝΟΛΟ 41.400,00 1.500,00 42.900,00



21η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 11ης Αυγούστου 2017

Από την αναμόρφωση μειώνεται το αποθεματικό κατά 1.500,00€ και διαμορφώνεται ως εξής:

Διαμόρφωση αποθεματικού

Αρχικό Αποθεματικό   9.975,80
Αύξηση δαπανών - 1.500,00

Τελικό
Αποθεματικό

  8.475,80

 

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2. Την ΚΥΑ  7028/7.2.04 “Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και 
κοινοτήτων” όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 23976/26-7-2016
3.  Την υπ' αριθμ.248/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2017
4. Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2017 για τη σχετική ψήφισή της.

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 251/2017
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ΘΕΜΑ 2ο  : Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  πληρωμή  λογαριασμού
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ακινήτου του Δήμου.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ δεκαπέντε (15,00 €) για την
κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ με αρ. παροχής  5
50006797-01 5 και περίοδο κατανάλωσης από 17/03/2017 έως 18/07/2017 (εκκαθαριστικός), για το
δωρηθέν ακίνητο Κυριακούλας Μυκονιάτη προς το Δήμο Κέας.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6279.0002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 στον οποίο
έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ εξακόσια εβδομήντα έξι (676,00 €).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

15.6279.0002

3. Τον λογαριασμό της ΔΕΗ

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ δεκαπέντε (15,00 €) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που
αφορά  εξόφληση  λογαριασμού  της  ΔΕΗ  με  αρ.  παροχής  5  50006797-01  5  και  περίοδο
κατανάλωσης  από  17/03/2017  έως  18/07/2017  (εκκαθαριστικός),  για  το  δωρηθέν  ακίνητο
Κυριακούλας Μυκονιάτη προς το Δήμο Κέας.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6279.0002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 στον οποίο
έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ εξακόσια εβδομήντα έξι (676,00 €).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 252/2017



21η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 11ης Αυγούστου 2017

ΘΕΜΑ 3ο  :  Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και την
διάθεση  των  αντίστοιχων  πιστώσεων  κατά  το  μέρος  που  αφορούν  στην  δαπάνη  που  θα
πραγματοποιηθεί εντός του 2017 - συμπληρωματική.

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

τα εξής :

Στις 23 Δεκεμβρίου του 2016 εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/99070/0026 – 23/12/2016 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα : «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων» (ΑΔΑ: 717ΥΗ-
61Δ),  όπου στις  παραγράφους 2α και 2β της Β’ ενότητας της ανωτέρω εγκυκλίου αναφέρεται ότι
με την έναρξη του οικονομικού έτους 2017,  πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως και
κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης των πολυετών υποχρεώσεων, κατά το μέρος
που αφορούν στη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2017 και στην Γ’ ενότητα αναφέρεται
ρητά  ότι  :  «επισημαίνεται  η  υποχρέωση  πιστής  και  αυστηρής  τήρησης  των  περί  αναλήψεως
υποχρεώσεων διατάξεων, προς αποφυγή της ακυρότητας των σχετικών πράξεων και ενόψει των
ευθυνών των αρμοδίων οργάνων, που προβλέπονται από τις διατάξεις  των άρθρων 24 και 25 του
ν. 4270/2014 και των άρθρων 11 και 12 του π.δ. 80/2016».

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 196/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, και μετά την έγκριση
της 5ης Αναμόρφωσης Π/Υ 2017 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, προχωρούμε στην
δέσμευση των πολυετών υποχρεώσεων που εκκρεμούσαν.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

15.6414.0002
Μεταφορά σχολικού εξοπλισμού από το

δημοτικό σχολείο Κάστρου
 στο δημοτικό σχολείο Αγ. Αρτεμίου

ΛΟΥΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

7.000,00 €

25.7312.0022
Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης από ΜΒΚ
Βουρκαρίου προς αντλιοστάσιο Κορησσίας

ΠΑΝΑΓΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

5.056,33 €

12.056,33 €

Η  οικονομική  επιτροπή  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ανωτέρω  διατάξεις  και  την  εισήγηση  του
Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και την διάθεση των

αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός

του 2017, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

15.6414.0002
Μεταφορά σχολικού εξοπλισμού από το

δημοτικό σχολείο Κάστρου
 στο δημοτικό σχολείο Αγ. Αρτεμίου

ΛΟΥΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 7.000,00 €
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25.7312.0022
Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης από ΜΒΚ
Βουρκαρίου προς αντλιοστάσιο Κορησσίας

ΠΑΝΑΓΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

5.056,33 €

12.056,33 €

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 253/2017
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ΘΕΜΑ 4ο  : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσιεύσεων σε
εφημερίδες.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού πεντακοσίων σαράντα έξι ευρώ και
ογδόντα τεσσάρων λεπτών (546,84 €) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά στη
πληρωμή δημοσιεύσεων σε εφημερίδες, αναλυτικά ως εξής :
         

 Εφημερίδα  “ΚΟΙΝΗ  ΓΝΩΜΗ” -  ποσό  270,32  €  για  τη  δαπάνη  δημοσίευσης  με  θέμα
“Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη
μισθωτικής  σχέσης  έναντι  ανταλλάγματος  –  επαναληπτική  δημοπρασία  για  τις  θέσεις
Κορησσία και Ποίσσες 3”, σε βάρος του Κ.Α. 30.6462 του προϋ/σμού εξόδων οικ.έτους
2017

 Εφημερίδα  “ΚΟΙΝΗ  ΓΝΩΜΗ” -  ποσό  276,52  €  για  τη  δαπάνη  δημοσίευσης  με  θέμα
“Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη
μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος - δημοπρασία για τις θέσεις Οτζιάς 1 και Οτζιάς
2”, σε βάρος του Κ.Α. 30.6462 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 πεντακοσίων  σαράντα  έξι ευρώ  και  ογδόντα
τεσσάρων λεπτών (546,84 €) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά στη πληρωμή
δημοσιεύσεων σε εφημερίδες, αναλυτικά ως εξής :
         

 Εφημερίδα  “ΚΟΙΝΗ  ΓΝΩΜΗ” -  ποσό  270,32  €  για  τη  δαπάνη  δημοσίευσης  με  θέμα
“Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη
μισθωτικής  σχέσης  έναντι  ανταλλάγματος  –  επαναληπτική  δημοπρασία  για  τις  θέσεις
Κορησσία και Ποίσσες 3”, σε βάρος του Κ.Α. 30.6462 του προϋ/σμού εξόδων οικ.έτους
2017

 Εφημερίδα  “ΚΟΙΝΗ  ΓΝΩΜΗ” -  ποσό  276,52  €  για  τη  δαπάνη  δημοσίευσης  με  θέμα
“Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη
μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος - δημοπρασία για τις θέσεις Οτζιάς 1 και Οτζιάς
2”, σε βάρος του Κ.Α. 30.6462 του προϋ/σμού εξόδων οικ.έτους 2017

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 254/2017
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ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από την παγία προκαταβολή για εγγραφή
φακέλου κατάσχεσης και έκδοσης πιστοποιητικού βαρών από το Υποθηκοφυλακείο Κέας.

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

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

Με την υπ’ αριθ. 12/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε η υπάλληλος του Δήμου
Κέας, κα Γεωργία Μπουγάδη ως υπόλογος για κάλυψη δαπανών ύψους μέχρι 2.000,00 € και για
συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς (ΚΑ) έκτακτου χαρακτήρα, όπως κατωτέρω:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

00.6116.0001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 300,00

00.6494 ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
 ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

1.000,00

Με  την  υπ΄αριθμ.  1/2017  έγγραφη  παραγγελία  της  Προϊσταμένης  Οικονομικού  κ.  Σωτηρία
Μυκωνιάτη επιβλήθηκε Αναγκαστική κατάσχεση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη
ΠΑΤΗΝΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του  ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ με  ΑΦΜ 025139468  και  για  συνολικές  οφειλές
205.691,25 €.

Προκειμένου να:
• εγγραφεί  ο  Φάκελος  Κατάσχεσης  στα  βιβλία  Κατασχέσεων  του  Υποθηκοφυλακείου,  θα

πρέπει να πληρωθεί ποσό 167,30 €
• εκδοθεί Πιστοποιητικό Βαρών (εάν υπάρχουν εγγραφές για υποθήκες, προσημειώσεις κλπ)

από το Υποθηκοφυλακείο,  θα πρέπει να πληρωθεί ποσό 33,00 €.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις

2.  Την  υπ΄  αριθμ.  12/2017  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία  ορίστηκε  η
υπάλληλος του Δήμου Κέας,  κα Γεωργία Μπουγάδη ως υπόλογος για κάλυψη δαπανών ύψους
μέχρι 2.000,00 € και για συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς (ΚΑ) έκτακτου χαρακτήρα, όπως
κατωτέρω:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

00.6116.0001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 300,00

00.6494 ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

1.000,00

3. Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού 200,30 € από την παγία προκαταβολή
σε βάρος του ΚΑ 00.6494, προκειμένου να:

• εγγραφεί  ο  Φάκελος  Κατάσχεσης  στα  βιβλία  Κατασχέσεων  του  Υποθηκοφυλακείου,  θα
πρέπει να πληρωθεί ποσό 167,30 €

• εκδοθεί Πιστοποιητικό Βαρών (εάν υπάρχουν εγγραφές για υποθήκες, προσημειώσεις κλπ)
από το Υποθηκοφυλακείο,  θα πρέπει να πληρωθεί ποσό 33,00 €.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 255/2017
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ΘΕΜΑ 6ο  : Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση σε δικαστικό
επιμελητή για εργασία επιβολής Αναγκαστικής Κατάσχεσης σε οφειλέτη του 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.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΠΔ/80 “Για τις  δαπάνες για τις οποίες από τη φύση τους δεν είναι
δυνατή η  τήρηση της  διαδικασίας  του  άρθρου 4  του παρόντος-διαδικασία  για  την  έκδοση της
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης - (όπως διοικητικής εκτέλεσης), αναλαμβάνεται η υποχρέωση
και  δεσμεύεται  η  απαραίτητη  πίστωση  αμέσως  μετά  την  παραλαβή  του  σχετικού
λογαριασμού,

και σύμφωνα με,

• την υπ΄ αριθμ.  1/2017 έγγραφη παραγγελία  της  Προϊσταμένης  Οικονομικού κ.  Σωτηρία
Μυκωνιάτη να επιβληθεί Αναγκαστική κατάσχεση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του
οφειλέτη  ΠΑΤΗΝΙΩΤΗ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  του  ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  με  ΑΦΜ  025139468  και  για
συνολικές οφειλές 205.691,25 €,

• τις διατάξεις του ΝΔ 356/1974 (ΦΕΚ 90/5.4.1974 τεύχος Α) και ιδίως τα άρθρα 36-41,
• τις  διατάξεις  του  ΦΕΚ  1560/24.10.2006  τεύχος  Β’  “Καθορισμός  του  ύψους  των

δικαιωμάτων και  εξόδων της  διοικητικής  εκτέλεσης των δικαιούχων προσώπων και  του
τρόπου είσπραξης αυτών” και ιδίως τα άρθρα 1-4,

• τις  διατάξεις  του Ν.3842/2010 “Αποκατάσταση φορολογικής  δικαιοσύνης,  αντιμετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις”,

• τις  διατάξεις  του Ν.4110/13 “Ρυθμίσεις  στη φορολογία εισοδήματος,  ρυθμίσεις  θεμάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις”

• τις διατάξεις του ΠΔ/80 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”,
• τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως τoυ άρθρoυ 328 “Απευθείας ανάθεση”,
• την ανάγκη εκτέλεσης της υπηρεσίας,
• τον προϋπολογισμό εξόδων για την Κατάσχεση:
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• την εγγεγραμμένη πίστωση στον Κωδικό Αριθμό Κ.Α. 00.6116.0001 με τίτλο «Αμοιβές 
Δικαστικών επιμελητών» ποσού 1.500,00 €

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις

   EURO
ΠΑΓΙΟ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΆ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 26,00
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ 1,00% 65,00
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ 0,50% 145,00
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ 
ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΑ  
ΥΠΟΘ/ΚΕΙΟ   ΚΕΑΣ 4,80
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΖ/ΣΗ ΓΙΆ  ΕΡΕΥΝΑ 
ΛΑΥΡΙΟ  65 km, ΚΕΑ 35 40,00
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΓΙΆ  ΕΡΕΥΝΑ 60,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΣ 5 φύλλα 8,00
ΑΜΟΙΒΗ ΜΑΡΤΥΡΑ ΓΙΆ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 10,00
ΧΙΛ/ΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ ΓΙΆ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 40,00
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΜΑΡΤΥΡΑ ΓΙΆ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 60,00
ΧΙΛ/ΚΗ  ΑΠΟΖ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΆ  ΕΚΤΕΛ. 40,00
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΆ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ  60,00
ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ 5 ΦΥΛΛΑ 5 40,00
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗ 10,00

0,00
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ 10,00
ΕΚΔΟΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΎ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 0,00
ΑΜΟΙΒΗ ΜΑΡΤΥΡΑ ΓΙΆ  ΘΥΡΟΚ/ΣΕΙΣ 3,00
ΧΙΛΙΟΜ/ΚΗ  ΑΠΟΖΗΜ. ΜΑΡΤΥΡΑ ΓΙΆ  ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 2,00
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΜΑΡΤΥΡΑ ΓΙΆ  ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 3,00
ΧΙΛΙΟΜ/ΚΗ ΑΠΟΖΗΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΆ  ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 2,00
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΆ  ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 3,00
ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ         12,80
ΑΙΤΗΣΗ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΆ  ΥΠΟΘ/ΚΕΙΟ 1,00
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΓΙΆ  ΕΓΓΡΑΦΗ Χ2 1 ΦΥΛΛΑ 3,20
ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ  - ΕΝΣΗΜΑ 10,00
ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 8,00
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ - ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 3
ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ 2,62

ΣΥΝΟΛΟ 672,42
ΦΠΑ 154,66

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 827,08

ΠΛΕΟΝ 26 € ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΑΚΊΝΗΤΟ 
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2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και

    συγκεκριμένα στον Κ.Α.  00.6116.0001

3. Την εισήγηση του προέδρου

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6116.001 του
προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2017  με  τίτλο  «Αμοιβές  Δικαστικών  επιμελητών»  για  τις
εργασίες  επιβολής  Αναγκαστικής  Κατάσχεσης  στον  οφειλέτη  του  Δήμου  Κέας,  κ.Πατηνιώτη
Νικόλαο του Στυλιανού.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 256/2017
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ΘΕΜΑ 7ο  : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή εισφοράς για την
μεταβίβαση του πυροσβεστικού οχήματος DODGE DAKOTA.

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

                 

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η  Ε ΚΘ Ε Σ Η  Γ Ι Α Τ Η Ν

Π Λ Η Ρ Ω Μ Η  Ε Ι Σ Φ Ο ΡΑ Σ  Γ Ι Α Τ Η Ν  Μ Ε ΤΑ Β Ι Β Α Σ Η

Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ι ΚΟ Υ  Ο Χ Η Μ ΑΤ Ο Σ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 235,00   € (συμπ.ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.     00.6312.0001 “Λοιποί Φόροι”

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

 Την με αριθ.πρωτ.  33842 Φ.ΠΣ 1935/(ΑΔΑ: ΩΟΣΦ465ΦΘΕ-71Φ/22.6.2015) Απόφασης
της Δ/νης Τεχνικής υποστήριξης και Υποδομών του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώματος της Γενι-
κής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπ.Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης περί “Δωρεάν παραχώρηση παλαιού πυροσβεστικού οχήματος”,

 Την  με  αριθ.πρωτ.  145/10.07.2015  της  Οικονομικής  Επιτροπής του  Δήμου Κέας  περί
“Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης πυροσβεστικού οχήματος από το Υπ.Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης”

 Το με αριθ.πρωτ.  1764/11.04.2016 εγγράφου του Δημάρχου Κέας, κ.Ιωάννη Ευαγγέλου
προς την Αποκεντρωμένη Δ/νση Αιγαίου στην Ρόδο περί “Εγκριση αποδοχής δωρεάς”

 Την με αριθ.πρωτ. 30188/22.04.2016 Απόφασης του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι-
γαίου με την οποία  εγκρίνεται η αποδοχή δωρεάς ενός (1) μεταχειρισμένου φορτηγού
οχήματος από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. στον Δήμο Κέας για
την κάλυψη των αναγκών της πυρόσβεσης,

 Το με αριθ.πρωτ.  5523/11.10.2016 εγγράφου του Δημάρχου Κέας, κ.Ιωάννη Ευαγγέλου
προς την Αποκεντρωμένη Δ/νση Αιγαίου στην Ρόδο προκειμένου να εγκριθεί η κυκλοφο-
ρία  ενός (1) μεταχειρισμένου φορτηγού οχήματος για την κάλυψη των αναγκών της πυ-
ρόσβεσης

 Την με αριθ.πρωτ. 73127/13.10.2016 Απόφασης του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι-
γαίου με την οποία εγκρίνεται να τεθεί σε κυκλοφορία το φορτηγό, εντός 3 μηνών από
την κοινοποίηση της απόφασης, το οποίο απέκτησε ο Δήμος Κέας από δωρεά του Αρχηγεί-
ου Πυροσβεστικού Σώματος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α, για την κάλυψη των αναγκών της πυρόσβε-
σης, με τα παρακάτω στοιχεία:
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Αριθμός Πλαισίου IB7GG23X1PS184250

Τύπος Κινητήρα 2M39LT1005PS1184250

Εργοστ. Τύπος οχήματος DODGE DAKOTA

Μικτό Βάρος 3.000 kg

Κατηγορία αυτοκινήτου ΦΟΡΤΗΓΟ

Εργοστ.Κατασκευής GR 14X2 (DAKOTA)

Είδος καυσίμου ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 Το με  αριθ.πρωτ.  292/31.01.2017 εγγράφου του Δημάρχου Κέας, κ.Ιωάννη Ευαγγέλου
προς την Αποκεντρωμένη Δ/νση Αιγαίου στην Ρόδο περί έγκρισης παράτασης απόφασης
θέσης σε κυκλοφορία δωρηθέντος πυροσβεστικού οχήματος,

 Την με αριθ.πρωτ. 12587/02.03.2017 Απόφασης του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι-
γαίου με την οποία εγκρίνεται η παράταση ισχύος της 73127/13.10.2016 Απόφασης τους
περί έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία ενός φορτηγού οχήματος του Δήμου Κέας, ορίζοντας
τρίμηνη (3) παράταση,

 Το με αριθ.πρωτ.  1882/22.05.2017 εγγράφου του Δημάρχου Κέας, κ.Ιωάννη Ευαγγέλου
προς την Γεν.Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου
περί χορήγησης άδειας κυκλοφορίας για το πυροσβεστικό όχημα DODGE DAKOTA με
αρ.πλαισίου IB7GG23X1PS184250,

 Την πληρωμή παραβόλου 75,00 ευρώ “Τέλος Αδείας”, παραβόλου 30,00 ευρώ “Τέλος Με-
ταβίβασης” και παραβόλου  29,35 ευρώ “Ανταποδοτικά Τέλη”  για την διαδικασία ταξι-
νόμησης, μεταβίβασης και χορήγησης νέας άδειας κυκλοφορίας φορτηγού,

 την ανάγκη πληρωμής εισφοράς   235,00 ευρώ   στην ΔΟΥ ΣΥΡΟΥ   για την ολοκλήρωση της
μεταβίβασης του ως άνω οχήματος,

εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1. την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή εισφοράς για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης
του ως άνω οχήματος

2. την διάθεση πίστωσης  ύψους  235,00 ευρώ (συμπ.ΦΠΑ) από τον Κ.Α.  00.6312.0001 “Λοιποί
Φόροι”  του προϋπολογισμού  έτους  2017 του  Δήμου  μας  στον  οποίο  υπάρχει  διαθέσιμη
εγγεγραμμένη πίστωση ύψους  4.974,17 ευρώ

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 Την με αριθ.πρωτ.  33842 Φ.ΠΣ 1935/(ΑΔΑ: ΩΟΣΦ465ΦΘΕ-71Φ/22.6.2015) Απόφασης
της  Δ/νης  Τεχνικής  υποστήριξης  και  Υποδομών  του  Αρχηγείου  Πυρ/κού  Σώματος  της
Γενικής  Γραμματείας  Πολιτικής  Προστασίας  του  Υπ.Εσωτερικών  &  Διοικητικής
Ανασυγκρότησης περί “Δωρεάν παραχώρηση παλαιού πυροσβεστικού οχήματος”,
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 Την  με  αριθ.πρωτ.  145/10.07.2015  της  Οικονομικής  Επιτροπής του  Δήμου Κέας  περί
“Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης πυροσβεστικού οχήματος από το Υπ.Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης”

 Το με αριθ.πρωτ.   1764/11.04.2016 εγγράφου του Δημάρχου Κέας, κ.Ιωάννη Ευαγγέλου
προς την Αποκεντρωμένη Δ/νση Αιγαίου στην Ρόδο περί “Εγκριση αποδοχής δωρεάς”

 Την  με  αριθ.πρωτ.  30188/22.04.2016  Απόφασης  του  Γ.Γ.Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Αιγαίου με την οποία εγκρίνεται η αποδοχή δωρεάς ενός (1) μεταχειρισμένου φορτηγού
οχήματος από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. στον Δήμο Κέας για
την κάλυψη των αναγκών της πυρόσβεσης,

 Το με αριθ.πρωτ.  5523/11.10.2016 εγγράφου του Δημάρχου Κέας, κ.Ιωάννη Ευαγγέλου
προς  την  Αποκεντρωμένη  Δ/νση  Αιγαίου  στην  Ρόδο  προκειμένου  να  εγκριθεί  η
κυκλοφορία  ενός (1) μεταχειρισμένου φορτηγού οχήματος για την κάλυψη των αναγκών
της πυρόσβεσης

 Την  με  αριθ.πρωτ.  73127/13.10.2016  Απόφασης  του  Γ.Γ.Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Αιγαίου με την οποία  εγκρίνεται να τεθεί σε κυκλοφορία το φορτηγό,  εντός 3 μηνών
από την κοινοποίηση της  απόφασης,  το οποίο απέκτησε ο Δήμος Κέας από δωρεά του
Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α, για την κάλυψη των αναγκών της
πυρόσβεσης, με τα παρακάτω στοιχεία:

Αριθμός Πλαισίου IB7GG23X1PS184250

Τύπος Κινητήρα 2M39LT1005PS1184250

Εργοστ. Τύπος οχήματος DODGE DAKOTA

Μικτό Βάρος 3.000 kg

Κατηγορία αυτοκινήτου ΦΟΡΤΗΓΟ

Εργοστ.Κατασκευής GR 14X2 (DAKOTA)

Είδος καυσίμου ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 Το με  αριθ.πρωτ.  292/31.01.2017 εγγράφου του Δημάρχου Κέας, κ.Ιωάννη Ευαγγέλου
προς την Αποκεντρωμένη Δ/νση Αιγαίου στην Ρόδο περί έγκρισης παράτασης απόφασης
θέσης σε κυκλοφορία δωρηθέντος πυροσβεστικού οχήματος,

 Την με αριθ.πρωτ. 12587/02.03.2017 Απόφασης του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι-
γαίου με την οποία εγκρίνεται η παράταση ισχύος της 73127/13.10.2016 Απόφασης τους
περί έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία ενός φορτηγού οχήματος του Δήμου Κέας, ορίζοντας
τρίμηνη (3) παράταση,

 Το με αριθ.πρωτ.  1882/22.05.2017 εγγράφου του Δημάρχου Κέας, κ.Ιωάννη Ευαγγέλου
προς την Γεν.Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου
περί χορήγησης άδειας κυκλοφορίας για το πυροσβεστικό όχημα DODGE DAKOTA με
αρ.πλαισίου IB7GG23X1PS184250,

 Την πληρωμή παραβόλου 75,00 ευρώ “Τέλος Αδείας”, παραβόλου 30,00 ευρώ “Τέλος Με-
ταβίβασης” και παραβόλου  29,35 ευρώ “Ανταποδοτικά Τέλη”  για την διαδικασία ταξι-
νόμησης, μεταβίβασης και χορήγησης νέας άδειας κυκλοφορίας φορτηγού,
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 την ανάγκη πληρωμής εισφοράς   235,00 ευρώ   στην ΔΟΥ ΣΥΡΟΥ   για την ολοκλήρωση της
μεταβίβασης του ως άνω οχήματος,

 Την  ύπαρξη  εξειδικευμένων  πιστώσεων  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.  έτους  2017  και

συγκεκριμένα στον ΚΑ  00.6312.0001 

 Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Tην έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εισφοράς για την μεταβίβαση του πυροσβεστικού οχήματος
DODGE DAKOTA με αρ.πλαισίου IB7GG23X1PS184250 και τη διάθεση πίστωσης ποσού 235,00
ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ) από τον Κ.Α. 00.6312.0001 του προϋπολογισμού οικ.έτους 2017 του Δήμου
μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση.

    Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 257/2017
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ΘΕΜΑ 8ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια φωτεινών σηματοδοτών.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ   1.016,80     €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  15.7135.0008  )

 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

Προκειμένου  να  βελτιωθεί  η  ασφάλεια  των  μαθητών  και  να  προστατευτεί  η  σωματική  τους
ακεραιότητα κατά την άφιξή τους στο  Σχολικό συγκρότημα της Ιουλίδας, ο Δήμος Κέας προτίθεται
να προμηθευτεί (2) φωτεινούς σηματοδότες οι οποίοι θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων
έτσι ώστε οι οδηγοί να σταματούν ή να ανακόπτουν ταχύτητα, παραχωρώντας προτεραιότητα στους
μαθητές.

Η προμήθεια, συνολικού προϋπολογισμού  1.016,80 €  (συμπ/νου ΦΠΑ 24%), θα βαρύνει τον ΚΑ
15.7135.0008 “Προμήθεια  φωτεινών σηματοδοτών  για  το  νέο  δημοτικό  σχολείο  Ιουλίδας”  του
προϋ/σμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

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  καταγραφείσες  ανάγκες,
εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια φωτεινών σηματοδοτών

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 1.016,80  € συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α. 15.7135.0008 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017

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

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

Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

“Σηματοδότες που θα φωτοβολούν εναλλασσόμενα και περιοδικά”

Α/Α Περιγραφή Είδους Τ.Μ. Ποσότητα

1 Σηματοδότης μονός (1 x Φ210mm) led κίτρινος αναλ. με 
φωτοβολταϊκό σύστημα παροχής και στύλο  3”-4,00m 
γαλβανιζέ

Τεμάχιο 2

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.
15.7135.0008, με ποσό 1.020,00 €, (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 έως τέλος Σεπτεμβρίου 2017. (άρθρο 206 & 
207  του Ν.4412/16) 

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
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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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.  15.7135.0008

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει την προμήθεια  (2) φωτεινών σηματοδοτών και τις  τεχνικές προδιαγραφές των υπό
προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  1.016,80 € συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
15.7135.0008 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 258/2017

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
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ΘΕΜΑ 9ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  “ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ”.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.  000,00  € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  15.6261.0001  )
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

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

Η παρούσα εισήγηση αφορά τις εργασίες   συντήρησης και βαψίματος της οικίας της αποβιωσάσης
Κυριακής Μυκωνιάτη του Νικολάου και Μαρίας το γένος Χάνου, δηλαδή της διώροφης οικίας
εντός της πόλεως Ιουλίδας Κέας, στη συνοικία Αγ. Γεωργίου αποτελούμενη από ισόγεια αποθήκη
εμβαδού 15,13 τμ και α’ ορόφου εμβαδού 51,26 τμ., που με την αριθμ. 291/2016 απόφασή της η
Οικονομική  Επιτροπή  αποδέχτηκε  ως  κληρονόμος,  την  ακίνητη  περιουσία  της  Κυριακής
Μυκωνιάτη, βάσει της από 20.12.1994 ιδιόγραφης διαθήκης της και του με αρ.3967/10.07/2017
Συμβολαίου Αποδοχής Κληρονομιάς.

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας εργασίες συντήρησης και βαψίματος εις το
ως άνω ακίνητο

2. την διάθεση πίστωσης ύψους 806,45 € πλέον ΦΠΑ 24 % 193,55 €, σύνολο 1.000,00 €  από τον
Κ.Α. 15.6261.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017

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

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Μετά από έλεγχο της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το ως άνω ακίνητο, κρίνονται απαραίτητες
οι εργασίες συντήρησης και βαψίματος και ειδικότερα: 

 προετοιμασία και βάψιμο εσωτερικών επιφανειών, δηλ. τρίψιμο και αστάρωμα των τοιχών
και ανάλογα με το αν είναι λεία ή άγρια η επιφάνεια, πέρασμα με δύο ή τρία χέρια με
πλαστικά χρώματα, 
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 εργασίες  βαψίματος  κουφωμάτων  –  παραθύρων  –  θυρών-ντουλαπιών:  Ξύσιμο  απ’το
παλιό χρώμα, πέρασμα με αστάρι και πέρασμα με δύο χέρια χρώμα.

Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών με τα απαραίτητα υλικά ανέρχεται στο ποσό των
806,45 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, 193,55 €. Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών 1.000,00 € και θα
βαρύνει τον ΚΑ  15.6261.0001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας,  έτους 2017 στον
οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 1.000,00 €.

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα της  Υπηρεσίας στις  τρέχουσες τιμές της
αγοράς.
Οι  εργασίες  θα  ολοκληρωθούν  εντός  δύο  (2)  εβδομάδων από  την  ημερομηνία  ανάθεσης  στον
ανάδοχο και όχι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2017.

Π Ρ ΟΫ Π ΟΛΟ Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Ο ενδεικτικός  προϋπολογισμός  των κατωτέρω εργασιών  ανέρχεται  στο ποσό χιλίων    ευρώ
(1.000,00   € ) με το Φ.Π.Α. 

α/α Περιγραφή Ολική /Ετήσια

(€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

1 Εργασίες συντήρησης και βαψίματος  εσωτερικών χώρων και επιφανειών
σε οικία  αποτελούμενη από ισόγεια  αποθήκη εμβαδού 15,13τμ και  α’
ορόφου εμβαδού 51,26τμ.    

806,45

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ΣΕ ΕΥΡΩ): 806,45

ΦΠΑ 24%: 193,55

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ( ΣΕ ΕΥΡΩ ) 1.000,00

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»

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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   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)

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 δύο (2) εβδομάδες από την ημερομηνία ανάθεσης στον
ανάδοχο και όχι πέραν της 30ης Σεπτέμβρη 2017 από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
(άρθρο 217  του Ν.4412/16).

Τόπος Παροχής :
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνεται στα ως άνω περιγραφόμενο ακίνητο. 

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 χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα

εκδοθεί  αφού ο ανάδοχος  προσκομίσει  δελτίο παροχής υπηρεσιών και  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).

Παρατηρήσεις της μειοψηφίας
Το μέλος της μειοψηφίας κ.Ειρήνη Βελισσαροπούλου αναφέρει ότι η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας
έχει ήδη υλοποιηθεί από υπαλλήλους του Δήμου, γι΄αυτό και ψηφίζει κατά.

                     
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και στον ΚΑ

15.6261.0001 

3. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Το μέλος της μειοψηφίας κ.Ειρήνη Βελισσαροπούλου ψηφίζει ΚΑΤΑ

για τον ανωτέρω λόγο)

Α) Την  έγκριση  της  παροχής  υπηρεσίας εργασίες  συντήρησης  και  βαψίματος  εις  το  ως  άνω
ακίνητο, και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Την διάθεση πίστωσης ύψους 806,45 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, 193,55 € συνολικός προϋπολογισμός
εργασιών 1.000,00 € από τον Κ.Α. 15.6261.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους
2017.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 259/2017

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 10ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ   1.437,78 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (1  0.7134  )
   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  για  τις  Διοικητικές  Υπηρεσίες  του  Δήμου  Κέας,  κρίνεται
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών

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  Διοικητικών
Υπηρεσιών του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.  την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 1.437,78 € 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 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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2  Η/Υ με επεξεργαστή Intel i3 6ης γενιάς, θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά :

1 μνήμη 4Gb Ram 2133 Gηz DDR4, σκληρό δίσκο  SSD  120 Gb (read:520 MB/s, write : 350
MB/s),   DVD  RW  x24,   Motherboard  με  chipset  H170,  τροφοδοτικά  PSU  550Watt,  χωρίς
λειτουργικό.

Η οθόνη θα πρέπει να είναι 19 ιντσών  LCD.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

Σύνολο €

1. Η/Υ με επεξεργαστή Intel i3 6ης γενιάς,
Πληκτρολόγιο, Ποντίκι

2 490.25
980,50

2. 1 Oθόνη LCD, led 19” 2 89.50 179,00

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

1.159,50

ΦΠΑ 24% 278,28

ΣΥΝΟΛΟ 1.437,78

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. 10.7134, με
ποσό 4.308,00 €, (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
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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 παραδώσει την προμήθεια εντός δύο μηνών 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  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. 10.7134

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια δύο ηλεκτρονικών υπολογιστών και τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό
προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.437,78 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 10.7134 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 260/2017
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ΘΕΜΑ 11ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων υπηρεσίας καθαριότητας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ   317,85 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  20.6699  )
   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 για την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Κέας, κρίνεται
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια αναλωσίμων 

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
Καθαριότητας του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.  την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια αναλωσίμων υπηρεσίας καθαριότητας.

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 317,85  € συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  20.6699 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. Κρεμοσάπουνο 5 Kg 3 τμχ
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2. Υγρό καθαρισμού ενισχυμένης σύνθεσης (ultra) 400gr 59 τμχ

3. Χλωρίνη επαγγελματική συμπυκνωμένη 5 lt 6 τμχ

4. Χαρτί κουζίνας  2 Kg 20 τμχ

5. Γάντια μιας χρήσης νιτριλίου 100τμχ 5 τμχ

6. Αντισηπτικό τζελ 4lt 1 τμχ

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. 20.6699, με
ποσό 319,00 €, (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 την προμήθεια 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.
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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 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.  20.6699

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει την προμήθεια  αναλωσίμων υπηρεσίας καθαριότητας και τις τεχνικές προδιαγραφές
των υπό προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 317,85 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 20.6699 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 261/2017
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ΘΕΜΑ 12ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης  για  την  προμήθεια  έγχρωμου  ψηφιακού  εκτυπωτικού  μηχανήματος  μεγάλης
διάστασης CAD.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ CAD

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ   4.302,80 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  30.7134.0001  )

   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 της τεχνικής υπηρεσίας  του Δήμου Κέας, κρίνεται απαραίτητη
η  πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  προμήθεια  έγχρωμου  ψηφιακού  εκτυπωτικού
μηχανήματος μεγάλης διάστασης CAD

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 προμήθεια  έγχρωμου ψηφιακού εκτυπωτικού μηχανήματος
μεγάλης διάστασης CAD.

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 4.302,80 € συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  30.7134.0001 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:
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Έγχρωμο Φωτοαντιγραφικό – Εκτυπωτής – Σαρωτής Σχεδίου Lite Scanner L36 Α0 & Plotter A0 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Έγχρωμο Φωτοαντιγραφικό – Εκτυπωτής – Σαρωτής Σχεδίου Lite Scanner L36 Α0 & Plotter A0.
Το μηχανημα θα πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω δυνατότητες: 

 Εκτύπωση  και  Σάρωσης  για  Αντιγραφή  /  Αρχειοθέτηση  /  Αποστολή   σε  E-mail  /
Διασύνδεση με Εφαρμογές Σύννεφου 

 Αμφίδρομο σύστημα λυχνιών LED για βέλτιστο φωτισμό του αντικειμένου και δυνατότητα
άμεσης έναρξης της σάρωσης  

 Σάρωση έως 3 ίντσες ανά δευτερόλεπτο έως 2,7μ 
  Οπτική ανάλυση 600 dpi στην σάρωση  
 Γρήγορη  εκτύπωση  με  ανάλυση  2.400  x  1.200  dpi  και  επίπεδη  μονάδα

συγκέντρωσης/καλάθι 
 Απλή λύση σάρωσης-σε-αντίγραφο 
 Απευθείας σάρωση σε στικ USB ή σε δίκτυο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με σύνδεση

Ethernet 
 Compact  σύστημα 36” με ελαφρύ σαρωτή που να καταλαμβάνει  ελάχιστο χώρο και  να

διευκολύνει την εγκατάσταση 
 Αισθητήρας  SingleSensor  με  πολλαπλό  φωτισμό  LED  για  απόδοση  των  γραμμικών

στοιχείων με εξαιρετική λεπτομέρεια και ακρίβεια 
 Σάρωση έως και 3,0 ίντσες το δευτερόλεπτο, οπτική ανάλυση 600dpi • Σάρωση σε TIFF,

PDF και JPEG, έως και 1,27m σε μήκος 

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)
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21η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 11ης Αυγούστου 2017

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.
30.7134.0001, με ποσό 5.000,00 €, (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 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.

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.  30.7134.0001

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια  ενός  έγχρωμου  ψηφιακού  εκτυπωτικού  μηχανήματος  μεγάλης
διάστασης CAD και τις τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια είδους.

Β) Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  4.302,80 € συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
30.7134.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 262/2017
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21η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 11ης Αυγούστου 2017

ΘΕΜΑ 13ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια κοιλοδοκών και γωνιών σιδήρου για την υπηρεσία Ύδρευσης.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ  ΚΟΙΛΟΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ   1.247,44 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  25.6661.0001  )

   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  της  υπηρεσίας  Ύδρευσης  του  Δήμου  Κέας,  κρίνεται
απαραίτητη  η  πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  προμήθεια  μεταλλικών  κοιλοδοκών  και
γωνιών σιδήρου

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 του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.  την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια  μεταλλικών  κοιλοδοκών και γωνιών σιδήρου για
την  υπηρεσία Ύδρευσης

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 1.247,44 € συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  25.6661.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017

3.την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
κείμενο της κατωτέρω εισήγησης.
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21η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 11ης Αυγούστου 2017

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
Σύνολο €

1
Γωνιές  σιδήρου   0,40*0,40*0,05   6,0
μέτρα

15 τεμ 22,00 330,00

2 Κοιλοδοκοί 0,40*0,30*0,03    6,0 μέτρα 25 τεμ 22,00 550,00

3 Κοιλοδοκοί 0,30*0,30*0,03    6,0 μέτρα 9 τεμ 14,00 126,00

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

1.006,00

ΦΠΑ 24% 241,44

ΣΥΝΟΛΟ 1.247,44 

Οι ανωτέρω προμήθειες θα χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση υφιστάμενων κατεστραμμένων
κοιλοδοκών  και  δοκαριών,  ίδιου  τύπου  και  διαστάσεων,  για  τα  κτήρια  που  φιλοξενούν  την
Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Η μεταφορά στην έδρα του Δήμου Κέας θα  βαρύνει τον
Ανάδοχο. 

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.
25.6661.0001, με ποσό 1.262,73 €, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και
της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).
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21η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 11ης Αυγούστου 2017

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 (1) 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.

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.  25.6661.0001

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια  μεταλλικών  κοιλοδοκών  και  γωνιών  σιδήρου  για  την  υπηρεσία
Ύδρευσης και τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  1.247,44 € συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
25.6661.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 263/2017
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21η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 11ης Αυγούστου 2017

ΘΕΜΑ 14ο  : Ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 223/2017 απόφασης της οικονομικής επιτροπής 
για την προμήθεια πάνελ για το ψυγείο του Δημοτικού Σφαγείου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΑΝΕΛ ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΤΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ   1.700,00 €
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 Σφαγείου του Δήμου Κέας, η Οικονομική Επιτροπή είχε ψηφίσει
κατά πλειοψηφία τα κάτωθι:

1.  την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια πάνελ για το ψυγείο σφαγείου

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  1.700,00 € 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 παρούσας εισήγησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
Σύνολο €

1. πολυουρεθάνη,  πάχους  100mm,  με τα
απαιτούμενα μεταλλικά ειδικά τεμάχια
στεγάνωσης, βαμμένα και από τις δύο
πλευρές τους με ηλεκτροστατική βαφή

60m2 22,8495
1.370,97

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

1.370,97

ΦΠΑ 24% 329,03

ΣΥΝΟΛΟ 1.700,00

Στην  πορεία  διαπιστώθηκε  ότι  μετρήθηκαν  λανθασμένα  οι  διαστάσεις  των  πάνελ,  γι'αυτό
καλούμαστε να ψηφίσουμε εκ νέου τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας.

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



21η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 11ης Αυγούστου 2017

1.  την ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 223/2017 απόφασης της οικονομικής επιτροπής για την
προμήθεια πάνελ για το ψυγείο του Δημοτικού Σφαγείου ως προς την έγκριση των νέων τεχνικών
προδιαγραφών σύμφωνα με την παρούσα εισήγηση

3. για τη διάθεση πίστωσης ύψους  1.700,00 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α.  70.7135.0001 του
προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2017  ισχύει  η  υπ΄αριθμ.  223/2017  απόφασης  της
οικονομικής επιτροπής

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

“Προμήθεια πάνελ για το ψυγείο του σφαγείου”

Ο Δήμος  Κέας  θα  πρέπει  να  προμηθευτεί  63,23  m2 πολυουρεθάνη,  πάχους  40-120mm,  με  τα
απαιτούμενα μεταλλικά ειδικά τεμάχια στεγάνωσης,  βαμμένα και  από τις  δύο πλευρές τους  με
ηλεκτροστατική βαφή, σε απόχρωση που θα δοθεί από την Υπηρεσία, για το ψυγείο του Σφαγείου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑ-
ΧΙΑ

ΜΗΚΟΣ ΑΝ/ΜΑ
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΑΞΙΑ

F120 
ECOPANEL,RAL9002/RAL9002.50
/50 ∆ΙΑΜ.ΕΞΩΤ.:ΓΡΑΜΜΙΚΟ 
∆ΙΑΜ.ΕΣΩΤ.:ΓΡΑΜΜΙΚΟ 

8 2,350 18,80 20,30 381,64

F120 
ECOPANEL,RAL9002/RAL9002.50
/50 ∆ΙΑΜ.ΕΞΩΤ.:ΓΡΑΜΜΙΚΟ 
∆ΙΑΜ.ΕΣΩΤ.:ΓΡΑΜΜΙΚΟ 

5  2,250 11,25 20,30 228,38

F120 
ECOPANEL,RAL9002/RAL9002.50
/50 ∆ΙΑΜ.ΕΞΩΤ.:ΓΡΑΜΜΙΚΟ 
∆ΙΑΜ.ΕΣΩΤ.:ΓΡΑΜΜΙΚΟ 

5 2,600 13,00 20,30 263,90

F040 
EASYPANEL,RAL9002/RAL9002 
∆ΙΑΜ.ΕΞΩΤ.:ΓΡΑΜΜΙΚΟ 
∆ΙΑΜ.ΕΣΩΤ.:ΓΡΑΜΜΙΚΟ 

5 2,350 11,75 10,80 126,90

ΕΤ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ RAL9002 
0,70 

2 3,000 0,170 1,02 10,64 10,85

ΕΤ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ RAL9002 
0,70 

2 3,000 0,260 1,56 10,64 16,60

ΕΤ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ RAL9002 
0,70 

5 3,000 0,190 2,85 10,64 30,32
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ΕΤ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ RAL9002 
0,70 

4 3,000 0,250 3,00 10,64 31,92

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 280,46

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ
1.370,97 €

ΦΠΑ 24% 329,03 €

ΣΥΝΟΛΟ 1.700,00 €

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 2.755,04 €, (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 παραδώσει τα ανωτέρω υλικά εντός ενός (2) μηνών 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) 

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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Τόπος Παράδοσης :
Η  παράδοση  της  προμήθειας  θα  γίνει στην  έδρα  του  Δήμου  και  συγκεκριμένα  στο  δημοτικό
σφαγείο που εδρεύει στην περιοχή Αγ. Κωνσταντίνος Κέας.

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).

Παρατηρήσεις της μειοψηφίας
Το μέλος της μειοψηφίας κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου διαφωνεί με την ανωτέρω προμήθεια πάνελ για
το  ψυγείο  του Δημοτικού Σφαγείου  γιατί  θεωρεί  ότι  ήταν στις  υποχρεώσεις  του αναδόχου της
προμήθειας του κοντέινερ, προμήθεια που έχει υλοποιηθεί.

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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Το μέλος της μειοψηφίας κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου 

ψηφίζει ΚΑΤΑ για τον ανωτέρω λόγο)

1.  Την ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 223/2017 απόφασης της οικονομικής επιτροπής για την
προμήθεια πάνελ για το ψυγείο του Δημοτικού Σφαγείου ως προς την έγκριση των νέων τεχνικών
προδιαγραφών σύμφωνα με το κείμενο της παρούσας εισήγησης.

2. Για τη διάθεση πίστωσης ύψους  1.700,00 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α.  70.7135.0001 του
προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2017  ισχύει  η  υπ΄αριθμ.  223/2017  απόφασης  της
οικονομικής επιτροπής.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 264/2017

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677


21η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 11ης Αυγούστου 2017

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικού marketing τουρισμού.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

H Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι ΚΟ        M A R K E T I N G       Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Υ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   15.000,00   €
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.      00.6431.0012  )

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017   ΓΙΑ  ΠΟΣΟ 5.000,00 € ΕΝΩ ΤΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000,00 € ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ Κ.Α. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

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

      Το φυσικό αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας αφορά στην τουριστική προβολή και ενημέρωση

των επισκεπτών του Δήμου Κέας μέσω διαδικτύου. Η συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί ενέργειες,

που προϋποθέτουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε θέματα που δεν μπορεί να καλυφθούν από το

υφιστάμενο προσωπικού του Δήμου. 

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας  ηλεκτρονικού marketing τουρισμού.

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  5.000,00  € (συμπ.  ΦΠΑ)  από τον  Κ.Α.  00.6431.0012 του
προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση
ενώ το υπόλοιπο ποσού των 10.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ) θα διατεθεί από τον προϋπολογισμό του
έτους 2018.  

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

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ
       

    Ο στόχος του Δήμου Κέας, μέσω της υπηρεσίας αυτής, είναι να υλοποιήσει τις προτεινόμενες

δράσεις της Μελέτης Στρατηγικής Ανάπτυξης νήσου Κέας που αφορούν την τουριστική του προβολή

μέσω διαδικτύου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει όσο συχνά χρειάζεται τις ιστοσελίδες του

Δήμου  kea.gr  και  destinationkea.com,  να  προβαίνει  στις  κατάλληλες  προωθητικές  ενέργειες
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(δημιουργία  banner,  διεξαγωγή  campaign,  δημιουργία  απλών  video,  σχεδιασμός  αφισών,

ηλεκτρονικές αναρτήσεις), ώστε να προβάλλονται οι εκδηλώσεις και η τουριστική δραστηριότητα

του Δήμου στο διαδίκτυο και τέλος, να εδραιώσει την παρουσία του Δήμου στα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης  μέσα  από  ένα  ενιαίο,  συνεκτικό  προφίλ  και  με  συνεχή  και  συστηματική  ροή

πληροφοριών.  Στις  υποχρεώσεις  του  βρίσκεται  επίσης,  η  τακτική  δημιουργία  ενημερωτικού

δελτίου (newsletter) με τα νέα του Δήμου και η αποστολή του σε Μ.Μ.Ε. και άλλες επαφές, με

στόχο την τουριστική προώθηση του νησιού. Ακόμα θα είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και την

προώθηση δημοσιεύσεων και advertorials σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα. Θα πρέπει επίσης να

αναλάβει την ανανέωση της εμφάνισης και της πλατφόρμας διαχείρισης της ιστοσελίδας kea.gr

που  χρήζει  βελτιώσεων  και  αυτή  τη  στιγμή  παρουσιάζει  αρκετές  λειτουργικές  αδυναμίες. Η

εργασία αυτή περιλαμβάνει τεχνικά ζητήματα της ιστοσελίδας (SEO, keywords, descriptions, tags

κ.α.),  μέριμνα για την αισθητική της βάσει της νέας οπτικής ταυτότητας που έχει υιοθετήσει ο

Δήμος  Κέας,  ενώ παράλληλα θα  πρέπει  να  γίνει  και  η  μεταφορά όλου  του περιεχομένου  της

υπάρχουσας ιστοσελίδας σε νέα πλατφόρμα wordpress.

Ο ανάδοχος είναι απαραίτητο:

 να έχει γνώση του νησιού και της τουριστικής του δραστηριότητας. Είναι χρήσιμο να έχει
εμπειρία στον τουριστικό τομέα και να διαθέτει  δείγματα αρθρογραφίας σχετικά με τον
τουρισμό ή την Κέα.

 να έχει παρακολουθήσει μαθήματα Marketing Management και Έρευνας Αγοράς ή Έρευνας
Συμπεριφοράς Καταναλωτή.

 να έχει βεβαιωμένες γνώσεις στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και στον τομέα του
ηλεκτρονικού επιχειρείν.

 να κατέχει πιστοποιητικό ή βεβαίωση γνώσης χειρισμού Office (ειδικά excel) και SPSS,
ώστε να μπορεί να αναλύσει και να επεξεργαστεί στατιστικά δεδομένα. Απαραίτητη είναι
επίσης η γνώση του εργαλείου google analytics για την εξαγωγή των δεδομένων αυτών.

 να γνωρίζει Photoshop, ώστε να μπορεί να διαχειριστεί και να επεξεργαστεί φωτογραφίες
και ψηφιακά έντυπα.

 να έχει εξοικείωση με την πλατφόρμα ανάπτυξης ιστοσελίδων wordpress, ώστε να μπορεί
να χρησιμοποιεί τη νέα σελίδα διαχείρισης της ιστοσελίδας του Δήμου Κέας, kea.gr αλλά
και της σελίδας destinationkea.com

 να  είναι  γνώστης  των  εργαλείων  των  κοινωνικών  δικτύων  (facebook,  twitter,  youtube,
flirck, instagram, pinterest, google+) και να έχει υπάρξει διαχειριστής τέτοιων σελίδων για
υπαρκτές επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό για τουλάχιστον 3 χρόνια.
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 να διαθέτει πτυχίο αγγλικής γλώσσας Proficiency.

      Η αμοιβή του ανάδοχου για όλες τις  Υπηρεσίες που θα προσφέρει,  θα είναι κατ΄ αποκοπή το
συνολικό  ποσό  των  15.000,00€  συμπ.  ΦΠΑ  24%  και  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  00.6431.0012
προϋπολογισμού οικ.έτους 2017 του Δήμου μας με ποσό 5.000,00 € στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη
εγγεγραμμένη πίστωση και για το έτος 2018 με ποσό 10.000,00 €.

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 5.000,00 € και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 00.6431.0012, το δε υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί από τον προϋπολογισμό του 2018 (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  ένα  (1)  έτος  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της
σύμβασης (άρθρο 217  του Ν.4412/16).

Τόπος Παροχής 
Η  παροχή  της  υπηρεσίας  θα  γίνεται  στο  Δήμο  Κέας  ή  απομακρυσμένα,  ενώ  θα  υπάρχει  μία
προγραμματισμένη συνάντηση μηνιαίως με τους σχετικούς με τον τουρισμό φορείς του Δήμου.

Παραλαβή Εργασίας :
Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 219
παρ.1 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_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_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  παροχής  υπηρεσίας  θα  γίνεται  τμηματικά  με  χρηματικό  ένταλμα

πληρωμής που θα εκδοθεί αφού ο ανάδοχος προσκομίσει δελτίο παροχής υπηρεσιών με 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).

Παρατηρήσεις της μειοψηφίας

Το μέλος της μειοψηφίας κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου αναφέρει τα εξής :

1) ότι το ποσό της παροχής υπηρεσίας είναι υψηλό σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και 

2) παρά το γεγονός ότι και στο παρελθόν, βάσει της σύμβασης,  θα έπρεπε να υποστηριχθεί η

σελίδα kea.gr  υπάρχουν τμήματά της τα οποία έχουν να αλλαχθούν από το 2012.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2.  Την  ύπαρξη  εξειδικευμένων  πιστώσεων  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.  έτους  2017  και

συγκεκριμένα στον ΚΑ   00.6431.0012

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Το μέλος της μειοψηφίας κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου 

ψηφίζει ΚΑΤΑ για τον ανωτέρω λόγο)

Α) Την  έγκριση  της  παροχής  υπηρεσίας ηλεκτρονικού  marketing  τουρισμού και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Την διάθεση και ψήφιση πίστωση ποσού 5.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ) από τον ΚΑ 00.6431.0012
του προϋπολογισμού οικ.έτους 2017 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη
πίστωση  ενώ  το  υπόλοιπο  ποσού  των  10.000,00  €  (συμπ.  ΦΠΑ)  θα  διατεθεί  από  τον
προϋπολογισμό του έτους 2018.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 265/2017

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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ΘΕΜΑ 16ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων
μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου για την συμμετοχή του σε διεθνή έκθεση.

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

Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/06 ( Δ.Κ.Κ.) ορίζονται τα εξής :

«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται η
έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωμή με
τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων».
Σύμφωνα με  το  άρθρο 72 παρ.  δ)  του Ν.  3852/10 η  οικονομική επιτροπή αποφασίζει  για  την
έγκριση δαπανών.
Με  το  άρθρο  72  του  Ν.  3852/10  αντικαταστάθηκε  το  άρθρο  103  του  Ν.  3463/06,  το  οποίο
αναφερόταν στις  αρμοδιότητες  της Δημαρχιακής Επιτροπής,  η οποία αντικαταστάθηκε από την
Οικονομική Επιτροπή.

Από την 1η έως  και τις 3 Σεπτέμβρη ο Δήμος Κέας,  μέσω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα
συμμετέχει με δικό του περίπτερο στην διεθνή τουριστική έκθεση “Tour Natur” (1-3/09/2017), που
θα  πραγματοποιηθεί  στο  Ντύσελντορφ στο  εκθεσιακό  κέντρο  Messe Dusseldorf.  Σκοπός  της
Δημοτικής Αρχής, μέσα από τη συμμετοχή του Δήμου μας, είναι η καλύτερη δυνατή προβολή του
νησιού μας σε ένα ιδιαίτερο τμήμα της τουριστικής αγοράς της Γερμανίας, που απευθύνεται στον
επισκέπτη με ιδιαίτερες προτιμήσεις για τον θεματικό τουρισμό. 

Παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.400,00 € σε βάρος του
Κ.Α.  00.6423  του  προϋπολογισμού  έτους  2017,  με  τίτλο  “Οδοιπορικά  έξοδα  και  αποζημίωση
τρίτων” και  την  έκδοση  εντάλματος  προπληρωμής  για  την  κάλυψη  εξόδων  μετακίνησης  και
ημερήσιας αποζημίωσης του υπαλλήλου του Δήμου κ. Αθανάσιου Κεραμιδιώτη για την συμμετοχή
του στην ανωτέρω διεθνή τουριστική  έκθεση “Tour Natur” από την 1η έως και τις 3 Σεπτέμβρη
2017 στο Ντύσελντορφ, Γερμανία.

Η δημοτική υπάλληλος στο όνομα της οποίας θα εκδοθεί το ένταλμα προτείνω να είναι η κ.Μαρία
Φιλιππούση, η οποία θα καταθέσει το ανωτέρω ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό του υπαλλήλου που
θα συμμετάσχει στην έκθεση, προκειμένου να πραγματοποιήσει τις σχετικές πληρωμές.

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

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

 Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον Κ.Α. 00.6423 του  προϋπολογισμού οικ.έτους
2017

 Την εισήγηση του Προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού 1.400,00  € σε βάρος του Κ.Α. 00.6423 του προϋπολογισμού
έτους  2017,  με  τίτλο  “Οδοιπορικά έξοδα και  αποζημίωση τρίτων” και  την  έκδοση εντάλματος
προπληρωμής  για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης του υπαλλήλου
του Δήμου κ.  Αθανάσιου Κεραμιδιώτη για την συμμετοχή του  στην διεθνή τουριστική  έκθεση
“Tour Natur” από την 1η έως και τις 3 Σεπτέμβρη 2017 στο Ντύσελντορφ, Γερμανία.

2. Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης,  εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο
όνομα  της  δημοτικής  υπαλλήλου κ.Μαρίας  Φιλιππούση,  η  οποία  υποχρεούται  να  αποδώσει
λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών μηνών.

Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ

17/5-15/6/1959.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 266/2017
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ΘΕΜΑ  17ο :  Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  κάλυψη  οδοιπορικών
εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλου του Δήμου.

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

Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 2 του Ν.3463/2006 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού για οδοιπορικά έξοδα
και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων και αιρετών, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος αιτείται την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού ευρώ 1.400,00 € σε βάρος του Κ.Α.
00.6423 του προϋπολογισμού έτους 2017,  με τίτλο “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων”,
για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης του υπαλλήλου του Δήμου
κ.Αθανάσιου Κεραμιδιώτη,  για την συμμετοχή του  στην διεθνή τουριστική έκθεση “Tour Natur”
από την 1η έως και τις 3 Σεπτέμβρη 2017 στο Ντύσελντορφ, Γερμανία, ως εξής :

 εισιτήρια  από  31/08/2017  έως  05/09/2017  (Ακτοπλοϊκά,  αεροπορικά,  μέσων  μαζικής
μεταφοράς) : ποσού 540,00 €, 

 έξοδα διαμονής – διανυκτέρευσης από 31/08/2017 έως 04/09/2017 : ποσού 500,00 €, 
 ημερήσια αποζημίωση στο εξωτερικό από 31/08/2017 έως 03/09/2017 : ποσού 80,00€ * 4

ημέρες = 320,00 €
 ημερήσια αποζημίωση στο εσωτερικό στις 04/09/2017 : ποσού 40,00€ * 1 ημέρα = 40,00 €

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ.2 του Ν.3463/06
2.  Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και στον ΚΑ
00.6423
3. Την υπ΄αριθμ. 339/11.08.2017 εντολή μετακίνησης του Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη  δαπάνη  συνολικού  ποσού  ευρώ  1.400,00 €  σε  βάρος  του  Κ.Α.  00.6423  του
προϋπολογισμού έτους 2017, με τίτλο “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων”, για την κάλυψη
των  οδοιπορικών εξόδων και  ημερήσιας  αποζημίωσης του υπαλλήλου του Δήμου  κ.Αθανάσιου
Κεραμιδιώτη, για την συμμετοχή του στην διεθνή τουριστική έκθεση “Tour Natur” από την 1η έως
και τις 3 Σεπτέμβρη 2017 στο Ντύσελντορφ, Γερμανία, ως εξής :

 εισιτήρια  από  31/08/2017  έως  05/09/2017  (Ακτοπλοϊκά,  αεροπορικά,  μέσων  μαζικής
μεταφοράς) : ποσού 540,00 €, 

 έξοδα διαμονής – διανυκτέρευσης από 31/08/2017 έως 04/09/2017 : ποσού 500,00 €, 
 ημερήσια αποζημίωση στο εξωτερικό από 31/08/2017 έως 03/09/2017 : ποσού 80,00€ * 4

ημέρες = 320,00 €
 ημερήσια αποζημίωση στο εσωτερικό στις 04/09/2017 : ποσού 40,00€ * 1 ημέρα = 40,00 €

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 267/2017
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Ο πρόεδρος της Ο. Ε. - Δήμαρχος Κέας       Τα μέλη

                Ιωάννης Ευαγγέλου
Δημήτριος Καβαλιέρος

Ελευθερία Στ. Μορφωνιού

Ειρήνη Βελισσαροπούλου
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