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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
          ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
            

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 22ης/08-09-2017
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα  Παρασκευή  8  Σεπτεμβρίου  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  αριθμ.πρωτ.  3552/04.09.2017  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. Δημήτριος Καβαλιέρος
           2. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη       (αν και προσκλήθηκε νόμιμα)        
           3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
           4. Αντώνιος Παούρης          
           5. Ειρήνη Βελισσαροπούλου      
           6. Ελευθέριος Τζουβάρας  

 
    

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα  Βασιλική Πετρή για την τήρηση των
πρακτικών.



22η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 8ης Σεπτεμβρίου 2017

ΘΕΜΑ : Χαρακτηρισμός θεμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξης ως κα-
τεπειγόντων, προς συζήτηση.

Με την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής :

«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά
και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει  με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί
στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια
πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκαν από τον Πρόεδρο είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για  την  προμήθεια  εκτυπωτικού  πολυμηχανήματος  για  το  Κέντρο  Κοινότητας.  [Εισηγητής  :
Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την προμήθεια αναλωσίμων για τους αυτόματους πωλητές νερού. [Εισηγητής : Δήμαρχος –
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για  την  προμήθεια  αναμεταδότη  για  το  εθελοντικό  πυροσβεστικό  κλιμάκιο  Δήμου  Κέας.
[Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για  την  προμήθεια  μαγνητικού  Flipchart  με  προέκταση.  [Εισηγητής  :  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για  την  προμήθεια  σημαιών.  [Εισηγητής  :  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.
Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την προμήθεια ειδών γραφείου και ειδών υγιεινής για το Κέντρο Κοινότητας. [Εισηγητής :
Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 7ο  : Έγκριση κατεπείγουσας  απόφασης  δημάρχου  που  αφορά  στην παροχή  υπηρεσιών
μεταφοράς της υποβρύχιας αντλίας λυμάτων της Compact Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού για
επισκευή”. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 8ο  : Έγκριση κατεπείγουσας  απόφασης  δημάρχου  που  αφορά στην παροχή  υπηρεσιών
επισκευής της υποβρύχιας αντλίας λυμάτων της Compact Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού για
επισκευή. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για  την  προμήθεια  παγκακιών.  [Εισηγητής  :  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.
Ιωάννης Ευαγγέλου]
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ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμού κατανάλωσης
ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου στο οποίο είναι μισθωτής ο Δήμος Κέας για χρήση Δημοτικού
Ιατρείου - Εξεταστηρίου και ως παράρτημα του προγράμματος ''Βοήθεια στο σπίτι''  στην Κάτω
Μεριά. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

ΘΕΜΑ 11ο  : Έγκριση κατεπείγουσας απόφασης δημάρχου που αφορά στην προμήθεια νερού για
την  κατάσβεση  πυρκαγιάς  της  10ης  Αυγούστου  2017.  [Εισηγητής  :  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

ΘΕΜΑ 12ο  : Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης  για  την  προμήθεια  πινακίδων ψηφιακής  εκτύπωσης  και  αφισών  για  τις  ανάγκες  του
Κέντρου  Κοινότητας.  [Εισηγητής  :  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Ιωάννης
Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 13ο  : Έγκριση της  μελέτης  και  των όρων διακήρυξης  του έργου “Εργασίες  βελτίωσης
δημοτικής οδοποιίας Σωρός - Σπαθί”  και διάθεση πίστωσης. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 14ο   : Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης  για  την παροχή υπηρεσίας  διερεύνησης  δυνατοτήτων αξιοποίησης  πρώην ΧΑΔΑ και
άλσους  Ιουλίδας.  [Εισηγητής  :  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Ιωάννης
Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ  15ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  για  την  έκδοση  ενεργειακού  πιστοποιητικού  για  το  νέο
δημοτικό σχολείο Ιουλίδας. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης
Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ  16ο  : Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  για  “Τεχνική  βοήθεια  υλοποίησης  έργων  της  τεχνικής
υπηρεσίας του Δήμου”. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.  Ιωάννης
Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 17ο :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την στείρωση αδέσποτων ζώων. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής
Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης
δημόσιας σύμβασης έργου κατακύρωσης για την “Αποκατάσταση Ασφαλτόστρωσης Δημοτικής
Οδοποιίας”. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή ΕΝΦΙΑ Δήμου Κέας. 
[Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 20ο  : 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.  [Εισηγητής  :  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
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ΘΕΜΑ 21ο  : Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης συμμετοχής υπαλλήλου του Δήμου σε
διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Καθεστώς αδειών προσωπικού Δήμων και Νομικών προσώπων”
μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.  [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.
Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστω-
σης για την παροχή υπηρεσίας ανανέωση λογισμικού προστασίας (anti-virus) του server και των
ηλεκτρονικών υπολογιστών του Δήμου. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτρο-
πής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 23ο :  Διάθεση πίστωσης για την ανάθεση σε δικηγόρο για την υπόθεση της Μακρονήσου.
[Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 24ο :  Αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού για τον Δήμο Κέας. [Εισηγητής : Δήμαρχος –
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Εν τω μεταξύ έχουν προκύψει δύο ακόμη θέματα, τα οποίο θεωρούνται κατά την κρίση μου
κατεπείγοντα και πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα και αφορούν στα κάτωθι : 

1) Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή παραβόλων μεταβίβασης
οχήματος αποκομιδής απορριμμάτων.

Με  την  υπ΄αριθμ.77/2017  (ΑΔΑ:  ΩΓΥΩΩΕΔ-ΣΧΝ)  απόφασή  της  η  οικονομική  επιτροπή
αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή της δωρεάς  ενός οχήματος αποκομιδής  απορριμμάτων τύπου
PIAGGIO (φορτηγό μεικτού βάρους 1.550 κιλά)  με  αριθμό κυκλοφορίας  ΖΗΒ 9438 (αριθμός
πλαισίου ZAPS8500000552590) για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του Δήμου Κέας από
την Βουλή των Ελλήνων ως ορίζεται στην υπ΄αριθμ. 3681/2403/22-3-2017  απόφαση του προέδρου
της Βουλής. 

Σύμφωνα  με  πρόσφατη  ενημέρωση  της  Δ/νσης  Μεταφορών  της  ΠΝΑΙ,  για  την  ολοκλήρωση
μεταβίβασης του ανωτέρω οχήματος απαιτείται η πληρωμή παραβόλων συνολικής αξίας 134,35 €.

2)  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την προμήθεια υλικών για την κατασκευή εξέδρας.

Με  την  υπ΄αριθμ.  195/2017  (ΑΔΑ:  ΩΛΟΣΩΕΔ-Ω0Κ)  απόφασή  της  η  οικονομική  επιτροπή
αποφάσισε  ομόφωνα  την  προμήθεια  των  κάτωθι  υλικών  για  την  κατασκευή  εξέδρας  για  τις
εκδηλώσεις  που  θα  διεξαχθούν  στον  αρχαιολογικό  χώρο  της  Καρθαίας  την  Παρασκευή  15
Σεπτεμβρίου 2017 και στη συνέχεια σε άλλες εκδηλώσεις του Δήμου Κέας. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Δάπεδο w.p.c bamboo No 5 καφέ σκούρο. Διαστ. 25*150*3600mm 55 τμχ*0,54μ2

2 Καδρόνια wpc , 25*40*2900mm 16 τμχ

3 Μεντεσές γαλλικός 6 τμχ

Για την κάλυψη επιπλέον αναγκών κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια και άλλων υλικών ήτοι 1.000
τμχ βίδες και 100 τμχ παξιμαδόβιδες συνολικής αξίας 120,00 €.
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Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

 την εισήγηση του προέδρου
 την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10
 το περιεχόμενο των θεμάτων, τα οποία αν και δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη

πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον  χαρακτηρισμό  θεμάτων,  μη  συμπεριλαμβανομένων  στην  ημερήσια  διάταξης  ως
κατεπειγόντων προς συζήτηση και την έναρξη της συζήτησης της ημερήσιας διάταξης για την λήψη
σχετικών αποφάσεων.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 268/2017
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ΘΕΜΑ 1ο -  εκτός ημερήσιας διάταξης : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την
πληρωμή παραβόλων μεταβίβασης οχήματος αποκομιδής απορριμμάτων.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο
συζητείται κατόπιν της υπ΄αριθμ. 268/2017 ομόφωνης απόφασής της -  ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

Π Λ Η Ρ Ω Μ Η  Π Α ΡΑ Β ΟΛ Ω Ν  Μ Ε ΤΑ Β Ι Β Α Σ Η Σ  Ο Χ Η Μ ΑΤ Ο Σ
Α Π Ο Κ Ο Μ Ι Δ Η Σ  Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ ΑΤ Ω Ν

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 134,35   € (συμπ.ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.     00.6312.0001 “Λοιποί Φόροι”

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

 Την με αρ. πρωτ.  3681/22.03.2017 Απόφασης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ.
Νικολάου Βούτση “Δωρεά ενός οχήματος αποκομιδής απορριμμάτων στον Δήμο Κέας”,

 Την με αρ.αποφ. 77/24.03.2017 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας περί “Απο-
δοχή δωρεάς ενός οχήματος αποκομιδής απορριμμάτων”

 Την με αρ.πρωτ.23581/21.04.2017 Απόφασης του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαί-
ου με την οποία εγκρίνεται η αποδοχή δωρεάς,  

 Το με αρ.πρωτ 2994/25.07.2017 εγγράφου του Δημάρχου Κέας, κ.Ιωάννη Ευαγγέλου προς
την Αποκεντρωμένη Δ/νση Αιγαίου στην Ρόδο προκειμένου να εγκριθεί η κυκλοφορία του
ως άνω οχήματος,

 Την με αρ.πρωτ.44713/26.07.2017 Απόφασης του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαί-
ου με την οποία εγκρίνεται να τεθεί σε κυκλοφορία το κατωτέρω όχημα, εντός 3 μηνών
από την κοινοποίηση της απόφασης, με τα παρακάτω στοιχεία:

Αριθμός Πλαισίου ZAPS8500000552590

Εργοστ. Κατασκευής PIAGGIO

Ωφέλιμο φορτίο 430kg

Κατηγορία αυτοκινήτου ΦΟΡΤΗΓΟ

Κυβισμός 1.296 cc

Είδος καυσίμου ΑΜΟΛΥΒΔΗ

Πρώην Συμβατικός Αριθμός ΖΗΒ 9438
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 Την με αρ.  11.557/30.06.2017 συμβολαιογραφική πράξη ΔΩΡΕΑΣ ΕΝ ΖΩΗ ΑΥΤΟΚΙ-
ΝΗΤΟΥ της συμβ/φου Αθηνών Ευγενίας, σύζυγο Γεωργίου Αγγελοπούλου το γένος Βασι-
λείου Κατσιγιάννη,

 την ανάγκη πληρωμής παραβόλου  75,00 ευρώ “Τέλος  Αδείας”,  παραβόλου  30,00 ευρώ
“Τέλος Μεταβίβασης” και παραβόλου 29,35 ευρώ “Ανταποδοτικά Τέλη”  για την διαδικα-
σία ταξινόμησης, μεταβίβασης και χορήγησης νέας άδειας κυκλοφορίας,

εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1. την έγκριση της δαπάνης για την “πληρωμή παραβόλων μεταβίβασης οχήματος αποκομιδής
απορριμμάτων.”

2. την διάθεση πίστωσης  ύψους  134,35 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  4.739,17 ευρώ. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

Την με αρ. πρωτ.  3681/22.03.2017 Απόφασης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ.
Νικολάου Βούτση “Δωρεά ενός οχήματος αποκομιδής απορριμμάτων στον Δήμο Κέας”,

Την με αρ.αποφ. 77/24.03.2017 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας περί “Απο-
δοχή δωρεάς ενός οχήματος αποκομιδής απορριμμάτων”

Την με αρ.πρωτ.23581/21.04.2017 Απόφασης του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαί-
ου με την οποία εγκρίνεται η αποδοχή δωρεάς,  

Το με αρ.πρωτ 2994/25.07.2017 εγγράφου του Δημάρχου Κέας, κ.Ιωάννη Ευαγγέλου προς
την Αποκεντρωμένη Δ/νση Αιγαίου στην Ρόδο προκειμένου να εγκριθεί η κυκλοφορία του
ως άνω οχήματος,

Την με αρ.πρωτ.44713/26.07.2017 Απόφασης του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαί-
ου με την οποία εγκρίνεται να τεθεί σε κυκλοφορία το κατωτέρω όχημα, εντός 3 μηνών
από την κοινοποίηση της απόφασης, με τα παρακάτω στοιχεία:

Αριθμός Πλαισίου ZAPS8500000552590

Εργοστ. Κατασκευής PIAGGIO

Ωφέλιμο φορτίο 430kg

Κατηγορία αυτοκινήτου ΦΟΡΤΗΓΟ

Κυβισμός 1.296 cc

Είδος καυσίμου ΑΜΟΛΥΒΔΗ

Πρώην Συμβατικός Αριθμός ΖΗΒ 9438
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Την με αρ.  11.557/30.06.2017 συμβολαιογραφική πράξη ΔΩΡΕΑΣ ΕΝ ΖΩΗ ΑΥΤΟΚΙ-
ΝΗΤΟΥ της συμβ/φου Αθηνών Ευγενίας, σύζυγο Γεωργίου Αγγελοπούλου το γένος Βασι-
λείου Κατσιγιάννη,

• 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  παραβόλων  μεταβίβασης  οχήματος  αποκομιδής
απορριμμάτων  και  τη  διάθεση  πίστωσης ποσού  134,35 ευρώ  (συμπ/νου  ΦΠΑ)  από τον  Κ.Α.
00.6312.0001 του προϋπολογισμού  έτους  2017 του  Δήμου  μας  στον  οποίο  υπάρχει  διαθέσιμη
εγγεγραμμένη πίστωση.

         Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 269/2017
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ΘΕΜΑ 2ο  -  εκτός ημερήσιας διάταξης : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών
προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για την κατασκευή εξέδρας.

Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  2ο -  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  το
οποίο συζητείται κατόπιν της υπ΄αριθμ. 268/2017 ομόφωνης απόφασής της - ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 120,00 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ  ΚΑ 15.6661.0005

   ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118  ΤΟΥ Ν.4412/2016

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Σε  συνέχεια  της  υπ΄αριθμ.  195/2017  (ΑΔΑ:  ΩΛΟΣΩΕΔ-Ω0Κ)  απόφαση  της  οικονομικής
επιτροπής και για την κάλυψη επιπλέον αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας για
την  κατασκευή  φορητής  εξέδρας  εκδηλώσεων,  κρίνεται  απαραίτητη  η  πραγματοποίηση
δαπάνης για την προμήθεια επιπλέον υλικών.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο
προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης  (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  υλικών  για  την  κατασκευή  φορητής  εξέδρας
εκδηλώσεων

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  120,00  € συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  15.6661.0005 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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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 βίδες 1.000 τεμάχια

2 ανοξείδωτες παξιμαδόβιδες 100 τεμάχια 

Τα ανωτέρω υλικά θα χρησιμοποιηθούν, ώστε να ολοκληρωθεί η κατασκευή μίας φορητής εξέδρας,
που  θα  χρησιμοποιηθεί  για  τις  εκδηλώσεις  που  θα  διεξαχθούν  στον  αρχαιολογικό  χώρο  της
Καρθαίας στις 15 Σεπτεμβρίου 2017  και στη συνέχεια σε άλλες εκδηλώσεις του Δήμου Κέας.

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
π  ερ.38  παρ.  1  αρθ  377  του  Ν.4412/16),  μετά  από  συλλογή  προσφορών από  τις  επιχ/σεις  του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης  σύμβασης  των  παρ.1  και  2  του  άθρου  73  και  άρθρου  74  ισχύουν,  ανεξαρτήτως  της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και
328.

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)

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

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.
15.6661.0005 “Λοιπά υλικά”, με ποσό 2.000,00 €, (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). 

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
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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Χρόνος παράδοσης :
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω εντός μίας εβδομάδας 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. Τα
έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

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  ΚΑ 15.6661.0005

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια  υλικών  για  την  κατασκευή  φορητής  εξέδρας  εκδηλώσεων και  τις
τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  120,00  € (συμπ/νου  ΦΠΑ),  σε  βάρος  του  Κ.Α.
15.6661.0005 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 270/2017

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
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ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια εκτυπωτικού πολυμηχανήματος για το Κέντρο Κοινότητας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ 250,  00  €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 60.6614.0001

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118  ΤΟΥ Ν.4412/2016

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοινότητας, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση
δαπάνης για την προμήθεια εκτυπωτικού πολυμηχανήματος, συνολικού προϋπολογισμού  250,00 €
(συμπ/νου ΦΠΑ 24%) που θα βαρύνει τον ΚΑ  60.6614.0001 “Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου”
του προϋ/σμού εξόδων οικονομικού έτους 2017. 

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

1.την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ενός εκτυπωτικού πολυμηχανήματος για το Κέντρο
Κοινότητας

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  250,00 € συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  60.6614.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017

3.την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο
κείμενο της παρούσας εισήγησης.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Εκτυπωτικό πολυμηχάνημα   τύπου   Kyocera Ecosys FS-1320 MFP  :
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Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
περ.38  παρ.  1  αρθ  377  του  Ν.4412/16),  μετά  από  συλλογή  προσφορών από  τις  επιχ/σεις  του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και  2  του άρθρου 73 και  άρθρου 74 ισχύουν,  ανεξαρτήτως της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και
328.

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)

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

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.
60.6614.0001 “Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου”, με ποσό 630,00 €, (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 παραδώσει τα ανωτέρω υλικά δύο (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
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 ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος. Τα
έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

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. 60.6614.0001

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια ενός εκτυπωτικού πολυμηχανήματος για το Κέντρο Κοινότητας και τις
τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 250,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 60.6614.0001
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 271/2017

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια αναλωσίμων για τους αυτόματους πωλητές νερού.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ   828,32€
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.    25.6672.0003

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118  ΤΟΥ Ν.4412/2016

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας Ύδρευσης για αναλώσιμα στους αυτόματους πωλητές
νερού Κέας, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης, συνολικού προϋπολογισμού 828,32€
(συμπ/νου ΦΠΑ 24%) που θα βαρύνει τον ΚΑ 25.6672.0003 “Ανταλλακτικά για τους αυτόματους
πωλητές νερού” του προϋ/σμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Κατά  συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω  και  τις  ανάγκες της  υπηρεσίας
Ύδρευσης, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια αναλωσίμων για τους αυτόματους πωλητές νερού

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  828,32 € συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  25.6672.0003 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:

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΠΩΛΗΤΕΣ ΧΑΒΟΥΝΑ-ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ

Περιγραφή υλικού Ποσότητα

ΑΝΤ/ΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΝΗΜΑΤΟΣ 10΄΄ 50Μ 10

ΑΝΤ/ΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΝΗΜΑΤΟΣ 10΄΄ 5Μ 10

ΑΝΤ/ΚΟ ΚΥΤΑΡΙΝΗΣ & ΑΝΘΡΑΚΑ 10΄΄ 10
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ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΠΩΛΗΤΕΣ ΚΟΡΗΣΣΙΑ-ΙΟΥΛΙΔΑ

Περιγραφή υλικού Ποσότητα

ΑΝΤ/ΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΝΗΜΑΤΟΣ 10΄΄ 20Μ 10

ΑΝΤ/ΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΝΗΜΑΤΟΣ 10΄΄ 10Μ 10

ΑΝΤ/ΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 10΄΄ 10

ΟΘΟΝΕΣ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗ 2

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
την περ.38 παρ.1 αρθ.377 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και  2  του άρθρου 73 και  άρθρου 74 ισχύουν,  ανεξαρτήτως της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και
328.

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)

6.Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

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.
25.6672.0003 με ποσό 2.700,00€, (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). 

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 παράδοσης :
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω υλικά εντός  εντός δεκαπέντε ημερών (15) 
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.  Τα
έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

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.25.6672.0003

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια  αναλωσίμων  για  τους  αυτόματους  πωλητές  νερού  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 828,32 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 25.6672.0003
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 272/2017

                

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
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ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για  την προμήθεια αναμεταδότη για το εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Δήμου
Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ 1.225,00  €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 70.7135.0005

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ   118 TOY N.4412/2016 

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  αναμεταδότη  για  το  εθελοντικό  πυροσβεστικό
κλιμάκιο Δήμου Κέας. 

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 αναμεταδότη για το εθελοντικό πυροσβεστικό
κλιμάκιο  Δήμου Κέας την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  1.225,00  € συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.
70.7135.0005 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

Η οργάνωση ενός σύγχρονου μηχανισμού καταστολής των πυρκαγιών με ταυτόχρονη εφαρμογή
μεθόδων πρόληψης, προβάλλεται ως αίτημα επίκαιρο και επιτακτικό.
Για  τον  αποτελεσματικό  συντονισμό  των  επιμέρους  δράσεων,  ο  Δήμος  Κέας  θα  πρέπει  να
προμηθευτεί:
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 Πομποδέκτη VHF/UHF, μοντέλο IC-2730E, ισχύος 50W/50W του οίκου ICOM Inc. Ιαπωνίας.
O πομποδέκτης θα συνοδεύεται από τα κάτωθι:
◦ Βάση Αυτοκινήτου, μοντέλο MBF-4,
◦ Στήριξη πρόσοψης,  μοντέλο MBA-4. 

 Μετατροπέα από 24V σε 13,8V/20A.

 Κεραία οχήματος ανθεκτικής κατασκευής τύπου μαστιγίου, με κοννέκτορα

 Φορητό πομποδέκτη VHF μοντέλο  IC-V80E του οίκου ICOM Inc. Ιαπωνίας. 
Ικανότητος 207 διαύλων, ισχύος εξόδου πομπού 5.5W, στρατιωτικών προδιαγραφών MIL STD 810.
Επίσης θα καλύπτει την προδιαγραφή IP54 για σκόνη και νερό. 
O πομποδέκτης θα συνοδεύεται από τα κάτωθι:
- Επαναφορτιζόμενος συσσωρευτής 
- Φορτιστής 
- Εύκαμπτη κεραία
- Άγκιστρο ζώνης

 Ακουστικό – Μικρόφωνο

 Στεγανό φορητό πομποδέκτη VHF/FM, μοντέλο IC-F1000, του οίκου ICOM Inc.  Ιαπωνίας.
O πομποδέκτης θα συνοδεύεται από τα κάτωθι:

 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
 Μονοθέσιο επιτραπέζιο ταχυφορτιστή
 Εύκαμπτη κεραία με πλαστικό περίβλημα προστασίας
 Άγκιστρο ζώνης
 Οδηγίες χρήσης

Προϋπολογισμός Προμήθειας

Είδος Τεμάχια Τιμή (χωρίς ΦΠΑ)

Πομποδέκτης VHF/UHF, 
μοντέλο IC-2730E, ισχύος
50W/50W του οίκου 
ICOM Inc. Ιαπωνίας με τα
παρελκόμενα

1 282,99

Μετατροπέας 1 35,00

Κεραία οχήματος με
κοννέκτορα

1 39,00

Φορητός πομποδέκτης 
VHF μοντέλο  IC-V80E 
του οίκου ICOM Inc. 
Ιαπωνίας με τα 
περελκόμενα

3 336,27

Ακουστικό – Μικρόφωνο 4 17,89

Στεγανό φορητό 
πομποδέκτη VHF/FM, 

1 276,75
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μοντέλο IC-F1000, του 
οίκου ICOM Inc.  
Ιαπωνίας με τα 
παρελκόμενα

Αξία (χωρίς ΦΠΑ) 987,90

ΦΠΑ 237,10

Σύνολο 1.225,00

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

 Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
την περ.38 παρ.1 αρθ.377 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και  2  του άρθρου 73 και  άρθρου 74 ισχύουν,  ανεξαρτήτως της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και
328.

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)

6.Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

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.
70.7135.0005, με ποσό 2.000,00 €, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και
της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).

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 παραδώσει τα ανωτέρω υλικά εντός  δύο μηνών (2) 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 στο Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο του Δήμου ή όπου
αλλού υποδείξει ο Δήμος. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

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.  70.7135.0005

3.   Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει την προμήθεια  αναμεταδότη για το εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Δήμου Κέας
και τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  1.225,00 € συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
70.7135.0005 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 273/2017

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 6ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια μαγνητικού Flipchart με προέκταση.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ   FLIPCHART   ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ 104,00   €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 10.6614

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118  ΤΟΥ Ν.4412/2016

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 μαγνητικού Flipchart με προέκταση. 

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 μαγνητικού Flipchart με προέκταση.

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  104,00 € συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  10.6614 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:

Έναν (1) πίνακα μαγνητικό Flipchart  με τρίποδο και πλαίσιο αλουμινίου 65x100cm μαρκαδόρου,
με μπράτσο προέκτασης, λευκός.
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Το περίβλημά του να είναι από αλουμίνιο ανθεκτικότητας για να μην χαράζεται εύκολα και να μην
σκουριάζει. Η συσκευασία του να περιλαμβάνει θήκη για σπόγγο και μαρκαδόρο. Κάθε πίνακας να
είναι συσκευασμένος σε συσκευασία από χαρτόνι για την ασφαλή μεταφορά του.

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
την περ.38 παρ.1 αρθ.377 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και  2  του άρθρου 73 και  άρθρου 74 ισχύουν,  ανεξαρτήτως της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και
328.

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)

6.Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

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. 10.6614, με
ποσό 277,59 €, (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).

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. Τα
έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

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. 10.6614

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια μαγνητικού Flipchart με προέκταση και τις τεχνικές προδιαγραφές του
υπό προμήθεια είδους.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 104,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 10.6614 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 274/2017

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια σημαιών.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΣΗΜΑΙΩΝ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ   458,80   €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   15.6691

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Για για τον σημαιοστολισμό των κτιρίων και των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, κρίνεται
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια σημαιών, διαφόρων μεγεθών. 

Κατά  συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω  και  τις  ανάγκες της  υπηρεσίας
Ύδρευσης, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια σημαιών διαφόρων μεγεθών

2.την διάθεση πίστωσης ύψους 458,80€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 15.6691 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:

ΣΗΜΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

0,70 – 1,05 6 ΤΕΜΑΧΙΑ

0,90 – 1,35 20 ΤΕΜΑΧΙΑ

1,20 – 2,00 10 ΤΕΜΑΧΙΑ

1,50 – 2,50 3 ΤΕΜΑΧΙΑ

2,40 –  3,60 3 ΤΕΜΑΧΙΟ

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
την περ.38 παρ.1 αρθ.377 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και  2  του άρθρου 73 και  άρθρου 74 ισχύουν,  ανεξαρτήτως της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και
328.

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)

6.Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

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. 15.6691 με
ποσό 933,88 €, (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 δύο (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) 

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος. Τα
έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

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

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
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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
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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. 15.6691,

3. Την εισήγηση του προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει την προμήθεια σημαιών διαφόρων μεγεθών  και τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό
προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 458,80 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 15.6691 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 275/2017

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια ειδών γραφείου και ειδών υγιεινής για το Κέντρο Κοινότητας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑ  Σ   41,66   € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.   60.6614.0001, 60.6635.0001

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201  7  )

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  κάλυψη των  αναγκών  του  Κέντρου  Κοινότητας  Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ειδών γραφείου και ειδών υγιεινής ώστε ο χώρος να
καταστεί λειτουργικός για τους χρήστες τους.

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ειδών γραφείου και ειδών υγιεινής,

2. την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 41,66 € συμπ/νου ΦΠΑ από τους Κ.Α.

60.6614.0001 (με ποσό 22,82 €), 60.6635.0001 (με ποσό 18,84 €)  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 - ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Κάδος μπάνιου με πεντάλ,
χωρητικότητας 5L

2 ΤΕΜΑΧΙΑ

Αλκαλικές μπαταρίες ΑΑΑ 16 ΤΕΜΑΧΙΑ

Μπαλαντέζα 10m 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
την περ.38 παρ.1 αρθ.377 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και  2  του άρθρου 73 και  άρθρου 74 ισχύουν,  ανεξαρτήτως της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και
328.

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)

6.Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

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.
60.6614.0001 με ποσό 630,00 € και στον ΚΑ 60.6635.0001  με ποσό 360,00 € (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  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την
ημερομηνία ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16) 

Τόπος Παράδοσης :
Η  παράδοση  της  προμήθειας  θα  γίνει  στην  αποθήκη  του  Δήμου Κέας.  Τα  έξοδα  μεταφοράς
βαρύνουν τον ανάδοχο.

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) 
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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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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 στους ΚΑ 60.6614.0001 (με ποσό 22,82€), 60.6635.0001 (με ποσό 18,84€),

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια ειδών γραφείου και ειδών υγιεινής και τις τεχνικές προδιαγραφές των
προς προμήθεια ειδών.

Β)  Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 41,66 €  συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος των Κ.Α.
60.6614.0001 (με ποσό 22,82€) και 60.6635.0001 (με ποσό 18,84€) του προϋπολογισμού εξόδων
οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 276/2017

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση κατεπείγουσας απόφασης δημάρχου που αφορά στην μεταφορά της υπο-
βρύχιας αντλίας λυμάτων της Compact Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού για επισκευή.

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.

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. 355/21-08-2017 (ΑΔΑ: ΨΦ0ΖΩΕΔ-Ρ3Ι) απόφασή του και
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι:

-προκλήθηκε βλάβη από εισροή υδάτων μέσω του παροχικού της καλωδίου,

-απαιτείται  άμεση  αντικατάσταση  περιέλιξης,  καλωδίου  παροχής,  ρουλεμάν,  στεγανά-
στυπιοθλίπτες, o-rimg ελαίου ψύξης, αποβολή της υγρασίας εσωτερικά,
-απαιτείται άμεση γενική συντήρηση,

ενέκρινε :

 Την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς της υποβρύχιας αντλίας λυμάτων
της  Compact  Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού, για επισκευή, στην μεταφορική εταιρία
ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ, που  εδρεύει  στην  Παλλήνη Αττικής,  με  ΑΦΜ: 031058901 -
ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ, έναντι συνολικής αμοιβής ποσού 124,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%, σε
βάρος του  ΚΑ 25.6412 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας, έτους 2017 στον
οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση με ποσό  876,00 €.

     
Λαμβανομένου υπόψη τα ανωτέρω υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής
την ανωτέρω απόφαση όπως ορίζει ο νόμος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

 την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

 το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010

 την υπ΄αριθμ. 359/21-08-2017 (ΑΔΑ: ΨΦ0ΖΩΕΔ-Ρ3Ι) απόφαση Δημάρχου

 την ύπαρξη εξειδικευμένης πιστώσεις στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και στον Κ.Α.
25.6412. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. 355/21-08-2017 (ΑΔΑ: ΨΦ0ΖΩΕΔ-Ρ3Ι) απόφαση Δημάρχου, που αφορά

στην <<Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για απευθείας

ανάθεση παροχής υπηρεσιών για μεταφορά της υποβρύχιας αντλίας λυμάτων της  Compact

Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού για επισκευή>>.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 25.6412 με ποσό 124,00 € (συμπ.ΦΠΑ 24%).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 277/2017
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ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση κατεπείγουσας απόφασης δημάρχου που αφορά στην επισκευή υποβρύ-
χιας αντλίας λυμάτων της Compact Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού.

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

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

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. 359/21-08-2017 (ΑΔΑ: ΩΖΛΟΩΕΔ-ΞΚΠ) απόφασή του και
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι:

-προκλήθηκε βλάβη από εισροή υδάτων μέσω του παροχικού της καλωδίου,

-απαιτείται  άμεση  αντικατάσταση  περιέλιξης,  καλωδίου  παροχής,  ρουλεμάν,  στεγανά-
στυπιοθλίπτες, o-rimg ελαίου ψύξης, αποβολή της υγρασίας εσωτερικά,
-απαιτείται άμεση γενική συντήρηση,

ενέκρινε :

 Την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών επισκευής υποβρύχιας αντλίας λυμάτων της
Compact Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού, στην εταιρία EuroConstruction Company S.A.,
που  εδρεύει  στην  Καισαριανή  Αττικής,  Τ.Κ.  16121,  ΑΦΜ:  099753662  -  ΔΟΥ:  ΦΑΕ
ΑΘΗΝΩΝ, έναντι συνολικής αμοιβής ποσού 694,40 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%, σε βάρος του
ΚΑ 25.6262.0003 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας, έτους 2017 στον οποίο
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση με ποσό  8.415,60€.

     
Λαμβανομένου υπόψη τα ανωτέρω υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής
την ανωτέρω απόφαση όπως ορίζει ο νόμος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

 την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

 το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010

 την υπ΄αριθμ. 359/21-08-2017 (ΑΔΑ: ΩΖΛΟΩΕΔ-ΞΚΠ) απόφαση Δημάρχου

 την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και στον Κ.Α.
25.6262.0003. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. 359/21-08-2017 (ΑΔΑ: ΩΒΒΡΩΕΔ-ΓΔΥ) απόφαση Δημάρχου, που αφορά

στην <<Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για απευθείας

ανάθεση παροχής υπηρεσιών για επισκευή της υποβρύχιας αντλίας λυμάτων της  Compact

Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού>>.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 25.6262.0003 με ποσό 694,40 € (συμπ.ΦΠΑ 24%).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 278/2017



22η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 8ης Σεπτεμβρίου 2017

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια παγκακίων.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ     1.798  ,00 € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   (30.7135.0004)

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201  7  )

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ   118   ΤΟΥ Ν.4412/2017

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την
προμήθεια παγκακίων για τους κοινόχρηστους χώρους του ώστε αυτοί να αξιοποιηθούν κατάλληλα
και να καταστούν λειτουργικοί για τους χρήστες τους.

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 παγκακίων

2. την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.798,00 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α.

 30.7135.0004 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 - ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α/Α Περιγραφή Είδους Ποσότητα

1. Παγκάκι με σιδερένιο σκελετό, με ξύλινο κάθισμα χωρίς 
μπράτσα και διαστάσεις 1,80 x 0,58 x 0,70 μ και με βάσεις για 
βίδωμα

10 τεμ.

Το παγκάκι θα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό - βάση, ξύλινο κάθισμα και ξύλινη πλάτη. Θα
έχει συνολικές διαστάσεις πλάτος 0,58μ, μήκος 1,80μ και ύψος 0,70μ.

Ο μεταλλικός σκελετός - βάση και όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι από θερμογαλβανισμένα
μέταλλα, ή από ηλεκτρογαλβανισμένα μέταλλα (όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας
με αμμοβολή) ή ανοξείδωτα, ώστε να αποφευχθεί η φθορά τους από την υγρασία, το θαλασσινό
νερό και τις καιρικές συνθήκες. Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων θα πρέπει
να είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα και η αντοχή της κατασκευής.
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Το κάθισμα θα αποτελείται από τρία ξύλινα στοιχεία και η πλάτη από άλλα δύο. Η ξυλεία που θα
χρησιμοποιηθεί  θα  είναι  ξυλεία  πεύκης  και  θα  είναι  κατάλληλα  επεξεργασμένη  για  χρήση  σε
εξωτερικό χώρο. Τα βερνίκια και τα υλικά εμποτισμού της ξυλείας θα πρέπει να είναι φιλικά προς
το περιβάλλον και ακίνδυνα για τους χρήστες της κατασκευής.

Η βάση του παγκακίου θα πρέπει να επιτρέπει την έδραση και την πάκτωση του σε πεζοδρόμιο,
χώμα ή άμμο. Οι εργασίες  τοποθέτησης - πάκτωσης δεν περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του
προμηθευτή.

Η μεταφορά της προμήθειας στην αποθήκη του Δήμου Κέας βαρύνει τον προμηθευτή.

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
την περ.38 παρ.1 αρθ.377 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και  2  του άρθρου 73 και  άρθρου 74 ισχύουν,  ανεξαρτήτως της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και
328.

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)

6.Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας θα υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2017 και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
30.7135.0004 με ποσό 2.500,00 €, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και
της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).

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). 

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 Παράδοσης :
Ο προµηθευτής  υποχρεούται  να  παραδίδει  το υλικό εντός  δύο (2)  μηνών από την ημερομηνία
ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16) 

Τόπος Παράδοσης :
Η  παράδοση  της  προμήθειας  θα  γίνει  στην  αποθήκη  του  Δήμου Κέας.  Τα  έξοδα  μεταφοράς
βαρύνουν τον ανάδοχο.

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) 

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 ΚΑ  30.7135.0004

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια παγκακίων και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 1.798,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
30.7135.0004 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

                   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 279/2017

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
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ΘΕΜΑ 12ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμού κατα-
νάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου στο οποίο είναι μισθωτής ο Δήμος Κέας για χρή-
ση Δημοτικού Ιατρείου - Εξεταστηρίου και ως παράρτημα του προγράμματος ''Βοήθεια στο
σπίτι'' στην Κάτω Μεριά. 

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  12ο 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 πενήντα έξι (56,00 €) για την
κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ με αριθμό παροχής
5  50006072-01  6  και  περίοδο  κατανάλωσης  από  22/05/2017  έως  19/07/2017,  (έναντι)  για  το
ακίνητο στο οποίο είναι μισθωτής ο Δήμος Κέας για χρήση Δημοτικού Ιατρείου - Εξεταστηρίου και
ως παράρτημα του προγράμματος ''Βοήθεια στο σπίτι'' στην Κάτω Μεριά.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6279.0002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 στον οποίο
έχει εγγραφεί πίστωση.

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 πενήντα έξι (56,00 €) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που
αφορά  εξόφληση  λογαριασμού  της  ΔΕΗ  με  αρ.  παροχής   5  50006072-01  6  και  περίοδο
κατανάλωσης από 22/05/2017 έως 19/07/2017, (έναντι) για το ακινήτο στο οποίο είναι μισθωτής ο
Δήμος Κέας για χρήση Δημοτικού Ιατρείου - Εξεταστηρίου και ως παράρτημα του προγράμματος
''Βοήθεια στο σπίτι'' στην Κάτω Μεριά.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6279.0002 προϋπολογισμού οικ.έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 280/2017
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ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση κατεπείγουσας απόφασης δημάρχου που αφορά στην προμήθεια νερού
για την κατάσβεση πυρκαγιάς της 10ης Αυγούστου 2017.

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

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

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. 338/11-08-2017 (ΑΔΑ: 7ΦΠ8ΩΕΔ-462), ενέκρινε :

 Την  κατεπείγουσα  απευθείας  ανάθεση  προμήθειας  νερού  72  κυβικών  (4  βυτία  των  18
κυβικών) στον κ. Ξέστερνο Ελευθέριο που εδρεύει στην Κορησσία, με ΑΦΜ 045575939
και ΔΟΥ Κορωπίου, έναντι αμοιβής ποσού 497,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%,
σε βάρος του Κ.Α. 70.6279.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017 για
την ανατροφοδότηση του πυροσβεστικού οχήματος του Εθελοντικού Κλιμακίου Κέας, λόγω
εκτενούς πυρκαγιά στη περιοχή Βουρκαρίου Κέας την 10η Αυγούστου 2017.

Λαμβανομένου υπόψη τα ανωτέρω υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής

την ανωτέρω απόφαση όπως ορίζει ο νόμος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

 την υπ΄αριθμ. 338/11-08-2017 (ΑΔΑ: 7ΦΠ8ΩΕΔ-462) απόφαση Δημάρχου

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

συγκεκριμένα στον ΚΑ 70.6279.0002 με  τίτλο  «Λοιπές  δαπάνες  για ύδρευση,  άρδευση,

φωτισμό, καθαριότητα»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  υπ΄  αριθμ.  338/11-08-2017 (ΑΔΑ:  7ΦΠ8ΩΕΔ-462)  απόφαση  Δημάρχου,  με  θέμα

“Έγκριση  κατεπείγουσας  απόφασης  δημάρχου  που  αφορά  στην  προμήθεια  νερού  για  την

κατάσβεση πυρκαγιάς της 10ης Αυγούστου 2017”.



22η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 8ης Σεπτεμβρίου 2017

Η ανωτέρω πίστωση θα βαρύνει τον ΚΑ 70.6279.0002 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,

άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα».

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 281/2017
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ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια πινακίδων ψηφιακής εκτύπωσης και αφισών για τις ανάγκες του
Κέντρου Κοινότητας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ   ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑ  Σ   280,86     € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   60.6613.0001 

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201  7  )

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοινότητας και με βάση τις προδιαγραφές του Οδηγού
Εφαρμογής  και  Λειτουργίας  Κέντρου  Κοινότητας  (Περιφερειακά  Επιχειρησιακά  Προγράμματα
2014-2020 για τη διαχείριση, εφαρμογή και υλοποίηση της δράσης των «Κέντρων Κοινότητας»),
κρίνεται  απαραίτητη  η  πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  προμήθεια  πινακίδων  ψηφιακής
εκτύπωσης και αφισών.

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 πινακίδων ψηφιακής εκτύπωσης και αφισών
για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας,

2.  την  διάθεση  πίστωσης  συνολικού  ποσού 280,86 €  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  
Κ.Α.60.6613.0001  “Προμήθεια  εντύπων  και  υλικών  μηχανογράφησης  και  πολλαπλών  
εκτυπώσεων Κέντρου Κοινότητας” 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

Α. Πινακίδα ψηφιακής εκτύπωσης διάστασης 130x50 (ύψος) πλήρως ανακλαστική:
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Τεμάχια: Δύο (2)

Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν σε εμφανή σημεία, στα δύο κτίρια που φιλοξενούν το Κέντρο 
Κοινότητας (Τοπικό γραφείο Κορησσίας, κτίριο του Συνδέσμου των Απανταχού Κείων).

Β. Αφίσα Α3 -Κάθετη Διάταξη 297mm x 420 mm:

Τεμάχια: Δεκαπέντε (15)
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Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
την περ.38 παρ.1 αρθ.377 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης  σύμβασης  των  παρ.1  και  2  του  άθρου  73  και  άρθρου  74  ισχύουν,  ανεξαρτήτως  της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και
328.

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)

6.Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016,

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.
60.6613.0001  “Προμήθεια  εντύπων  και  υλικών  μηχανογράφησης  και  πολλαπλών  εκτυπώσεων
Κέντρου Κοινότητας”,  με ποσό 2.000,00 €, (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 (2) μηνών από την ημερομηνία ανάθεσης.
(άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16)  

Τόπος Παράδοσης :
Η  παράδοση  της  προμήθειας  θα  γίνει  στην  αποθήκη  του  Δήμου Κέας.  Τα  έξοδα  μεταφοράς
βαρύνουν τον ανάδοχο.

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) 

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).

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
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 ΚΑ  60.6613.0001,

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την  προμήθεια  πινακίδων  ψηφιακής  εκτύπωσης  και  αφισών  για  τις  ανάγκες  του
Κέντρου Κοινότητας και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 280,86  συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
60.6613.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 282/2017
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ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης του έργου “Εργασίες βελτίωσης
δημοτικής οδοποιίας Σωρός - Σπαθί”  και διάθεση πίστωσης.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  15ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης

ανέφερε τα εξής :

Θέτω υπόψη σας τη μελέτη  “Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδοποιίας Σωρός - Σπαθί” και
τους όρους της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016
– Α147)  για  την  επιλογή  αναδόχου  για  τη  σύναψη δημόσιας  σύμβασης  του  έργου  “Εργασίες
βελτίωσης δημοτικής οδοποιίας Σωρός - Σπαθί” σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 117
“Συνοπτικός Διαγωνισμός” του Ν. 4412/2016,  προϋπολογισμού μελέτης  71.800,00 € συμπ. ΦΠΑ
και με δυνατότητα αναθεώρησης, όπως αυτά θεωρήθηκαν με την από 12/07/2017 μελέτη όπως μας
διαβιβάστηκε με το με  αριθ.πρωτ.  27070/849/12-07-2017 έγγραφο του Τμήματος  Μελετών της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ.  172/2017 απόφασή του ενέκρινε την προαναφερόμενη
μελέτη που αφορά στην υλοποίηση του έργου “Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδοποιίας Σωρός
- Σπαθί”.

Προτείνουμε την έγκριση της μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την με ανοικτή διαδικασία
(κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.  4412/2016 – Α147)  επιλογή αναδόχου για  τη σύναψη
δημόσιας  σύμβασης  του  έργου  “Εργασίες  βελτίωσης  δημοτικής  οδοποιίας  Σωρός  -  Σπαθί”
σύμφωνα  με  τη  διαδικασία  του  άρθρου  117  “Συνοπτικός  Διαγωνισμός”  του  Ν.  4412/2016,
προϋπολογισμού μελέτης 71.800,00 € συμπ. ΦΠΑ και με δυνατότητα αναθεώρησης.

Επίσης προτείνουμε την διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00 €, σε βάρος του Κ.Α.  30.7333.0004
του προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2017 και ποσού 41.800,00 €, σε βάρος του αντίστοιχου Κ.Α.
του προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2018.

Η  Διευθύνουσα  /  Επιβλέπουσα  Υπηρεσία  για  την  κατασκευή  του  έργου,  θα  είναι  το  Τμήμα
Εκτέλεσης  Έργων  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  Περιφέρειας  Ν.  Αιγαίου.  Η  δημοπρασία  θα
διεξαχθεί  στα  γραφεία της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Κυκλάδων, ενώπιον  της  αρμόδιας
επιτροπής.  Τα  πλήρη  έγγραφα  της  σύμβασης  διατίθενται  σε  κάθε  ενδιαφερόμενο  από  την
ιστοσελίδα  της  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου   στην  διεύθυνση  http://www.pnai.gov.gr/Νέα
Ανακοινώσεις. 
Το έντυπο της  οικονομικής  προσφοράς σε  κάθε  περίπτωση,  θα  διατίθεται  από τα  γραφεία  της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων σε πρωτότυπη μορφή.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη :
τις διατάξεις,
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
-  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του
άρθρου  176   ν.  3669/2008  (Α’  116)  «Κύρωση  της  Κωδικοποίησης  της  νομοθεσίας
κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), 
-  του  ν.  4314/2014 (Α’  265)  “Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και
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άλλες  διατάξεις”  και του  ν.  3614/2007  (Α’  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή
αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2007  -2013»,   και  του  ν.
3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

 -  του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
-  του  ν.  4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013
(Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
-  του ν.  4129/2013 (Α’ 52)  «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το  Ελεγκτικό Συνέδριο»,
(εφόσον απαιτείται)
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» ,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

          - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

           - του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις”,
-  του  ν.  2690/1999  (Α'  45)  “Κύρωση  του  Κώδικα  ∆ιοικητικής  ∆ιαδικασίας  και  άλλες
διατάξεις” όπως ισχύει ,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία”,
-  της  με  αρ.  Π1  2380/2012  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’ 3400)  «Ρύθμιση  των
ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου
Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων »,
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).
-  Toν  ν.  3310/2005  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων”  (Α'  30),  όπως
τροποποιήθηκε  με  το  ν.  3414/2005  (Α'  279),  για  τη  διασταύρωση  των  στοιχείων  του
αναδόχου  με  τα  στοιχεία  του   Ε.Σ.Ρ.,   το  π.δ.  82/1996  (Α 66)  «Ονομαστικοποίηση  ων
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου  ή  των νομικών προσώπων του ευρύτερου  δημόσιου  τομέα»,  η
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 (Β’ 1673)
σχετικά  με  τα  “Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του  Ν.3310/2005,  όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών  υπ’  αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)  “Καθορισμός  χωρών  στις
οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.
-Tις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
-  Οι σε  εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων  εκδοθείσες  κανονιστικές  πράξεις,  καθώς  και
λοιπές  διατάξεις  που αναφέρονται  ρητά ή απορρέουν από τα  οριζόμενα στα  συμβατικά
τεύχη της παρούσας  καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.)
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και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά,

και αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :

 Τις υπηρεσιακές ανάγκες
 Την εισήγηση του προέδρου

      
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει τη μελέτη και τους όρους της διακήρυξης για την με  ανοικτή διαδικασία (κάτω των
ορίων  του  άρθρου  5  του  Ν.  4412/2016  –  Α147)  επιλογή  αναδόχου για  τη  σύναψη  δημόσιας
σύμβασης του έργου “Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδοποιίας Σωρός - Σπαθί” σύμφωνα με
τη  διαδικασία  του  άρθρου 117 “Συνοπτικός  Διαγωνισμός”  του Ν.  4412/2016,  προϋπολογισμού
μελέτης 71.800,00 € συμπ. ΦΠΑ και με δυνατότητα αναθεώρησης.

2) Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  30.000,00 €,  σε  βάρος  του  Κ.Α.  30.7333.0004 του
προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2017  και ποσού 41.800,00 €, σε βάρος του αντίστοιχου Κ.Α.
του προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2018.

Η  Διευθύνουσα  /  Επιβλέπουσα  Υπηρεσία  για  την  κατασκευή  του  έργου,  θα  είναι  το  Τμήμα
Εκτέλεσης  Έργων  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  Περιφέρειας  Ν.  Αιγαίου.  Η  δημοπρασία  θα
διεξαχθεί  στα  γραφεία της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Κυκλάδων, ενώπιον  της  αρμόδιας
επιτροπής.  Τα  πλήρη  έγγραφα  της  σύμβασης  διατίθενται  σε  κάθε  ενδιαφερόμενο  από  την
ιστοσελίδα  της  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου   στην  διεύθυνση  http://www.pnai.gov.gr/Νέα
Ανακοινώσεις. 
Το έντυπο της  οικονομικής  προσφοράς σε  κάθε  περίπτωση,  θα  διατίθεται  από τα  γραφεία  της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων σε πρωτότυπη μορφή.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 283/2017
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ΘΕΜΑ 16ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας διερεύνησης δυνατοτήτων αξιοποίησης πρώην ΧΑΔΑ
και άλσους Ιουλίδας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΧΑΔΑ 
ΚΑΙ ΑΛΣΟΥΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   3.500,00  € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  30  .6112.0016  )
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ  Ο 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
Η παρούσα εισήγηση αφορά στην πρόθεση του Δήμου να αξιοποιήσει τον απεκατεστημένο χώρο
(πρώην) ΧΑΔΑ στη θέση Προφήτη Ηλία, περιοχή Αστρά. Δεδομένης της έκτασης του χώρου, αλλά
και της μορφολογίας του εδάφους, λόγω του διαμορφωμένου ανάγλυφου από την προηγούμενη
χρήση του, κρίνεται σκόπιμη η διερεύνηση αξιοποίησής του, ως χώρου άθλησης και ειδικά, ως
γηπέδου ποδοσφαίρου (ευρύτατη επιθυμία των πολιτών), αλλά και οποιασδήποτε άλλης πρόσφορης
χρήσης  του.  Επιπλέον,  απαιτείται  έλεγχος  των  διαστάσεων  που  απαιτούνται  για  την  όποια
προτεινόμενη λύση σε σχέση με το διαθέσιμο χώρο.
Επίσης, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 2/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Ιουλίδας, κρίνεται σκόπιμη η διερεύνηση αξιοποίησης του ανεκμετάλλευτου τα τελευταία χρόνια,
χώρου,  εντός  οικισμού  Ιουλίδας,  Άλσος  Ιουλίδας  -  “Θεατράκι”,  εξετάζοντας  τη  δυνατότητα
δημιουργίας, χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων, ή παιδικής χαράς, ή οποιασδήποτε άλλης πιθανής
πρόσφορης  λύσης,  ελέγχοντας  ταυτόχρονα  την  επιφάνεια  του  χώρου σε  σχέση με  τις  ανάγκες
χρήσης που προκύπτουν από τις θεσμικές διατάξεις.

Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών με τα απαραίτητα υλικά ανέρχεται στο ποσό των
2.822,58 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, 677,42 €. Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών 3.500,00 € και θα
βαρύνει τον ΚΑ  30.6112.0016 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας,  έτους 2017 στον
οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 3.500,00 €.

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα της  Υπηρεσίας στις  τρέχουσες τιμές της
αγοράς.

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία ανάθεσης στον ανάδοχο.

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και των ανωτέρω αναγκών του Δήμου
Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 
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1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  διερεύνηση  δυνατοτήτων  αξιοποίησης
πρώην ΧΑΔΑ και άλσους Ιουλίδας

2. την διάθεση πίστωσης ύψους 2.822,58 € πλέον ΦΠΑ 24 % 677,42 €, σύνολο 3.500,00 €  από τον
Κ.Α. 30.6112.0016 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017

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

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    των  τριών
χιλιάδων πεντακοσίων     ευρώ (3.500,00   € ) με το Φ.Π.Α. 

α/α Περιγραφή Ολική /Ετήσια

(€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

1. Διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης πρώην ΧΑΔΑ και άλσους Ιουλίδας 2.822,58

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ): 2.822,58

ΦΠΑ 24%: 677,42

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ( ΣΕ ΕΥΡΩ ) 3.500,00

Τ ρ ό π ο ς  α ν ά θ ε σ η ς   τ η ς  υ π η ρ ε σ ί α ς  :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  209  παρ.  9  του  Ν.  3463/06, όπως
τροποποιήθηκε από την περ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016).

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)

6. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016

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 υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2017, ύψους 3.500,00 € και συγκεκριμένα στον
Κ.Α.  30.6112.0016, (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 ένας (1) μήνας από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης (άρθρο 217  του Ν.4412/16).

Τόπος Παροχής :
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στον  πρώην ΧΑΔΑ (θέση Αστρά) και στο άλσος Ιουλίδας του
Δήμου Κέας όπως αναλυτικά αναφέρονται στην με αριθμ.πρωτ. 3582/05.09.2017 σχετική μελέτη.

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 μετά το τέλος των εργασιών από τον ανάδοχο

με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί αφού προσκομίσει δελτίο παροχής υπηρεσιών 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  εξειδικευμένων  πιστώσεων  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.  έτους  2017  και
συγκεκριμένα στον ΚΑ   30.6112.0016
3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την έγκριση της παροχής υπηρεσίας διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης πρώην ΧΑΔΑ και
άλσους Ιουλίδας και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Την  διάθεση και  ψήφιση  πίστωση  ποσού  3.500,00 €  από τον ΚΑ  30.6112.0016 του
προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 284/2017

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 17ο  :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για το νέο
δημοτικό σχολείο Ιουλίδας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   1.496,00   € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  15  .6112.0005  )
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ  Ο 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Η  παρούσα  εισήγηση αφορά  τις  εργασίες  που  απαιτούνται  για  την  έκδοση  ενεργειακού
πιστοποιητικού  για  το  νέο  Δημοτικό  Σχολείο  στη  θέση  Αγ.  Αρτέμιος,  Ιουλίδα  Κέας,  όπως
προβλέπεται, σύμφωνα με το Ν. 4122/Α/19-2-2013 (ΦΕΚ 42Α/2013). Η συνολική επιφάνεια του
κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Κέας είναι μεγαλύτερη των 1.000 m2. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το
άρθρο 52 του Ν. 4409/2016, η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης σε κτίρια άνω των 1.000 m2

επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο από ενεργειακό επιθεωρητή κτιρίων Γ’ Τάξης, εγγεγραμμένο
στο μητρώο της ΕΥΠΕΝ.

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

1. την έγκριση της δαπάνης που  αφορά στις εργασίες που απαιτούνται για την έκδοση ενεργειακού
πιστοποιητικού για το νέο Δημοτικό Σχολείο στη θέση Αγ. Αρτέμιος, Ιουλίδα Κέας

2. την διάθεση πίστωσης ύψους 1.206,45 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, 289,55 €, σύνολο 1.496,00 €  από
τον Κ.Α. 15.6112.0005 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  την  ολοκλήρωση  κατασκευής  ενός  κτιρίου  (άρθρο  12  του  Ν.  4122/Α/19-2-2013  (ΦΕΚ
42Α/2013)),  είναι  υποχρεωτική  η  έκδοση  Πιστοποιητικού  Ενεργειακής  Απόδοσης  (ΠΕΑ).  Η
συνολική επιφάνεια του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Κέας είναι μεγαλύτερη των 1.000 m2.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το άρθρο 52 του Ν. 4409/2016, η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης σε
κτίρια  άνω  των  1.000  m2 επιτρέπεται  να  πραγματοποιείται  μόνο  από  ενεργειακό  επιθεωρητή
κτιρίων Γ’ Τάξης, εγγεγραμμένο στο μητρώο της ΕΥΠΕΝ. Επομένως μετά την ολοκλήρωση του
έργου “Κατασκευή Νέου Δημοτικού Σχολείου” απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής
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Απόδοσης (ΠΕΑ), από  ενεργειακό επιθεωρητή κτιρίων Γ’ Τάξης, εγγεγραμμένο στο μητρώο της
ΕΥΠΕΝ.

Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών με τα απαραίτητα υλικά ανέρχεται στο ποσό των
1.206,45 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, 289,55 €. Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών 1.496,00 € και θα
βαρύνει τον ΚΑ  15.6112.0005 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας,  έτους 2017 στον
οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 1.500,00 €.

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα της  Υπηρεσίας στις  τρέχουσες τιμές της
αγοράς.
Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία ανάθεσης στον ανάδοχο.

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    των  χιλίων
τετρακοσίων ενενήντα έξι     ευρώ (1.496,00   € ) με το Φ.Π.Α. 

α/α Περιγραφή Ολική /Ετήσια

(€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

1 Έκδοση  ενεργειακού  πιστοποιητικού  για  το  νέο  Δημοτικό  Σχολείο  στη
θέση Αγ. Αρτέμιος

1.206,45

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ): 1.206,45

ΦΠΑ 24%: 289,55

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ( ΣΕ ΕΥΡΩ ) 1.496,00

Τ ρ ό π ο ς  α ν ά θ ε σ η ς   τ η ς  υ π η ρ ε σ ί α ς  :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  209  παρ.  9  του  Ν.  3463/06, όπως
τροποποιήθηκε από την περ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016).

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)

6. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016

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 υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2017, ύψους 1.500,00 € και συγκεκριμένα στον
Κ.Α.  15.6112.0005,  (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 ένας (1) μήνας 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 μετά το τέλος των εργασιών από τον ανάδοχο

με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί αφού προσκομίσει δελτίο παροχής υπηρεσιών 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  εξειδικευμένων  πιστώσεων  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.  έτους  2017  και
συγκεκριμένα στον ΚΑ   15.6112.0005
3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την έγκριση της δαπάνης που αφορά στις εργασίες που απαιτούνται για την έκδοση ενεργειακού
πιστοποιητικού για το νέο Δημοτικό Σχολείο στη θέση Αγ. Αρτέμιος, Ιουλίδα Κέας

Β) Την διάθεση πίστωσης ύψους 1.206,45 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, 289,55 €, σύνολο 1.496,00 €  από
τον Κ.Α. 15.6112.0005 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 285/2017

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 18ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας για “Τεχνική βοήθεια υλοποίησης έργων της τεχνικής
υπηρεσίας του Δήμου”.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   24.800,00  € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  30  .6112.0013  )

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 201  8

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ  Ο 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ
Η  παρούσα  εισήγηση αφορά  τις  υπηρεσίες  τεχνικής  υποστήριξης  υλοποίησης  του  Τεχνικού
Προγράμματος του Δήμου :

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες θα αφορούν :

 Την τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση των έργων του Τεχνικού Προγράμματος και την
επιτάχυνση  υλοποίησής  τους,  ως  προς  τις  διαδικασίες  του  ελέγχου  της  πληρότητας
φακέλων, της σύνταξης μελετών και φακέλων προκήρυξης μελετών, την σύνταξη τευχών
δημοπράτησης  που  θα  περιλαμβάνει  προμετρήσεις,  προϋπολογισμό,  τεχνική  περιγραφή,
τιμολόγιο  μελέτης,  διακήρυξη,  έντυπο  προσφοράς,  Ε.Σ.Υ.,  ΣΑΥ-ΦΑΥ  και  τεχνικές
προδιαγραφές μελέτης.

 Των  εν  γένει  διαδικασιών  δημοπράτησης  και  υπογραφής  της  σύμβασης,
συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων σταδίων, των προς δημοπράτηση έργων.

 Την  τεχνική  υποστήριξη  κατά  την  διάρκεια  εκτέλεσης  των  έργων  που  περιλαμβάνει
ενδεικτικά  και  όχι  περιοριστικά  τον  έλεγχο  των  επιμετρήσεων,  τον  υψομετρικό  και
οριζοντιογραφικό έλεγχο των ληφθέντων επιμετρητικών στοιχείων, των αποτυπώσεων, των
αρχικών και τελικών υψομέτρων, βυθόμετρα κ.λ.π

 Τα υλικά που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου.
Οι  ασφαλιστικές  εισφορές  του  επιτηδευματία  και  του  προσωπικού  που  πιθανόν
απασχολήσει βαρύνουν τον ανάδοχο της υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση δεν βαρύνουν το
Δήμο Κέας. 
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 Γενικότερα ο σύμβουλος θα υποστηρίζει το στελεχιακό δυναμικό της Τεχνικής Υπηρεσίας
οπουδήποτε απαιτηθεί στην πορεία των έργων από το στάδιο της δημοπράτησης έως την
παραλαβή τους.

Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών με  τα απαραίτητα υλικά ανέρχεται  στο ποσό των
20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.800,00 €. Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών 24.800,00 € και
θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6112.0013 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας, έτους 2017 με
ποσό 9.000,00 € και τον αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας, έτους 2018
με ποσό 15.800,00 €.

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  τεχνικής βοήθειας υλοποίησης έργων της
τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου 

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 9.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24  % από  τον  Κ.Α.
30.6112.0013  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017,  ενώ το υπόλοιπο ποσό των
15.800,00 € θα διατεθεί από τον αντίστοιχο ΚΑ  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους
2018.

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

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

Ο  ενδεικτικός  προϋπολογισμός  των  κατωτέρω  εργασιών  ανέρχεται  στο  ποσό    των  είκοσι
τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων     ευρώ (24.800,00   €) με το Φ.Π.Α. 

α/α Περιγραφή Ολική /Ετήσια

(€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

1
“ Τε χ ν ι κ ό ς  σ ύ μ β ο υ λ ο ς  υ λ ο π ο ί η σ η ς  έ ρ γ ω ν  τ η ς

τ ε χ ν ι κ ή ς  υ π η ρ ε σ ί α ς  τ ο υ  Δ ή μ ο υ ”
20.000,00

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

20.000,00

ΦΠΑ 24%: 4.800,00

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

24.800,00



22η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 8ης Σεπτεμβρίου 2017

Τ ρ ό π ο ς  α ν ά θ ε σ η ς   τ η ς  υ π η ρ ε σ ί α ς  :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  209  παρ.  9  του  Ν.  3463/06, όπως
τροποποιήθηκε από την περ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016).

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)

   6. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016

 Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2017, ύψους 9.000,00 € και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 30.6112.0013, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 15.800,00 € θα διατεθεί από τον αντίστοιχο ΚΑ του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 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  στη Τεχνική  Υπηρεσία του Δήμου Κέας,  όπως  αναλυτικά
αναφέρονται στην με αριθμ.πρωτ. 3578/05.09.2017 σχετική μελέτη.

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  ανά  τρίμηνο,  με  χρηματικό ένταλμα

πληρωμής που θα εκδοθεί αφού προσκομίσει δελτίο παροχής υπηρεσιών 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).

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
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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Παρατηρήσεις της μειοψηφίας
Τα μέλη της  μειοψηφίας  διαφωνούν με  την ανωτέρω δαπάνη λόγω του μεγάλου αριθμού των
τεχνικών συμβούλων της τεχνικής υπηρεσίας που ανατίθενται από τον Δήμο.

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  30.6112.0013
3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου & κ.Ελ.Τζουβάρας 

ψηφίζουν ΚΑΤΑ για τον ανωτέρω λόγο)

Α) Την  έγκριση  της  παροχής  υπηρεσίας τεχνικής  βοήθειας  υλοποίησης  έργων  της  τεχνικής
υπηρεσίας του Δήμου  και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Την  διάθεση και  ψήφιση  πίστωση  ποσού  9.000,00 €  από τον ΚΑ  30.6112.0013 του
προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση,
το δε υπόλοιπο ποσό των 15.800,00 € θα διατεθεί από τον αντίστοιχο ΚΑ του προϋ/σμού έτους
2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 286/2017
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ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την στείρωση αδέσποτων ζώων.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   4.000,00  € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  15.6473.0002  )
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ  Ο 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του  ν. 4039/2012 όπως  τροποποιήθηκε με τον ν. 4235/2014, οι Δήμοι
είναι  υποχρεωμένοι  να  μεριμνούν  για  την  περισυλλογή  και  διαχείριση  των  αδέσποτων  ζώων
συντροφιάς  της  χωρικής  αρμοδιότητάς  τους.   Στον  Δήμο  μας  έχει  παρατηρηθεί  αύξηση  του
πληθυσμού των αδέσποτων γατών και είναι αναγκαία η στείρωσή τους  προκειμένου να ελεγχθεί ο
πληθυσμός τους.

Δεδομένου  ότι  στον  Δήμο  δεν  υπηρετεί  υπάλληλος  κτηνίατρος   η  δράση  αυτή  θα  έπρεπε  να
ανατεθεί  σε  ιδιώτη.   Όμως  η  κτηνίατρος  κα  Αργυρή  Κοτζαμπασάκη  προσφέρθηκε  να
πραγματοποιήσει εθελοντικά τις στειρώσεις αυτές με επιστολή της που παρουσιάζεται παρακάτω.

“Αγαπητέ κ. Δήμαρχε,

Ονομάζομαι Κοτζαμπασάκη Αργυρή και εργάζομαι ως ιδιώτης κτηνίατρος στην περιοχή του δήμου
Λαυρεωτικής και του δήμου Κέας με Α.Μ. 32055 του ΠΚΣ . Θα ήθελα να δηλώσω την πρόθεσή μου,
κατόπιν αιτημάτων από το νησί της Κέας, να επισκεφθώ το νησί και να προσφέρω εθελοντικά τις
υπηρεσίες μου για την στείρωση των αδέσποτων γατιών που υπάρχουν στο νησί. Ζητώ τη συνδρομή
του Δήμου Κέας ως προς την κάλυψη των εξόδων που θα προκύψουν από αυτή την δράση, τουτέστιν
των εξόδων που αφορούν σε:

• μεταφορικά 2-3 ακόμη συνεργατών (2 κτηνίατροι και 1 βοηθός κτηνιάτρου  συνολικά εφόσον
είναι αυτοί διαθέσιμοι)

• ένα  ΙΧ  αυτοκίνητο  που  θα  μεταφέρει  τα  απαραίτητα  εργαλεία  και  φάρμακα  που  θα
χρειαστούν, 

• κόστος των φαρμάκων, υλικών περίθαλψης, υλικών σίτισης  για έναν ενδεικτικό αριθμό 70
αδέσποτων ζώων και 

• κόστος της διαμονής και διατροφής κατά την παραμονή μας στο νησί, που υπολογίζεται σε 6-7
ημέρες. (υπάρχει δυνατότητα μερικής κάλυψης της διαμονής από εθελοντές του νησιού)
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Επίσης αιτούμαι να μας παραχωρηθεί από τον Δήμο Κέας ένας χώρος με δύο δωμάτια, όπου θα
πραγματοποιηθούν τα χειρουργεία και ο οποίος θα έχει ρεύμα, νερό και θέρμανση. Γνωρίζω, κατόπιν
επικοινωνίας με τον Δήμο Κέας, πως υπάρχει ένα δίκτυο εθελοντών, περίπου 6-7 άτομα, που θέλουν
να βοηθήσουν στη συγκέντρωση και μεταφορά των αδέσποτων στο χώρο του χειρουργείου, και τα
στοιχεία τους είναι ήδη στη διάθεση του Δήμου. 

Διευκρινίζω  ότι  η  στείρωση  αφορά  σε  αδέσποτα  ζώα,  και  συγκεκριμένα  γάτες  οι  οποίες  θα
παραμείνουν στον χώρο νοσηλείας-ανάνηψης τουλάχιστον 1 μετεγχειρητική ημέρα ή και παραπάνω
αν  αυτό  κριθεί  απαραίτητο,  και  σας  παρακαλούμε  για  την  κοινοποίηση  της  δράσης  στα  μέσα
δικτύωσης  του  Δήμου  Κέας,  εφόσον  γίνει  αποδεκτό  το  αίτημα,  ώστε  να  συγκεντρωθούν  όσα
περισσότερα αδέσποτα, και να συμμετέχουν και άλλα άτομα εθελοντικά, εφόσον το επιθυμούν. 

Ο τελικός αριθμός, καθώς και η αγωγή που θα ακολουθηθεί θα σας κοινοποιηθούν απολογιστικά. 

Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση

Κοτζαμπασάκη Αργυρή”

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) 

ΥΛΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  ΕΙΔΩΝ  ΠΟΥ  ΘΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ

ΥΛΙΚΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΩΝ

ΥΛΙΚΑ
ΣΥΛΛΗΨΗΣ

ΠΑΓΙΔΕΣ, ΓΑΝΤΙΑ, ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΥΛΙΚΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΚΛΙΒΑΝΟΣ,ΣΕΤ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,  ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ,ΜΗΧΑΝΗ
ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ,ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ,ΖΥΓΑΡΙΑ,ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΟΘΟΝΕΣ,
ΠΟΔΙΕΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ,  ΣΥΣΚΕΥΗ  ΦΟΡΗΤΗ  ΟΞΥΓΟΝΟΥ
,ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΥΛΙΚΑ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΚΛΟΥΒΙΑ  ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ,  ΑΜΜΟΛΕΚΑΝΕΣ,
ΘΕΡΜΟΦΟΡΕΣ,ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΥΛΙΚΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ  ΦΑΡΜΑΚΑ  (ΠΟΣΙΜΑ  ΕΝΕΣΙΜΑ)  ,
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ(ΠΟΣΙΜΑ  ΕΝΕΣΙΜΑ)  ,  ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ-
ΠΑΥΣΙΠΟΝΑ, ΟΡΟΙ

ΥΛΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΑΙΣΤΡΕΣ-ΜΠΩΛ,ΤΡΟΦΗ ΥΓΡΗ ΚΑΙ ΞΗΡΗ
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ
ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΔΗΜΟ  ΚΕΑΣ  ΚΑΙ  ΤΟΥΣ  ΤΟΠΙΚΟΥΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

ΥΛΙΚΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ,  ΧΑΡΤΙΚΑ,
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ,ΚΑΔΟΣ,ΣΑΚΟΥΛΕΣ 

ΥΛΙΚΑ
ΣΥΛΛΗΨΗΣ

ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΥΛΙΚΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΤΡΑΠΕΖΙ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ-ΣΚΑΜΠΩ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΥΛΙΚΑ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΚΛΟΥΒΙΑ  ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ,  ΑΜΜΟΛΕΚΑΝΕΣ,
ΘΕΡΜΟΦΟΡΕΣ,ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΥΛΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΑΙΣΤΡΕΣ-ΜΠΩΛ,ΤΡΟΦΗ ΥΓΡΗ ΚΑΙ ΞΗΡΗ
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Κατόπιν αυτού, η υπηρεσία επικοινώνησε με την κτηνίατρο και τους εθελοντές που προτίθενται να
συμμετάσχουν,   και  ορίστηκε  ως  κατάλληλο  χρονικό  διάστημα  για  την  πραγματοποίηση  των
στειρώσεων, η τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου,  δηλαδή από τις 26 έως τις 30/9/2017. Η
κτηνιατρική ομάδα θα έρθει στην Κέα στις 25 Σεπτεμβρίου 2017 προκειμένου να προετοιμαστεί ο
χώρος,  και θα αναχωρήσουν την 1 Οκτωβρίου 2017.

Με βάση αυτόν τον προγραμματισμό και  σε συνεννόηση με την κτηνίατρο για το κόστος  των
φαρμάκων  ανά  γάτα,  διαμορφώθηκε  το  κόστος  της  δράσης  το  οποία  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ
15.6473.0002 προϋπολογισμού εξόδων έτους  2017,  στον οποίο  υπάρχει  εγγεγραμμένη πίστωση
ποσού 4.000,00 ευρώ, όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ
ΠΟΣΟ συμπ.

ΦΠΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Φάρμακα 1.500,00 Αφορά 70 γάτες με κόστος φαρμάκων έως 18,96€ ανά
ζώο συμπ. ΦΠΑ 13%

Παροχή Υπηρεσίας κτηνιάτρου 200,00 Συμβολική αμοιβή ομάδας κτηνιάτρων
Κλωβοί νοσηλείας 200,00 Αφορά στην αγορά 5 κλωβών νοσηλείας που θα

παραμείνουν στην Δήμο για χρήση σε επόμενες
παρόμοιες δράσεις

Μετακίνηση ομάδας κτηνιάτρων 200,00 Αφορά στην μετακίνηση 3 ατόμων και ενός
αυτοκινήτου από και προς την Κέα

Διαμονή ομάδας κτηνιάτρων 700,00 Αφορά στην ενοικίαση 2 δίκλινων δωματίων ή ενός
τρίκλινου για 7 ημέρες σε περίπτωση που δεν

καταστεί δυνατή η φιλοξενία τους από εθελοντές

Σίτιση ομάδας κτηνιάτρων 750,00 Αφορά στην σίτιση 3 ατόμων για το χρονικό διάστημα
των επτά ημερών της δράσης.

Προμήθεια αναγκαίων
αναλωσίμων

450,00 Αφορά στην αγορά διαφόρων αναλωσίμων όπως
τροφή γάτας, άμμο γάτας, αμμολεκάνες, είδη
καθαριότητας, ταΐστρες-μπολ, υποστρώματα,

συμπληρωματικά φάρμακα, εκτύπωση αφισών και
όποιας άλλης δαπάνης απαραίτητης για την

ολοκλήρωση της δράσης.
ΣΥΝΟΛΟ 4.000,00

 Τ ρ ό π ο ς  α ν ά θ ε σ η ς   τ η ς  υ π η ρ ε σ ί α ς  :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  209  παρ.  9  του  Ν.  3463/06,  όπως
τροποποιήθηκε από την περ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016).

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και  2  του άρθρου 73 και  άρθρου 74 ισχύουν,  ανεξαρτήτως της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και
328.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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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)

   6. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016

 Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2017, ύψους 4.000,00 € και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 15.6473.0002 (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). 

Διάρκεια Σύμβασης 
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι η τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου,  δηλαδή από τις
26 έως τις 30/9/2017 (άρθρο 217  του Ν.4412/16).

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στον παλαιό δημοτικό ξενώνα “η Τζιά μας”.

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  προσκομιστούν  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά.  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. το άρθρο 9 του  ν. 4039/2012 όπως  τροποποιήθηκε με τον ν. 4235/2014,

2. Την  ύπαρξη  εξειδικευμένων  πιστώσεων  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.  έτους  2017  και
συγκεκριμένα στον ΚΑ  15.6473.0002,

3. Την εισήγηση του προέδρου

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
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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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την έγκριση της  παροχής  υπηρεσίας για  την  στείρωση  αδέσποτων  ζώων  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Την  διάθεση και  ψήφιση  πίστωση  ποσού  4.000,00 €  από τον ΚΑ  15.6473.0002 του
προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 287/2017
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ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης
δημόσιας σύμβασης έργου κατακύρωσης για την “Αποκατάσταση Ασφαλτόστρωσης Δημοτικής
Οδοποιίας”.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  20ο 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. 2437/20-6-2017 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 κου Ιωάννη Κιουλαφή για τους λόγους που αναφέρονται στο

υπ’ αριθμόν 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 το υπ’

αριθμόν  2989/25.07.2017 πρακτικό αξιολόγησης προς την οικονομική επιτροπή για την ανάδειξη

του κου 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.  

Με  την  υπ΄αριθμ. 235/2017 (ΑΔΑ:  6ΖΤ4ΩΕΔ-ΓΩΟ) απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής

εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, ο κος Ιωάννης Κιουλαφής,  με

ΑΦΜ  047601343,   κλήθηκε με την με αριθ.πρωτ.  3136/02-08-2017 πρόσκληση του Δημάρχου

Κέας να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της

πρόσκλησης  τα  προβλεπόμενα  από  τα  άρθρα  23.2  -  23.10  της  διακήρυξης  δικαιολογητικά

κατακύρωσης εντός σφραγισμένου φακέλου.
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Ο  προσωρινός  ανάδοχος  κατέθεσε  στην  υπηρεσία  τον  υπ'  αριθμ.πρωτ.  3326/14.08.2017
σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών, συνεπώς εμπροθέσμως. 

Η Επιτροπή  διαγωνισμού με  το  με  αριθ.πρωτ.  3426/25.08.2017 πρακτικό  αφού προχώρησε  σε

αποσφράγιση του φακέλου  δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχο τους, διαπίστωσε την

πληρότητά τους, συγκεκριμένα :

1.Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του προσωρινού αναδόχου (63671091/4-8-2017)

2.Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  ΕΦΚΑ του προσωρινού αναδόχου  (7-8-2017, 809/7-8-

2017, 810/7-8-2017)

3.Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εμπειροτεχνών Νομού Κυκλάδων (αρ. μητρώου 11, Οδοποιία

συντηρήσεις)

4.Αντίγραφο ποινικού μητρώου

5.Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Νάξου (57/2017)

6.Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου (313/2017, 93/2017)

 και πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισμού στον ανωτέρω ανάδοχο.

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:

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2)  τους  όρους  της  με  αριθμ.πρωτ.  2437/20-6-2017 διακήρυξη  του  διαγωνισμού,  η  οποία

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 17PROC001561113)

3) τα με αριθ.πρωτ. 2989/25.07.2017 &  3426/25.08.2017  πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού

4) τα στοιχεία του φακέλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση των με αριθ.πρωτ. 2989/25.07.2017 &  3426/25.08.2017  πρακτικών της επιτροπής

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

Δημοτικής Οδοποιίας » στον κ.  Ιωάννη Κιουλαφή και τη διάθεση πίστωσης ποσού 47.599,20 €

(συμπ/νου Φ.Π.Α.), ήτοι μέση τεκμαρτή έκπτωση 21,00 %.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 288/2017
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ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή ΕΝΦΙΑ Δήμου
Κέας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 21ο 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  τριών  χιλιάδων  δεκαεννιά

ευρώ και πενήντα λεπτών (3.019,50 €) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά στη

πληρωμή  ΕΝΦΙΑ Δήμου  Κέας  (ταυτότητα  οφειλής  090116331  900130477  175401000864),  σε

βάρος  του  ΚΑ  00.6312  του  προϋπολογισμού  εξόδων  οικ.έτους  2017  στον  οποίο  υπάρχει

εξειδικευμένη πίστωση.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

 την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

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

συγκεκριμένα στον ΚΑ   00.6312

 την υπ΄αριθμ. 090116331 900130477 175401000864  ταυτότητα οφειλής

 την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την διάθεση πίστωσης ποσού ευρώ τριών χιλιάδων δεκαεννιά ευρώ και πενήντα λεπτών (3.019,50

€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  στη  πληρωμή  ΕΝΦΙΑ Δήμου  Κέας

(ταυτότητα  οφειλής  090116331  900130477  175401000864),  σε  βάρος  του  ΚΑ  00.6312  του

προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2017 στον οποίο υπάρχει εξειδικευμένη πίστωση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 289/2017



22η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 8ης Σεπτεμβρίου 2017

ΘΕΜΑ 22ο : 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  22ο 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. 253/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, και μετά την έγκριση

της 6ης Αναμόρφωσης Π/Υ 2017 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, προχωρούμε στην

δέσμευση των πολυετών υποχρεώσεων που εκκρεμούσαν.

Κωδικός Περιγραφή Ανάδοχος ΠΟΣΟ

63.7412.0001 Μελέτη αποχέτευσης Δήμου Κέας

1) ΕΡΑΣΜΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΜΗΧ/ΚΟΙ ΕΠΕ
2) ΚΑΖΟΣ

Ν.ΓΙΩΡΓΟΣ
3) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
4) ΒΕΡΕΛΗΣ

ΣΠ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5) ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ

ΑΛ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

72.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 72.000,00 €

Η  οικονομική  επιτροπή  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ανωτέρω  διατάξεις,  την  εισήγηση  της
Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας και την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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 :
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Κωδικός Περιγραφή Ανάδοχος ΠΟΣΟ

63.7412.0001 Μελέτη αποχέτευσης Δήμου Κέας

1) ΕΡΑΣΜΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΜΗΧ/ΚΟΙ ΕΠΕ
2) ΚΑΖΟΣ

Ν.ΓΙΩΡΓΟΣ
3) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
4) ΒΕΡΕΛΗΣ

ΣΠ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5) ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ

ΑΛ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

72.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 72.000,00 €

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 290/2017
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ΘΕΜΑ 23ο : Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης συμμετοχής υπαλλήλου του Δήμου
σε  διαδικτυακό  σεμινάριο  με  θέμα  “Καθεστώς  αδειών  προσωπικού  Δήμων  και  Νομικών
προσώπων” μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 23ο 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 Δήμαρχος με την υπ΄ αριθμ. 367/04-09-2017 απόφασή του ενέκρινε την συμμετοχή της

υπαλλήλου  του  Δήμου  κ.  Σωτηρίας  Μυκωνιάτη  σε  εκπαιδευτικό  σεμινάριο  που  θα

πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20/09/2017 με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 15:00 από την

εταιρία  ΦΟΡΟΥΜ  ΔΙΕΘΝΗΣ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  Ε.Π.Ε.  /  FORUM

TRAINING  &  CONSULTING  LTD  με  θέμα  “Καθεστώς  αδειών  προσωπικού  Δήμων  και

Νομικών  προσώπων” μέσω  διαδικτυακής  πλατφόρμας.  Η  διάθεση  πίστωσης  της  ανωτέρω

δαπάνης  θα  γίνει  σε  βάρος  του  ΚΑ 00.6073.0001  του  προϋπολογισμού  οικ.έτους  2017  και

ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

 την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

 την υπ΄αριθμ. 367/04-09-2017 απόφαση Δημάρχου

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

συγκεκριμένα στον ΚΑ  00.6073.0001

 την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  διάθεση  πίστωσης  ποσού  εκατόν  πενήντα  ευρώ  (150,00  €  συμπ.ΦΠΑ)  για  την  πληρωμή

δαπάνης  συμμετοχής  της  υπαλλήλου  του  Δήμου  κ.  Σωτηρίας  Μυκωνιάτη  σε  εκπαιδευτικό

σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20/09/2017 με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης

15:00 από την εταιρία ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. /

FORUM TRAINING & CONSULTING LTD με θέμα  “Καθεστώς αδειών προσωπικού Δήμων

και Νομικών προσώπων” μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

Η ανωτέρω δαπάνη θα γίνει σε βάρος του ΚΑ 00.6073.0001 του προϋπολογισμού οικ.έτους 2017. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 291/2017
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ΘΕΜΑ 24ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας ανανέωση λογισμικού προστασίας (anti-virus) του server
και των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Δήμου.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  24ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (  anti-virus) Τ  ΟΥ   server

ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟ  ΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   254,20   € (συμπ.ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  10.7134  ) 

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ  Ο 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Για την προστασία του  server και των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Δήμου από ιούς που

εμφανίζονται  καθημερινά  στο  διαδίκτυο  καθώς  και  για  την  τεχνική  υποστήριξη  του

λογισμικού για διάστημα ενός (1) έτους,  κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης

για την παροχή υπηρεσίας ανανέωσης του τοίχους προστασίας

Οι μονάδες που θα  εγκατασταθεί το λογισμικό προστασίας θα είναι είκοσι (20).

Κατά συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω και  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του

Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1. την έγκριση της δαπάνης για την ανανέωση λογισμικού προστασίας (anti-virus) για τον
server και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Δήμου

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  254,20  €  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

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  209  παρ.  9  του  Ν.  3463/06, όπως
τροποποιήθηκε από την περ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016).

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)

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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   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)

   6. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016

 Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2017, ύψους 2.871,15 € και συγκεκριμένα στον
Κ.Α.  10.7134, (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 γίνει στην έδρα του αναδόχου όπως αναλυτικά αναφέρονται στην με
αριθμ. πρωτ. 3579/05-09-2017 σχετική μελέτη.

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 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).

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  10.7134
3. Την εισήγηση του προέδρου

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

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας για την ανανέωση λογισμικού προστασίας (anti-virus) για τον
server  και  τους  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές  του  Δήμου και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των
παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού 254,20 €  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  10.7134 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 292/2017
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ΘΕΜΑ 25ο :  Διάθεση πίστωσης για την ανάθεση σε δικηγόρο για την υπόθεση της Μακρονή-
σου.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
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ΘΕΜΑ 26Ο: Αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού για τον Δήμο Κέας.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  26ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

Σύμφωνα με την παρ.1 περίπτ. η΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, για την αποδοχή κληρονομιών,
κληροδοσιών και δωρεών, αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή.

Ο κ.  Daniel Ernest Julien, δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του, κ.  Κων/νου Καραγκούνη, μας
έκανε γνωστή την πρόθεσή του για την δωρεά χρηματικού ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€)
προς το Δήμο Κέας και χρηματικού ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) για τις ανάγκες  του
πυροσβεστικού κλιμακίου Κέας.

Προτείνω την αποδοχή της ανωτέρω δωρεάς για τους σκοπούς που ορίζεται στην σχετική επιστολή
του δωρητή. Το ποσό των 5.000,00€ θα κατανεμηθεί σε ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου Κέας
οικ.έτους 2017.

Επιπλέον,  επειδή  οι  Εθελοντικές  Πυροσβεστικές  Υπηρεσίες  δεν  δύνανται  να  έχουν  δικό  τους
προϋπολογισμό και σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.2 του Ν. 4029/2011 (ΦΕΚ Α’ 245) «1.Επιπλέον,
οι Ο.Τ.Α. στα γεωγραφικά όρια των οποίων λειτουργούν Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες,
έχουν υποχρέωση να εγγράφουν στον ετήσιο προϋπολογισμό τους τις αναγκαίες πιστώσεις για τον
εξοπλισμό των οχημάτων και μηχανημάτων και γενικότερα για την αντιμετώπιση των λειτουργικών
δαπανών,  όπως  τηλεφωνικές  συνδέσεις,  θέρμανση,  ύδρευση,  φωτισμός,  εξοπλισμός  γραφείου
κ.λπ.». Για το λόγο αυτό, το ποσό 3.000,00 θα κατανεμηθεί σε ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου
Κέας οικ. έτους 2017 που αφορούν σε ανάγκες του Κλιμακίου Εθελοντών Πυροσβεστών Δήμου
Κέας. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

 την παρ. 2 περιπτ. θ΄ άρθρο 103 ΔΚΚ
 την παρ. 1 περιπτ. η΄  του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
 την  από 9 Αυγούστου 2017 επιστολή δωρεάς του κ. Daniel Ernest Julien

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) προς το Δήμο Κέας και
χρηματικού ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) για τις ανάγκες του πυροσβεστικού κλιμακίου
Κέας.

Τα ανωτέρω ποσά θα κατανεμηθούν ως ανωτέρω με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου
Κέας οικ.έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 293/2017
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Ο πρόεδρος της Ο. Ε. - Δήμαρχος Κέας       Τα μέλη

                Ιωάννης Ευαγγέλου Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 
        

                   Ελευθερία Στ. Μορφωνιού

Αντώνιος Παούρης  

Ειρήνη Βελισσαροπούλου

Ελευθέριος Τζουβάρας  
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