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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
          ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
            

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 26ης/06-11-2017
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα  Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 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.  4471/01.11.2017  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. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη
               2. Δημήτριος Καβαλιέρος  

   3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού      (αν και προσκλήθηκε νόμιμα) 
   4. Αντώνιος Παούρης

    5. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
   6. Ελευθέριος Τζουβάρας          

             
 
    

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση των
πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρω-
μής για τη μηχανή γραμματοσήμανσης.

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

Με την  υπ’ αριθμ.  314/13.10.2017  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εγκρίθηκε  η  έκδοση
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 2.000,00 €, στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου
Μαριάννας Μωραΐτη, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για ταχυδρομικά τέλη του Δήμου στη
μηχανή προπληρωμής.
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 797/13.10.2017 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το
οποίο εισέπραξε η υπόλογος στις 17 του μηνός Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.
Όπως  προκύπτει  από τα  συνημμένα δικαιολογητικά  που υπέβαλε  η  υπόλογος,  οι  δαπάνες  που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 2.000,00 €.
Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και την
απαλλαγή της υπολόγου.

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

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των
άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.
2.  Την υπ’ αριθμ.  314/13.10.2017 απόφασή της  με  την  οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος
προπληρωμής ύψους 2.000,00€ στο όνομα της υπαλλήλου Μαριάννας Μωραΐτη.
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  για  το  υπ’  αριθμ.  797/13.10.2017 χρηματικό  ένταλμα
προπληρωμής, ύψους 2.000,00 €, που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου Μαριάννας Μωραΐτη
και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 335/2017
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρω-
μής  για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου για την συμμετοχή του σε
διεθνή έκθεση.

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

Με την υπ’ αριθμ. 266/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής, ποσού 1.400,00€, στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου κ.Φιλιππούση
Μαρίας, προκειμένου να πληρωθούν οι δαπάνες εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης
του υπαλλήλου του Δήμου κ. Αθανάσιου Κεραμιδιώτη για τη συμμετοχή του στη διεθνή έκθεση
Τουρισμού “Τour Natur” από την 1η έως και τις 3 Σεπτέμβρη 2017 στο Ντύσελντορφ, Γερμανία.
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμ.  579/2017 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το οποίο
εισέπραξε ο υπόλογος την 11η του μηνός Αυγούστου του έτους 2017.
Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος στις δαπάνες που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 1.292,86 € το ποσό δε των 107,14 € που δεν δαπανήθηκε,
επεστράφη στο ταμείο του Δήμου.

Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και την
απαλλαγή του υπολόγου.

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

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των
άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
2. Την υπ’ αριθμ. 266/2017 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος
    προπληρωμής ύψους 1.400,00 € στο όνομα  της υπαλλήλου του Δήμου κ.Φιλιππούση Μαρίας
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος
4. Το υπ΄αριθμ. ΓΡΥ 4/25-10-2017 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθμ. 579/2017 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής,
ύψους 1.400,00 €, που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου κ.Φιλιππούση Μαρίας, με
συνολικό ύψος δαπάνης  1.292,86 € και επιστροφή στο ταμείο του Δήμου του υπόλοιπου ποσού
107,14 €  με το υπ΄ αριθμ. ΓΡΥ 4/25-10-2017 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου και απαλλάσσει τον
υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 336/2017
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ΘΕΜΑ 3ο  : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών κατα-
νάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ακινήτων του Δήμου.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού ευρώ χιλίων πεντακοσίων
πενήντα (1.550,00 €) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά εξόφληση λογαριασμών
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του Δήμου, ως εξής :

 με  αριθμό  παροχής  5  50029791-01  9  και  περίοδο  κατανάλωσης  από  15/09/2016  έως
27/09/2017 (εκκαθαριστικός), ποσού ευρώ χίλια πεντακόσια τριάντα έξι (1.536,00 €) και
αφορά το αντλιοστάσιο που βρίσκεται στη θέση ρέμα Μυλοποτάμου. Η εν λόγω δαπάνη θα
βαρύνει τον ΚΑ 25.6211.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 στον οποίο έχει εγγραφεί
πίστωση.

 με  αριθμό  παροχής  5  50006797-01  5  και  περίοδο  κατανάλωσης  από  19/07/2017  έως
17/09/2017 (έναντι), ποσού ευρώ δεκατεσσάρων (14,00 €), και αφορά το δωρηθέν ακίνητο
Κυριακούλας  Μυκονιάτη  προς  το  Δήμο  Κέας.  Η  εν  λόγω δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ
15.6279.0002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2017 και στους ΚΑ
25.6211.0001 &  15.6279.0002
3. Τους λογαριασμούς της ΔΕΗ
4. Την εισήγηση του προέδρου

                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει  πίστωση  ποσού  ευρώ  χιλίων  πεντακοσίων  πενήντα  (1.550,00  €)  για  την  κάλυψη  της
υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά εξόφληση λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του
Δήμου, ως εξής :

 με  αριθμό  παροχής  5  50029791-01  9  και  περίοδο  κατανάλωσης  από  15/09/2016  έως
27/09/2017 (εκκαθαριστικός), ποσού ευρώ χίλια πεντακόσια τριάντα έξι (1.536,00 €) και
αφορά το αντλιοστάσιο που βρίσκεται στη θέση ρέμα Μυλοποτάμου. Η εν λόγω δαπάνη θα
βαρύνει τον ΚΑ 25.6211.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 στον οποίο έχει εγγραφεί
πίστωση.

 με  αριθμό  παροχής  5  50006797-01  5  και  περίοδο  κατανάλωσης  από  19/07/2017  έως
17/09/2017 (έναντι), ποσού ευρώ δεκατεσσάρων (14,00 €), και αφορά το δωρηθέν ακίνητο
Κυριακούλας  Μυκονιάτη  προς  το  Δήμο  Κέας.  Η  εν  λόγω δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ
15.6279.0002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 337/2017



26η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Νοεμβρίου 2017

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών  πολυετών υποχρεώσεων και την
διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην δαπάνη που θα πραγ-
ματοποιηθεί εντός του 2017 – συμπληρωματική.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο 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. 290/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, και μετά την έγκριση

της Β΄ & Ε΄ Αναμόρφωσης Π/Υ 2017 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, προχωρούμε

στην  δέσμευση των πολυετών υποχρεώσεων που εκκρεμούσαν.

Κωδικός Περιγραφή Ανάδοχος ΠΟΣΟ

63.7341.0001
Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης

Ιουλίδας Κέας
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΤΚΕΕ 23.329,74 €

64.6262.0001
Παροχή Υπηρεσίας για την Αποκατάσταση και

σηματοδότηση περιηγητικών
 διαδρομών – μονοπατιών νήσου Κέας 

ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ
ΕΠΕ 15.544,14 €

64.6262.0001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΝΗΣΟΥ

ΚΕΑΣ

ΔΕΔΕΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  &
ΣΙΑ Ε.Ε.

17.641,73€

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 :

Κωδικός Περιγραφή Ανάδοχος ΠΟΣΟ

63.7341.0001
Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης

Ιουλίδας Κέας
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΤΚΕΕ 23.329,74 €
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64.6262.0001
Παροχή Υπηρεσίας για την Αποκατάσταση και

σηματοδότηση περιηγητικών
 διαδρομών – μονοπατιών νήσου Κέας 

ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ
ΕΠΕ 15.544,14 €

64.6262.0001
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ

ΔΕΔΕΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  &
ΣΙΑ Ε.Ε.

17.641,73€

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 338/2017
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ΘΕΜΑ 5ο :  Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπανών συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου
σε σεμινάρια. 

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

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

 Ο Δήμαρχος με την υπ΄ αριθμ. 439/18-10-2017 απόφασή του ενέκρινε την συμμετοχή της

υπαλλήλου του Δήμου κ. Σωτηρίας Μυκωνιάτη – Προϊσταμένης Διοικητικού Οικονομικού,

σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017, στην

Αθήνα, με ώρα έναρξης 08:30 και ώρα λήξης 16:00 από την εταιρία TRAINING NET.EE

με  θέμα  “Νέο  θεσμικό πλαίσιο  επιλογής  προϊσταμένων  και  ο  ρόλος  της  δομημένης

συνέντευξης  στη  νέα  διαδικασία  επιλογής  προϊσταμένων”.  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 διακοσίων ευρώ (200,00 €).

 Ο Δήμαρχος με την υπ΄ αριθμ. 459/02-11-2017 απόφασή του ενέκρινε την συμμετοχή της5

υπαλλήλου του Δήμου κ.Μαριάννας Μωραΐτη, σε διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο που

θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017, με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα

λήξης 15:00 από την εταιρία ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

με θέμα  “Διαχείριση και χρήση πληροφοριακού συστήματος Μητρώου Πολιτών”. 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 ενενήντα ευρώ (190,00

€).

      Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

 τις υπ΄αριθμ. 439/18-10-2017 & 459/02-11-2017 αποφάσεις Δημάρχου

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

συγκεκριμένα στον ΚΑ  00.6073.0001

 την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Την  διάθεση  πίστωσης  ποσού  διακοσίων  ευρώ  (200,00  €)  για  την  πληρωμή  δαπάνης

συμμετοχής  της  υπαλλήλου  του  Δήμου  κ.  Σωτηρίας  Μυκωνιάτη  –  Προϊσταμένης

Διοικητικού Οικονομικού, σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα

30 Οκτωβρίου 2017, στην Αθήνα, με ώρα έναρξης 08:30 και ώρα λήξης 16:00 από την

εταιρία TRAINING NET.EE με θέμα “Νέο θεσμικό πλαίσιο επιλογής προϊσταμένων και

ο ρόλος της δομημένης συνέντευξης στη νέα διαδικασία επιλογής προϊσταμένων”.

 Την  διάθεση  πίστωσης  ποσού  ενενήντα  ευρώ  (190,00  €)  για  την  πληρωμή  δαπάνης

συμμετοχής  της  υπαλλήλου  του  Δήμου  κ.Μαριάννας  Μωραΐτη,  σε  διαδικτυακό

εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017, με

ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 15:00 από την εταιρία ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ

&  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΕ  με  θέμα  “Διαχείριση  και  χρήση  πληροφοριακού

συστήματος Μητρώου Πολιτών”. 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τον ΚΑ 00.6073.0001 του προϋπολογισμού οικ.έτους 2017. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 339/2017
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ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων
και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων του Δήμου.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 128,40 € σε
βάρος του ΚΑ 10.6422, για τα εξής:

 τη μετάβαση της υπαλλήλου του Δήμου κ. Φανής – Άννας Μπαλατσού στην Αθήνα, στις 28
& 29/09/2017, προκειμένου να παρακολουθήσει σεμινάριο με θέμα “Ρύθμιση οφειλών και
ζητήματα  που  αφορούν  στα  έσοδα  των  ΟΤΑ και  προκύπτουν  από  τις  διατάξεις  του
Ν.4483/17”, συνολικού ποσού 64,20 € ήτοι (α) 24,20 € για οδοιπορικά (εισιτήρια πλοίου)
και (β) 40,00 € ημερήσια αποζημίωση

 τη μετάβαση της υπαλλήλου του Δήμου κ. Σωτηρίας Μυκωνιάτη στην Αθήνα, προκειμένου
να παρακολουθήσει σεμινάριο με θέμα “Νέο θεσμικό πλαίσιο επιλογής προϊσταμένων και ο
ρόλος της δομημένης συνέντευξης στη νέα διαδικασία επιλογής προϊσταμένων”, συνολικού
ποσού  64,20 € ήτοι (α) 24,20 € για οδοιπορικά (εισιτήρια πλοίου) και (β) 40,00 € ημερήσια
αποζημίωση

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ.2 του Ν.3463/06
2.  Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και στους ΚΑ
10.6422 
3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο Πρόεδρος αιτείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 128,40 € σε βάρος του ΚΑ
10.6422, για τα εξής:

 τη μετάβαση της υπαλλήλου του Δήμου κ.Φανής – Άννας Μπαλατσού στην Αθήνα, στις 28
& 29/09/2017, προκειμένου να παρακολουθήσει σεμινάριο με θέμα “Ρύθμιση οφειλών και
ζητήματα  που  αφορούν  στα  έσοδα  των  ΟΤΑ και  προκύπτουν  από  τις  διατάξεις  του
Ν.4483/17”, συνολικού ποσού 64,20 € ήτοι (α) 24,20 € για οδοιπορικά (εισιτήρια πλοίου)
και (β) 40,00 € ημερήσια αποζημίωση

 τη μετάβαση της υπαλλήλου του Δήμου κ.Σωτηρίας Μυκωνιάτη στην Αθήνα, προκειμένου
να παρακολουθήσει σεμινάριο με θέμα “Νέο θεσμικό πλαίσιο επιλογής προϊσταμένων και ο
ρόλος της δομημένης συνέντευξης στη νέα διαδικασία επιλογής προϊσταμένων”, συνολικού
ποσού  64,20 € ήτοι (α) 24,20 € για οδοιπορικά (εισιτήρια πλοίου) και (β) 40,00 € ημερήσια
αποζημίωση

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 340/2017
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ΘΕΜΑ 7ο : Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης από κωδικούς αριθμούς εξόδων του
προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2017.

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

Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική
Επιτροπή  αποφασίζει  για  την  έγκριση  των  δαπανών  και  τη  διάθεση  των  πιστώσεων  του
προϋπολογισμού,  εκτός  από  εκείνες  που  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  αποφασίζει  το
δημοτικό συμβούλιο.
Σύμφωνα με το ΠΔ 113/2010 “περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες” η Οικονομική
Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πιστώσεων για την
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος των Κωδικών Αριθμών των εξόδων του προϋπολογισμού του
Δήμου.
Επίσης λαμβάνεται υπόψη η με αριθ.πρωτ. 2/99070/0026 – 23/12/2016 εγκύκλιος του Υπουργείου
Οικονομικών με θέμα : «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων» (ΑΔΑ: 717ΥΗ-61Δ),  με θέμα :
«Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων».

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

 ΑΡΙΘΜΟΣ
  ΑΑΥ 

ΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕ-

ΠΕΤΑΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

 397 

 10.6422

Οδοιπορικά έξοδα
και αποζημίωση
μετακινούμενων

υπαλλήλων

480,00 € 271,40 € Μερική εκτέλεση
της δαπάνης

59

70.6279.0010

Μυοκτονία και
απεντόμωση νέου

δημοτικού σφαγείου

1.562,40 € 806,40 € Ολοκλήρωση
εργολαβίας

214

10.6613

Προμήθεια εντύπων
και υλικών

μηχανογράφησης
και πολλαπλών

εκτυπώσεων

969,34 € 471,17 € Μερική εκτέλεση
της δαπάνης

303 

10.6612

Προμήθεια
γραφικής ύλης και

λοιπά υλικά
γραφείων

2.851,89 € 45,66 € Ολοκλήρωση
εργολαβίας

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

 ΑΡΙΘΜΟΣ
  ΑΑΥ 

ΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕ-

ΠΕΤΑΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

 397 

 10.6422

Οδοιπορικά έξοδα
και αποζημίωση
μετακινούμενων

υπαλλήλων

480,00 € 271,40 € Μερική εκτέλεση
της δαπάνης

59

70.6279.0010

Μυοκτονία και
απεντόμωση νέου

δημοτικού σφαγείου

1.562,40 € 806,40 € Ολοκλήρωση
εργολαβίας

214

10.6613

Προμήθεια εντύπων
και υλικών

μηχανογράφησης
και πολλαπλών

εκτυπώσεων

969,34 € 471,17 € Μερική εκτέλεση
της δαπάνης

303 

10.6612

Προμήθεια
γραφικής ύλης και

λοιπά υλικά
γραφείων

2.851,89 € 45,66 € Ολοκλήρωση
εργολαβίας

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 341/2017
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ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια καρτελών για το δημοτικό σφαγείο.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΡΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   105,40     €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  70.6613.0001   )

   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  να  καλυφθούν  οι  ανάγκες  κατηγοριοποίησης  των  βοοειδών  μετά  την  σφαγή  κρίθηκε
αναγκαία η προμήθεια χάρτινων καρτελών
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο
προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης  (20.000,00  €  μη
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  σύμφωνα  με  τo  άρθρο  118  παρ.1  του  Ν.4412/2016)  η  δαπάνη
γίνεται  με  βάσει  την  περιγραφή,  τον  προϋπολογισμό  και  τα  λοιπά,  κατά  την  κρίση του  Ν.Π.,
στοιχεία  της  προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής που υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.

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

1.την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια καρτελών για το δημοτικό σφαγείο

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  105,40 €  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α. 70.6613.0001  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι τα εξής:
 διαστάσεις 10*10 cm
 χαρτί γραφής 250 gr
 εκτύπωση 2χρωμης Α όψης 
 500 τεμάχια συνολικά.

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

Α/Α Περιγραφή Είδους Ποσότητα Τιμή Μονάδος € Σύνολο €

1 χάρτινες καρτέλες, 10*10 cm, 250 gr, 
2 χρωμες - (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΕΑΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ)

500 τμχ 0,17 85,00

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 85,00

ΦΠΑ 24% 20,40

ΣΥΝΟΛΟ 105,40

                                                                                                                  

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

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

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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   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.
70.6613.0001, με ποσό 1.397,08 €, (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 το υλικό εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία 
ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16) 

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

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

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της  προμήθειας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί
αφού προσκομίσει δελτίο αποστολής - τιμολόγιο. 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 μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και στον Κ.Α.
70.6613.0001
3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια καρτελών για το δημοτικό σφαγείο και τις τεχνικές προδιαγραφές των
προς προμήθεια ειδών.
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Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 105,40 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 70.6613.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 342/2017
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ΘΕΜΑ 9ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   429,98     €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  25.6662.0001  )

   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  για  την  υπηρεσία  Ύδρευσης  του  Δήμου  Κέας,  κρίνεται
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο
προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης  (20.000,00  €  μη
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  σύμφωνα  με  τo  άρθρο  118  παρ.1  του  Ν.4412/2016)  η  δαπάνη
γίνεται  με  βάσει  την  περιγραφή,  τον  προϋπολογισμό  και  τα  λοιπά,  κατά  την  κρίση του  Ν.Π.,
στοιχεία  της  προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής που υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.

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

1.την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  429,98 €  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α. 25.6662.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ -

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1 ΚΟΝΕΞ ΡΑΚΟΡ 15*½ʺ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 7 ΤΕΜΑΧΙΑ

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126576
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2
ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΚΟΡ 16 *  ½ʺ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2

ΤΕΜΑΧΙΑ

3
ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΩΝΙΕΣ 16 *  ½ʺ ΘΗΛΥΚΕΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ 3

ΤΕΜΑΧΙΑ

4 ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΦ 16 *  ½ʺ ΘΗΛΥΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

5 ΜΑΣΤΟΙ 15*  ½ʺ  ΘΗΛΥΚΟΙ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ

6 ΣΤΗΡΙΜΑ Φ15 Ι 10 ΤΕΜΑΧΙΑ

7 ΣΠΥΡΑΛ 40cm  ½ʺ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

8 ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ Φ16 ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΩΣΗ 6 (m) ΜΕΤΡΑ

9 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ Φ63 6 ΑΤΜ 3  (m) ΜΕΤΡΑ

10 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ Φ63 45ο 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

11 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ Φ63 87ο 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

12 ΣΧΑΡΑΚΙ ΙΝΟΧ ΣΤΑΘΕΡΟ 12*12 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

13 ΣΧΑΡΑΚΙ ΙΝΟΧ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 15*15 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

14 ΦΟΥΣΚΑ ΦΛΩΤΕΡ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

15 ΤΑΦ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ 18*2,5* ½ʺ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

16 ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΚΟΡ 16 *  ½ʺ ΘΗΛΥΚΟ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

17 ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ Φ16 ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 6 (m) ΜΕΤΡΑ

18 ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΛΚΟΥ Φ15 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

19 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ½ʺ 3 ΤΕΜΑΧΙΑ

20 ΣΥΣΤΟΛΕΣ 3/8'' * 1/2΄΄ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ

21
ΣΥΣΤΟΛΕΣ  3/8'' * 1/2΄΄ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
 1

ΤΕΜΑΧΙΟ

22 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΛΕΥΚΗ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

23 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΤΟΥΖ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

24 ΣΠΙΡΑΛ ΛΟΥΤΡΟΥ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

25 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

26 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ 1 ΟΠΗΣ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

27 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

28 WC PACK ΛΕΚΑΝΗ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

29 ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΣΠΙΡΑΛ Β.Τ. 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

30 ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΕΥΘΕΙΑ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ
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Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

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.
25.6662.0001, με ποσό 7.715,70 €, (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 υπογραφής της σύμβασης. (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16) 

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

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

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
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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. 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 μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και στον Κ.Α.
25.6662.0001
3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 429,98 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 25.6662.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 343/2017
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ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια αναλωσίμων για τη μηχανή γραμματοσήμανσης.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   479,88     €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  10.6613  )
   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 - οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, κρίνεται
απαραίτητη  η  πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  προμήθεια  αναλωσίμων  για  τη  μηχανή
γραμματοσήμανσης

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο
προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης  (20.000,00  €  μη
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  σύμφωνα  με  τo  άρθρο  118  παρ.1  του  Ν.4412/2016)  η  δαπάνη
γίνεται  με  βάσει  την  περιγραφή,  τον  προϋπολογισμό  και  τα  λοιπά,  κατά  την  κρίση του  Ν.Π.,
στοιχεία  της  προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής που υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.

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

1.την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια αναλωσίμων για τη μηχανή γραμματοσήμανσης

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  479,88 €  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α. 10.6613 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 -   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Α/Α Περιγραφή Είδους Ποσότητα Τιμή
Μονάδος €

Σύνολο €

1 μελανωτήρες κόκκινου χρώματος για 
την μηχανή γραμματοσήμανσης Pitney 
Bowes DM 100i (PCN : 793-5)

3 τμχ 129,00 387,00

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

387,00

ΦΠΑ 24% 92,88

ΣΥΝΟΛΟ 479,88

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

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.  10.6613,
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου
του Υπουργείου Εσωτερικών).
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Έγκριση Αποτελέσματος :
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 το υλικό εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία 
ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16) 

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

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

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της  προμήθειας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί
αφού προσκομίσει δελτίο αποστολής - τιμολόγιο. 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 μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και στον Κ.Α.
10.6613
3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την  προμήθεια  αναλωσίμων  για  τη  μηχανή  γραμματοσήμανσης και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  479,88 €  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  10.6613 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 344/2017

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


26η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Νοεμβρίου 2017

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

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   142,75     €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  20.6634  )
   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  καθαριότητας  Δήμου  Κέας,  κρίνεται
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια διαφόρων ειδών καθαριότητας &
ευπρεπισμού

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο
προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης  (20.000,00  €  μη
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  σύμφωνα  με  τo  άρθρο  118  παρ.1  του  Ν.4412/2016)  η  δαπάνη
γίνεται  με  βάσει  την  περιγραφή,  τον  προϋπολογισμό  και  τα  λοιπά,  κατά  την  κρίση του  Ν.Π.,
στοιχεία  της  προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής που υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.

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

1.την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  142,75 €  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α. 20.6634 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

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1. ΣΚΟΥΠΕΣ ΨΑΘΙΝΕΣ 5 ΤΕΜΑΧΙΑ

2. ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΟΥ ΣΚΛΗΡΕΣ 3 ΤΕΜΑΧΙΑ
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3. ΣΚΟΥΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 3 ΤΕΜΑΧΙΑ

4. ΚΟΝΤΑΡΙΑΣΚΟΥΠΑΣ 5 ΤΕΜΑΧΙΑ

5. ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΕΙΡΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ

6. ΣΚΟΥΠΕΣ ΓΚΑΖΟΝ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ

7. ΚΟΝΤΑΡΙΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ

8. ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 ΤΕΜΑΧΙΑ

9. ΚΟΥΒΑΣ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

10. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

11. ΦΑΡΑΣΙ 3 ΤΕΜΑΧΙΑ

12. ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΡΓΩΝ 5 ΤΕΜΑΧΙΑ

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου.

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 ΠΔ. 80/2016
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26η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Νοεμβρίου 2017

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 20.6634 με
ποσό 146,00 €,  (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 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.

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της  προμήθειας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί
αφού προσκομίσει δελτίο αποστολής-τιμολόγιο. 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 μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και στον Κ.Α.
20.6634
3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  142,75 €  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  20.6634 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 345/2017
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26η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Νοεμβρίου 2017

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   169,94   €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  25.6672.0001  )

   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  να  καλυφθούν  οι  ανάγκες  της  υπηρεσίας  ύδρευσης  κρίθηκε  αναγκαία  η  προμήθεια
ανταλλακτικών για το χορτοκοπτικό του διαθέτει ο Δήμος

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο
προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης  (20.000,00  €  μη
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  σύμφωνα  με  τo  άρθρο  118  παρ.1  του  Ν.4412/2016)  η  δαπάνη
γίνεται  με  βάσει  την  περιγραφή,  τον  προϋπολογισμό  και  τα  λοιπά,  κατά  την  κρίση του  Ν.Π.,
στοιχεία  της  προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής που υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.

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

1.την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  169,94 €  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α. 25.6672.0001  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
                       

Α/Α Περιγραφή Είδους Ποσότητα Τιμή Μονάδος € Σύνολο €

1 ΛΑΔΙ ΔΙΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 5 ΚΙΛΑ 10,48 52,40

2 ΜΙΣΙΝΕΖΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 16,93 84,65
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26η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Νοεμβρίου 2017

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 137,05

ΦΠΑ 24% 32,89

ΣΥΝΟΛΟ 169,94

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

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.
25.6672.0001, με ποσό 722,40 €, (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 το υλικό εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 
ημερομηνία ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16) 
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26η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Νοεμβρίου 2017

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

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

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της  προμήθειας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί
αφού προσκομίσει δελτίο αποστολής - τιμολόγιο. 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 μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και στον Κ.Α.
25.6672.0001
3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια  ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων και τις τεχνικές προδιαγραφές
των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 169,94 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 25.6672.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 346/2017
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26η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Νοεμβρίου 2017

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια λοιπών υλικών για την υπηρεσία ύδρευσης – αποχέτευσης.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   377,54   €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  25.6662.0002  )

   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 να καλυφθούν οι ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης - αποχέτευσης κρίθηκε αναγκαία η
προμήθεια διαφόρων 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  των  υπηρεσιών  του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  προμήθεια λοιπών  υλικών  για  την  υπηρεσία  ύδρευσης  –
αποχέτευσης

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  377,54 €  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α. 25.6662.0002  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-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
                       

Α/Α Περιγραφή Είδους Ποσότητα Τιμή Μονάδος € Σύνολο €

1 ΛΑΣΤΙΧΟΤΑΙΝΙΑ 2 10,89 21,78

2 ΛΟΥΚΕΤΑ ΝΟ 50 3 8,47 25,41

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126576
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3 ΠΙΝΕΛΑ ΝΟ 2 1/2 5 2,02 10,10

4 ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 8Χ60 200 0,12 24,00

5 ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ8Χ180 100 0,22 22,00

6 ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ8Χ220 50 0,28 14,00

7 ΦΙΜΠΕΡ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ 20 0,81 16,20

8 ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 10Χ100 50 0,12 6,00

9 ΒΙΔΕΣ 5Χ100 3 ΚΟΥΤΙΑ 5,56 16,68

10 ΦΙΑΛΗ ΓΚΑΖΙΟΥ ΓΙΑ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ 3 7,66 22,98

11 ΝΗΜΑ ΓΙΑ ΒΡΥΣΕΣ 3 8,06 24,18

12 ΤΣΕΡΚΙ 5 2,10 10,50

13 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ 1 1,61 1,61

14 ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ 5 1,61 8,05

15 ΣΚΕΠΑΡΝΙ 2 7,26 14,52

16 ΞΥΛΟ 2 0,97 1,94

17 ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΣΕΣ 2 4,84 9,68

18 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 5 ΠΑΚΕΤΑ 4,84 24,20

19 ΠΟΜΟΛΑ ΖΕΥΓΗ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 15,32 30,64

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 304,47

ΦΠΑ 24% 73,07

ΣΥΝΟΛΟ 377,54

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

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»

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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   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.
25.6662.0002, με ποσό 8.000,00 €, (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 παραδώσει το υλικό εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 
ημερομηνία ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16) 

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

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

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της  προμήθειας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί
αφού προσκομίσει δελτίο αποστολής - τιμολόγιο. 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 μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και στον Κ.Α.
25.6662.0002
3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την  προμήθεια  λοιπών υλικών για την  υπηρεσία ύδρευσης –  αποχέτευσης και  τις
τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 377,54 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 25.6662.0002 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 347/2017

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 14ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ     ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑ  Σ     1.410,04  €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.   10.6614 ΜΕ ΠΟΣΟ 1.319,94 € 

&  ΚΑ 10.6612 ΜΕ ΠΟΣΟ 109,12 €
 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 των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου  Κέας, κρίνεται απαραίτητη
η πραγματοποίηση δαπάνης για την  προμήθεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες του Δήμου.

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες
του Δήμου.

2. την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.410,04 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον ΚΑ 10.6612
με ποσό 1.300,92€ και τον ΚΑ 10.6614 με ποσό 109,12 €  προϋ/σμού 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

 Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

Από τον Κ.Α.   10.6612 :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 
50

 (10ΚΙΒΩΤΙΑ)
ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ (No 64)    2
ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ (No 126)     1
ΣΤΥΛΟ PILOT V-BALL 0,5gel roller ball ΜΠΛΕ   40
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ΣΤΥΛΟ PILOT V-BALL 0,5gel roller ball ΚΟΚΚΙΝΟ   20
ΣΤΥΛΟ PILOT V-BALL 0,5gel roller ball ΠΡΑΣΙΝΟ 20
ΣΤΥΛΟ FABER CASTELL ΜΠΛΕ       20
ΔΙΑΦΑΝΙΕΣ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ       50
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 10  ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ 20
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 12 ΘΕΜΑΤΩΝ      20
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) 60
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ  ΧΡΩΜ. 28mm - 100τεμ. 10
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ  ΜΕΤΑΛ. 50mm - 50τεμ.  10
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ROLLER   10
ΚΥΒΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 8,5 Χ 8,5 ΧΙΛ. ΧΡΩΜΑΤ. 10
ΑΥΤΟΚ. ΚΥΒΟΙ ΣΗΜ. 7,5 Χ 7,5  cm ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ 10
ΑΥΤΟΚ. ΚΥΒΟΙ ΣΗΜ. 5 Χ 4  cm ΧΡΩΜ.  5
ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0,5  10
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ 0,5    10
ΣΤΙΚΑΚΙΑ USB 8 GB       6
ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 2
ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 10
CD ΣΕ ΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ  20
ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΤΑΙΝΙΑ 10Ψ    2
ΓΟΜΑ ΛΕΥΚΗ    6
ΡΑΦΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ     15
ΚΙΒΏΤΙΟ ΑΔΡΑΝΟΎΣ ΑΡΧΕΊΟΥ 30x37x51cm 11
ΚΙΒΏΤΙΟ  ΑΠΟΘ. ΚΛΑΣΈΡ 50.5x30.5x33.5cm  11
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ΚΥΒΩΝ     5
ΨΑΛΙΔΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 5
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΑΣ 30 CM 4
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΑΣ 70 CM 2
ΣΕΛΟΤΕΙΠ 3M SCOTCH MAGIC 19Χ33 ΓΑΛΑΚΤΕΡΟ 20
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 2018 
ΓΥΡΙΣΤΟ ΓΙΑ ΒΑΣΗ 10
ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ημερολογίου) 10
ΣΠΙΡΑΛ ΑΤΖΕΝΤΑ 2018 Α4 5
ΡΟΛΟ 80 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 610 mm
ΜΗΚΟΥΣ 45,7  m 5
ΡΟΛΟ 80 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 914 mm
ΜΗΚΟΥΣ 45,7  m 2

Από τον Κ.Α.   10.6614 :

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ  ΓΡΑΦΕΊΟΥ ΠΡΊΖΑΣ  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΓΚΡΙ, ΝΤΟΥΙ Ε27 40W, 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ 16,5x15εκ., ΥΨΟΥΣ 96εκ, 8

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

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.  10.6612
ποσό 1.319,94 € & στον Κ.Α.10.6614 με ποσό 173,59 € (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 παραδίδει τα υλικά τμηματικά εντός του έτους 2017, ανάλογα με 
τις ανάγκες της Υπηρεσίας. (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16).

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

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά στην έδρα του Δήμου.
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Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της  προμήθειας θα γίνεται τμηματικά, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που
θα  εκδοθεί  αφού  προσκομίσει  δελτίο  αποστολής  -  τιμολόγιο.  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 10.6612 και ΚΑ 10.6614 

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την  προμήθεια γραφικής  ύλης  για  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 1.410,04 € συμπ/νου ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον
ΚΑ 10.6612  με  ποσό  1.300,92€  και  τον  ΚΑ 10.6614  με  ποσό  109,12  €  προϋ/σμού  εξόδων
οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 348/2017
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ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια ενεργού διαδικτυακού εξοπλισμού (switch).

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   (  switch)

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   882,00   €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  10.7134  )
   ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 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 ενεργού διαδικτυακού εξοπλισμού
(Switch). Η ανωτέρω προμήθεια θα αντικαταστήσει το κεντρικό Switch του Δήμου για να
μεγαλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο
προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης  (20.000,00  €  μη
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  σύμφωνα  με  τo  άρθρο  118  παρ.1  του  Ν.4412/2016)  η  δαπάνη
γίνεται  με  βάσει  την  περιγραφή,  τον  προϋπολογισμό  και  τα  λοιπά,  κατά  την  κρίση του  Ν.Π.,
στοιχεία  της  προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής που υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.

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

1.την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ενεργού διαδικτυακού εξοπλισμού (switch)

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  882,00  €  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  10.7134 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-

               ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ €

1. “Προμήθεια  ενεργού
διαδικτυακού εξοπλισμού (Switch)

ταχύτητας 10/100/1000 Mbps,
προγραμματιζόμενο, 

τροφοδοσίας έως 500 W

1 711,29 711,29

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 711,29

ΦΠΑ 24% 170,71

ΣΥΝΟΛΟ 882,00

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

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. 10.7134, με
ποσό 2.616,95 €, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν
30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).
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Έγκριση Αποτελέσματος :
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 15 ημερών από την ημερομηνία 
ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16) 

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

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

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της  προμήθειας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί
αφού προσκομίσει δελτίο αποστολής - τιμολόγιο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.. Τυχόν
διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του
προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).

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

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και στον Κ.Α.
10.7134
3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την  προμήθεια  ενεργού  διαδικτυακού  εξοπλισμού  (switch) και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  882,00 €  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α. 10.7134 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 349/2017
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ΘΕΜΑ 16ο  : Έγκριση του υπ’ αριθμ.  4233/16.10.2017 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και
κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑ-
ΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΗΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ

(R.O) ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 500m3/ημέρα ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ.

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

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

Βάσει της υπ΄αριθμ. 173/2017 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι

τεχνικές  προδιαγραφές  και  καθορίστηκαν  οι  όροι  της  διακήρυξης  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού

διαγωνισμού  για  την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΟΡΗΤΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ  ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ  ΥΦΑΛΜΗΡΟΥ

ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ (R.O) ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

500m3/ημέρα ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ,  εκδόθηκε από το Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού,  η

οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 17PROC006285225)

Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό δύο (2) συμμετέχοντες:

 ΤΕΜΑΚ ΑΝΩΝ ΤΕΧΝ ΕΜΠΟΡ ΒΙΟΜ ΤΟΥΡ &amp; ΝΑΥΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ   με αριθμό

συστήματος 62675,

 ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, με αριθμό συστήματος 67996.

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ.  2/2017 απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής, γνωμοδότησε με το υπ’ αριθμόν 3776/18.09.2017 πρακτικό αξιολόγησης

προς την οικονομική επιτροπή για  την  ανάδειξη της  εταιρείας  ΤΕΜΑΚ Α.Ε.  ως  προσωρινού

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

όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά.  

Με την υπ΄αριθ. 301/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό.

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, ο προσωρινός ανάδοχος ΤΕΜΑΚ Α.Ε. κλήθηκε με ηλεκτρονική

πρόσκληση (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) να υποβάλει,  εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της

πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3.2 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης.

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=22085&tradingPartnerId=31746&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1369390077&oapc=15&oas=0LfrZ2dGEB2vwBX-0StU9A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21145&tradingPartnerId=30391&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&_ti=1369390077&oapc=10&oas=opVtQ8xsnufWQu4zsBsIfA..
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Η  Επιτροπή  διαγωνισμού  με  το  υπ’  αριθ.  4233/16.10.17 πρακτικό  αφού  προχώρησε  σε

αποσφράγιση  του  ηλεκτρονικού  και  φυσικού  φακέλου  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  και  σε

έλεγχο τους, διαπίστωσε την πληρότητά τους και πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισμού στον

ανωτέρω προμηθευτή.

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 υπ΄αριθ. 2168/2017 διακήρυξης

3) τα υπ’ αριθ.  3727, 3755/14.9.2017 πρακτικά αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών,

και τεχνικών προσφορών,

4) Την υπ’ αριθ. 64 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

5) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή

πρότασης)  ανάληψης  υποχρέωσης,  για  την  ύπαρξη  διαθέσιμου  ποσού,  τη  συνδρομή  των

προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο

Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1/2017

6) τα στοιχεία του φακέλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α.  Την έγκριση του υπ’ αριθ. 4233/16.10.2017 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και 

β. Την κατακύρωση  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  στην  ΤΕΜΑΚ  Α.Ε.  έναντι

αμοιβής 75.800,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), ήτοι 93.992,00 € (συμπ.ΦΠΑ 24%), γιατί η προσφορά

της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και

με την πλέον συμφερότερη προσφορά δηλ. εκείνη που  παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ), 

ΤΕΜΑΚ  ΑΕ 75.800,00 ευρώ = 739,51219
102,50

WATERA
HELLAS ΑΒΕΕ

76.600,00 ευρώ = 766
100,00

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 350/2017
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ΘΕΜΑ 17ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της Ζ΄ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους
2017.

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανα-
φέρει ότι ο προϋπολογισμός του έτους 2017 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄
αριθμ 248/2016 απόφαση, και πρέπει να αναμορφωθεί όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

1) ΕΣΠΑ

Πράξη: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας
Τροποποιούμε την κατανομή των δαπανών για το Κέντρο Κοινότητας ως εξής:

Κ.Α.Ε. Περιγραφή
Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση

60.6041.0001

Τακτικές
αποδοχές

υπαλλήλων
Κέντρου

Κοινότητας

12.800,00 4.300,00 17.100,00

60.6054.0001

Εργοδοτικές
εισφορές

υπαλλήλων
Κέντρου

Κοινότητας

4.280,00 200,00 4.480,00

60.6473.0001

Δαπάνες
δράσεων
Κέντρου

Κοινότητας

6.820,00 - 4.500,00 2.320,00

23.900,00 0,00 23.900,00

2) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
(Κωδικοί 41 – 82)

Κ.Α.Ε. Περιγραφή
Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση

4121.0001

Φόροι
μισθωτών
υπηρεσιών

(μισθ)

24.000,00 7.100,00 31.100,00

Κ.Α.Ε. Περιγραφή
Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση

00.8221.0001
Απόδοση φόρων

μισθωτών
υπηρεσιών

24.000,00 7.100,00 31.100,00
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3) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α) Υπηρεσία  Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Βάσει του ταμιακού απολογιστικού πίνακα στις 30/9/2017, στους ΚΑΕ εσόδων της Υπηρεσίας  
Ύδρευσης και Αποχέτευσης 0321, 2112 και 2114 οι εισπράξεις έχουν ξεπεράσει τα 
προϋπολογισθέντα ποσά. Για τον λόγο αυτό αυξάνουμε την πίστωση  των ΚΑΕ 0321, 2112 και 
2114 και εγγράφουμε ισόποσες δαπάνες. 

Αύξηση Εσόδων

Κ.Α.Ε. Περιγραφή
Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

0321.0001
Δικαίωμα

σύνδεσης  με το
δίκτυο

1.500,00 1.800,00 3.300,00

2112.0001
Τακτικά έσοδα
ΠΟΕ από τέλη

ύδρευσης
70.000,00 54.000,00 124.000,00

2114.0002

Τακτικά έσοδα
ΠΟΕ από το

τέλος
αποχέτευσης

8.000,00 2.500,00 10.500,00

79.500,00 58.300,00 137.800,00

Αύξηση Δαπανών

Κ.Α.Ε. Περιγραφή
Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

25.6011
Τακτικές

αποδοχές
ΜΟΝΙΜΩΝ

15.700,00 1.000,00 16.700,00

25.6012

Αποζημίωση
υπερωριακής

εργασίας
ΜΟΝΙΜΩΝ

2.000,00 200,00 2.200,00

25.6051

Εργοδοτικές
εισφορές

προσωπικού με
σύμβαση
Δημοσίου
Δικαίου

2.600,00 200,00 2.800,00

25.6211.0001
Αντίτιμο

ηλεκτρικού
ρεύματος

72.000,00 24.900,00 96.900,00
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25.6279.0007

Καθαρισμός
υγρών

θαλάμων
αντλιοστασίων
αποχέτευσης

0,00 6.200,00 6.200,00

25.6662.0002 Λοιπά υλικά 8.000,00 -6.000,00 2.000,00

25.6699.0001

Προμήθεια
αναλωσίμων
ύδρευσης-

αποχέτευσης

4.000,00 1.000,00 5.000,00

25.7131.0007
Προμήθεια
αυτόματων

πωλητών νερού
31.839,99 24.800,00 56.639,99

25.7135.0008 Προμήθεια
υδρομετρητών 15.000,00 6.000,00 21.000,00

151.139,99 58.300,00 209.439,99

Β) Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

Βάσει του ταμιακού απολογιστικού πίνακα στις 30/9/2017, στον ΚΑΕ 2111.0001 οι εισπράξεις 
έχουν ξεπεράσει τα προϋπολογισθέντα ποσά, κατά 1.400,00€. Κατά αντιστοιχία των όσων 
αναφέρθηκαν στην αιτιολόγηση της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης, αυξάνουμε τα έσοδα 
της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού κατά 1.400,00€ και ισοσκελίζουμε την 
υπηρεσία με ισόποση εγγραφή δαπανών.

Αύξηση Εσόδων

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμέν
ος Π/Υ

Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση

2111.0001

Τακτικά έσοδα
από τέλη

καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού

ΠΟΕ

45.000,00 1.400,00 46.400,00

45.000,00 1.400,00 46.400,00

Αύξηση Δαπανών

Κ.Α.Ε. Περιγραφή
Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική

Διαμόρφωση

20.6011
Τακτικές

αποδοχές
ΜΟΝΙΜΩΝ

52.500,00 600,00 53.100,00

20.6061 Παροχές
ένδυσης 1.000,00 -1.000,00 0,00
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20.6063.0001

Παροχή
γάλακτος στο
προσωπικό

καθαριότητας

0,00 500,00 500,00

20.7135.0002
Προμήθεια
κάδων και
καλαθιών

5.000,00 1.300,00 6.300,00

58.500,00 1.400,00 59.900,00

Μετά την αύξηση αυτή τα έσοδα της ΟΜΑΔΑΣ Ι δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο, το οποίο έχει 
υπολογιστεί στα 792.280,28€ (εισπραχθέντα έτους 2015) βάσει των οδηγιών της ΚΥΑ 23976 παρ 
Β1 εδάφιο β. Τα εγγεγραμμένα στον Π/Υ έτους 2017, ίδια έσοδα ανέρχονταν στο ποσό των 
697.596,70€ και μετά την ανωτέρω αναμόρφωσή, διαμορφώνονται στο ποσό των 757.396,70€. 
Συνεπάγεται ότι προκύπτει περιθώριο έως το ανώτατο όριο της ομάδας ιδίων εσόδων ποσό ύψους 
34.883,58€. Και για τον λόγο αυτό δεν θα προβούμε σε αντίστοιχη μείωση ΚΑ εσόδων που 
ανήκουν στην ΟΜΑΔΑ Ι.

4) ΟΜΑΔΑ Ι   ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο Β της ΚΥΑ 23976/2016  ως γενική παρατήρηση επί των
οριζόμενων σχετικά με την εγγραφή εσόδων στον Π/Υ ισχύουν τα εξής: 
 «  …σε  περίπτωση  που  παραστεί  μόνο  μέσα  στη  χρήση  και  εκ  του  νόμου  ανάγκη  εγγραφής
συγκεκριμένου  εσόδου,  ή  που  η  παράλειψη  εγγραφής  θα  έχει  ως  συνέπεια  τη  μη  τήρηση  των
προαναφερόμενων διατάξεων του Ν. 4270/2014, επιβάλλεται η εγγραφή του σχετικού εσόδου στον
Π/Υ, ακόμη και με αύξηση του συνολικού αθροίσματος της αντίστοιχης Ομάδας Εσόδων… »

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ:6OO2465ΧΘ7-2ΗΛ) αποδόθηκε στον Δήμο Κέας
συνολικά, το ποσό των 192.200,00€ ως έκτακτη επιχορήγηση από τον Φόρο Ζύθου και το Τέλος
Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄. 
Σε εφαρμογή των όσων αναφέρονται στην ΚΥΑ αναμορφώνουμε τους αντίστοιχους ΚΑΕ εσόδων
και αυξάνουμε ισόποσα το ανώτατο όριο της ΟΜΑΔΑΣ Ι ως εξής:

Κ.Α.Ε. Περιγραφή
Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση

0512.0002
Έκτακτη

απόδοση Φόρου
Ζύθου

0,00 96.100,00 96.100,00

0715.0002

Έκτακτη
απόδοση Τέλους

Διαφήμισης
Κατηγορίας Δ

0,00 96.100,00 96.100,00

0,00 192.200,00 192.200,00
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Μετά την αναμόρφωση των ανωτέρω ΚΑΕ το ανώτατο όριο των ιδίων εσόδων διαμορφώνεται στα
949.496,70€ όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Ι (αρχικό
όριο 792.280,28)

Εγγεγραμμένα
έσοδα

697.596,70

Αναμόρφωση
εσόδων

Ύδρευσης
58.300,00

Αναμόρφωση
εσόδων

Καθαριότητας
1.400,00

Αύξηση
εσόδων από

έκτακτη
επιχορήγηση

192.200,00

949.496,70

Το  ποσό  των  192.200,00€  μεταφέρεται  στο  αποθεματικό  και  από  το  αποθεματικό  στις  εξής
δαπάνες:

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική

Διαμόρφωση

00.6053.0001
Εργοδοτικές εισφορές

υπαλλήλων ειδικών
θέσεων

3.900,00 100,00 4.000,00

00.6056.0003 Ετήσια εισφορά υπέρ
ΤΠΔΚΥ

1.972,00 500,00 2.472,00

00.6151

Δικαιώματα τρίτων
(ΔΕΗ κλπ) από την

είσπραξη τελών και
φόρων

1.405,00 2.500,00 3.905,00

00.6222

Τηλεφωνικά,
τηλεγραφικά και
τηλετυπία τέλη

εσωτερικού

10.000,00 4.000,00 14.000,00

00.6421

Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση

μετακινούμενων
αιρετών

3.500,00 2.500,00 6.000,00
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00.6432
Δαπάνες εκθέσεων

στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό

5.500,00 3.500,00 9.000,00

00.6451

Συνδρομές σε
εφημερίδες και
περιοδικά και

ηλεκτρονικά μέσα

2.500,00 2.000,00 4.500,00

00.6495.0001 Αμοιβές και
προμήθειες τραπεζών

1.500,00 1.000,00 2.500,00

00.6495.0002 Λοιπές δαπάνες
γενικής φύσεως 400,00 1.000,00 1.400,00

10.6021

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται
βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά

τακτικά επιδόματα
ΙΔΑΧ)

19.300,00 100,00 19.400,00

10.6115.0004

Αμοιβή ορκωτών
λογιστών για τον

έλεγχο των χρήσεων
2015 και 2016

0,00 6.000,00 6.000,00

10.6422

Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση

μετακινούμενων
υπαλλήλων

1.000,00 300,00 1.300,00

10.6681.0001

Είδη άμεσης
ανάλωσης

φαρμακείου για τις
Διοικητικές Υπηρεσίες

0,00 220,00 220,00

15.6661.0006 Προμήθεια υλικών
περίφραξης κτιρίων

1.500,00 1.500,00 3.000,00

15.6699 Λοιπές προμήθειες
αναλωσίμων 1.000,00 400,00 1.400,00

15.7336.0001 Ανακατασκευή
γηπέδου 5Χ5 Ιουλίδας 0,00 35.000,00 35.000,00

30.6021

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται
βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά

τακτικά επιδόματα
ΙΔΑΧ)

17.300,00 100,00 17.400,00

30.6052

Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με

σύμβαση αορίστου
χρόνου

4.850,00 400,00 5.250,00

30.6253 Ασφάλιστρα
μεταφορικών μέσων 2.600,00 700,00 3.300,00
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30.6263
Συντήρηση και

επισκευή
μεταφορικών μέσων

1.738,00 579,35 2.317,35

30.6264
Συντήρηση και

επισκευή λοιπών
μηχανημάτων

4.516,61 1.000,00 5.516,61

30.6279.0014

Παροχή υπηρεσιών
στην ΧΛΖ Κορησσίας -
Βουρκαρίου (προγρ.

σύμβαση με Λιμ.
Ταμείο Σύρου)

 2017-18

6.400,00 1.500,00 7.900,00

30.6613

Προμήθεια εντύπων
και υλικών

μηχανογράφησης και
πολλαπλών

εκτυπώσεων

0,00 500,00 500,00

30.6662.0005 Προμήθεια πέτρας
χτισίματος 1.000,00 3.500,00 4.500,00

30.6671.0001
Ανταλλακτικά
φορτηγών -

ημιφορτηγών
2.827,20 942,40 3.769,60

30.6672.0001 Ανταλλακτικά λοιπών
μηχανημάτων

9.737,21 2.500,00 12.237,21

30.6681.0001

Είδη άμεσης
ανάλωσης

φαρμακείου για τα
φορτηγά

0,00 700,00 700,00

30.6699 Λοιπές προμήθειες
αναλωσίμων

0,00 2.000,00 2.000,00

30.7135.0008 Προμήθεια παγίων για
Γαλάζιες Σημαίες

1.000,00 2.000,00 3.000,00

63.8263.0002

Επιστροφή ΦΠΑ στο
ΕΣΠΑ από την πράξη

«Βελτίωση και
επέκταση δικτύου

ύδρευσης Ιουλίδας»

0,00 24.000,00 24.000,00

70.6211

Αντίτιμο ηλεκτρικού
ρεύματος για φωτισμό

οδών, Πλατειών και
κοινοχρήστων χώρων

και παραγωγικής
διαδικασίας

2.000,00 3.000,00 5.000,00

70.6672.0001 Ανταλλακτικά λοιπών
μηχανημάτων 500,00 200,00 700,00

70.6673 Ανταλλακτικά επίπλων
και σκευών και λοιπού

500,00 600,00 1.100,00
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εξοπλισμού

70.6681.0001

Είδη άμεσης
ανάλωσης

φαρμακείου για το
βυτιοφόρο

0,00 100,00 100,00

70.6681.0002

Είδη άμεσης
ανάλωσης

φαρμακείου για το
λεωφορείο

0,00 100,00 100,00

70.6681.0003

Είδη άμεσης
ανάλωσης

φαρμακείου για το
σφαγείο

0,00 100,00 100,00

70.6699.0001
Προμήθεια

αναλωσίμων
σφαγείου

2.000,00 500,00 2.500,00

70.7132.0001

Προμήθεια οχήματος
4Χ4 για τις ανάγκες
του πυροσβεστικού

κλιμακίου

0,00 25.000,00 25.000,00

70.7135.0001 Λοιπός εξοπλισμός 4.000,00 1.000,00 5.000,00

20.7132.0001 Προμήθεια
απορριμματοφόρου 0,00 60.000,00 60.000,00

114.446,02 191.641,75 306.087,77

Το υπολειπόμενο ποσό των 558,25€ μεταφέρεται στο αποθεματικό.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΣΑΤΑ)

Τα παρακάτω έργα χρηματοδοτούνται από την ΣΑΤΑ. Αναπροσαρμόζουμε την κατανομή σε 
δαπάνες ως εξής:

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

25.7413.0016
Μελέτη ύδρευσης

Ποισσών
17.360,00 2.375,03 19.735,03

25.7413.0017
ΜΠΕ έργου

ύδρευσης Ποισσών
5.989,20 -5.989,20 0,00

30.7332.0001
Ανάπλαση πλατείας

Κάτω Μεριάς
52.651,63 10.875,37 63.527,00

30.7413.0022

Περιβαλλοντική
αδειοδότηση
υφιστάμενης

οδοποιίας από Αγ.
Νικόλαο Κατωμεριά

- Καλαμίτσι

4.340,00 -4.340,00 0,00
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30.7413.0023
Οριοθέτηση ρέματος

στην περιοχή
Καλιδονύχι Ν. Κέας

5.121,20 -2.921,20 2.200,00

85.462,03 0,00 85.462,03

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Μετά την ανωτέρω αναμόρφωση το αποθεματικό διαμορφώνεται ως εξής:

Το διαμορφωμένο αποθεματικό δεν υπερβαίνει το 5% των εγγεγραμμένων τακτικών εσόδων
του προϋπολογισμού.

Τα μέλη της μειοψηφίας αναφέρουν ότι στην κατανομή της έκτακτης επιχορήγηση της δεν γί-
νεται καμία πρόβλεψη για το σύνολο των αναγκών, λειτουργικές και μη του Πολυδύναμου Πε-
ριφερειακό Ιατρείου Κέας.

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής – Δήμαρχος Κέας αναφέρει ότι δαπάνες που αφορούν
κτιριακά και εξοπλισμό δεν καλύπτονται.

 Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

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

Διαμόρφωση αποθεματικού

Αρχικό
Αποθεματικό

8.475,80

Αύξηση εσόδων
(προερχόμενη

από την
έκτακτη

επιχορήγηση
Φόρου Ζύθου

και Τελών
Διαφήμισης)

558,25

Τελικό
Αποθεματικό

9.034,05
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου και κ.Ελ.Τζουβάρας ψηφίζουν ΚΑΤΑ

για τον ανωτέρω λόγο)

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

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 351/2017
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ΘΕΜΑ 18ο : Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2017.

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

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

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

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

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

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

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

1.Πίνακας 1 : Συνοπτικός ταμιακός απολογιστικός πίνακας εσόδων γ΄ τριμήνου του έτους 2017.
2.Πίνακας 2 : Συνοπτικός ταμιακός απολογιστικός πίνακας δαπανών γ΄ τριμήνου του έτους 2017.
3.Πίνακας 3: Πίνακας στόχων εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2017.



26η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Νοεμβρίου 2017

  Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας στην πορεία
εκτέλεσης του προϋπολογισμού, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
         Α. ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΩΡΕΥΤΙΚΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

01/01/2017-30/9/2017

01
ΕΣΟΔΑ

ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

10.440,00

324.400,00

5.200,00

02
ΕΣΟΔΑ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
26.000,00 10.125,30

03
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

ΤΕΛΗ
312.986,70 163.772,03

04 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 105.090,00 60.835,84

05
ΦΟΡΟΙ -

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
0,00 96.100,00

07
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ

ΕΣΟΔΑ
8.480,00 97.300,00

11
ΕΚΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
0,00 0,00

14 ΔΩΡΕΕΣ 2.000,00 0,00

15
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ –

ΠΡΟΣΤΙΜΑ
40.000,00 31.141,78

16
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ

ΕΣΟΔΑ
29.000,00 21.955,79

21
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΠΟΕ
162.200,00

135.300,00
215.018,57

22
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΠΟΕ
1.500,00 2.150,32

ΣΥΝΟΛΑ 697.696,70 459.700,00 703.599,63

Εξετάζοντας τον πίνακα των ιδίων εσόδων διαπιστώνεται ότι οι εισπράξεις στο γ΄ τρίμηνο έχουν 
υπερκαλύψει τον στόχο κατά 243.900€. Η μεγάλη αυτή απόκλιση οφείλεται κυρίως στην είσπραξη 
της έκτακτης επιχορήγησης των μικρών δήμων από τα έσοδα του Φόρου Ζύθου και του Τέλους 
Διαφήμισης, ύψους 192.200,00€ (Κωδικοί 05 & 07). Όμως, ακόμα και χωρίς την επιχορήγηση 
αυτή,  οι εισπράξεις θα είχαν ξεπεράσει τον στόχο κατά περίπου 51.700€.  Επομένως 
συμπεραίνεται ότι η απόκλιση των ιδίων εσόδων για το 9μηνο του 2017 είναι θετική και 
υπολογίζεται στο 53% του στόχου. Αν δεν υπήρχε η έκτακτη επιχορήγηση, η απόκλιση θα 
υπολογιζόταν στο 11,27 % του στόχου.

Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ Γ
ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
01/01/2017-30/9/2017

32-85
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 193.693,75 110.600,00 105.792,14

85
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΗ

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 379.166,47   

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

572.860,22



26η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Νοεμβρίου 2017

Οι εισπράξεις υπολοίπων είναι μικρότερες του στόχου κατά 4.807,86€ σε ποσοστό -4,4%. Η
πορεία είσπραξης των υπολοίπων στο γ΄ τρίμηνο  έχει βελτιωθεί σε σχέση  με τις αποκλίσεις του
πρώτου και του δεύτερου τριμήνου (-24% και -12% αντίστοιχα) και είναι μικρότερη της αρνητικής
αποδεκτής απόκλισης του 10%. Περαιτέρω, αναμένεται η νέα ευνοϊκή ρύθμιση του Ν. 4483/2017,
να αποτελέσει κίνητρο για τους οφειλέτες ώστε να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους και να αυξηθεί
η εισπραξιμότητας των υπολοίπων παρελθόντων ετών. 

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ Γ΄
ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
01/01/2017-30/9/2017

4.682.797,71 3.334.559,00 3.499.083,24

Στο σύνολο του προϋπολογισμού, όπου περιλαμβάνονται και οι κρατικές επιχορηγήσεις για
λειτουργικές  και  επενδυτικές  δαπάνες,  οι  εισπράξεις  υπέρ  τρίτων  (παρακράτηση  φόρων  και
εισφορών) καθώς και το χρηματικό υπόλοιπο, οι εισπράξεις του γ΄ τριμήνου έχουν καλύψει τον
στόχο κατά 164.524,24€ σε ποσοστό  4,93%. 

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ
Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
(εκτέλεση – στόχος)

12,06
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
521.120,89 537.760,00

-16.639,11

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 148.819,62 327.195,00

-178.375,38
01 – 22

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
703.599,63 459.700,00

243.899,63

32, ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 105.792,14 110.600,00
-4.807,86

41,42
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 217.340,32 247.545,00

-30.204,68
51

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.802.410,64 1.600180,00
202.230,64

ΣΥΝΟΛΟ 3.499.083,24 3.282.980,00 216.103,24

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 3.499.083,24
ΣΤΟΧΟΣ -3.334.559,00

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 164.524,24
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Α. ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

01/01/2017 εως 30/9/2017

60 615.968,04 413.741,00 369.427,35
7 1.315.744,48 855.588,00 228.123,36
81 121.680,42 166.169,00 106.916,02

67 176.739,88 115.590,00 99.910,27

61 280.306,05

809.824,00

128.477,72

62 878.717,79 400.889,45

63 26.355,00 17.397,91
64 165.986,00 68.486,19
66 339.935,78 115.446,62
68 2.500,00 223,17

ΣΥΝΟΛΑ 3.923.933,44 2.360.912,00 1.535.298,06

Οι πληρωμές δαπανών κατά το γ΄ τρίμηνο του 2017 έχουν καλύψει το 65% του στόχου και δεν 
διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ Γ
ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
01/01/2017-30/9/2017

4.682.797,71 2.634.860,00 1.717.440,84

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ
ΣΤΟΧΟΣ 2.634.860,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ -1.717.440,84

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 917.419,16

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

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

30/09/2017 134.634,29

31/12/2016 121.680,42

Διαφορά -12.953,87

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις στο τέλος του γ τριμήνου 2017 είναι περισσότερες από τις αντίστοιχες 
στο τέλος του 2016 κατά 12.953,87€ Η αρνητική απόκλιση που δημιουργείται σε σχέση με το τέλος
του 2016 θα ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό της συνολικής απόκλισης όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ
7261.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

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

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 164.524,24

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 917.419,16

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 12.953,87
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1.094.897,27

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟ ΕΣΟΔΩΝ 3.334.559,00
 0,328348447

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Γ 
ΤΡΙΜΗΝΟΥ 32,83
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Σύμφωνα με όσα αναλύθηκαν παραπάνω, το γ΄ τρίμηνο του 2017 έκλεισε με θετική 
απόκλιση από τον στόχο σε ποσοστό 32,83%. 

Παρατηρήσεις της μειοψηφίας

Τα μέλη της μειοψηφίας σε συνέχεια της απόφασης καταψήφισης του προϋπολογισμού ψηφίζουν
ΚΑΤΑ και επιφυλάσσονται για τις απόψεις τους στο δημοτικό συμβούλιο.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο

39 του Ν 4257/2014

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο

39 του Ν 4257/2014

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

ΚΥΑ 41273/13 και την ΚΥΑ 41308/13

4. Την με αριθ.πρωτ.  4475/02.11.2017 εισήγηση της προϊσταμένης των Οικονομικών & Διοικητι-

κών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 352/2017
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ΘΕΜΑ 19ο  :  Έγκριση όρων διακήρυξης  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια
υλικού προβολής και  ενημέρωσης για τις  περιηγητικές  διαδρομές -  μονοπάτια νήσου Κέας και
διάθεση πίστωσης.
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ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  20ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑ  Σ     6.187,60 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.    20.7135.0001

 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 της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού Κέας, κρίνεται
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων. Τα 5 φωτιστικά
με φανάρια θα τοποθετηθούν στην περιοχή Ροκομένο Ιουλίδας και συγκεκριμένα  στον ανηφορικό
δρόμο που συνδέει το ιατρείο με την Πιάτσα Ιουλίδας, προς αντικατάσταση των κατεστραμμένων
φωτιστικών εκ των αντίξοων καιρικών συνθηκών του προηγούμενου χειμώνα. Το ένα φωτιστικό με
μπάλες  θα  τοποθετηθεί  στο  λιμάνι  της  Κορησσίας,  προς  αντικατάσταση  κατεστραμμένου
υφιστάμενου φωτιστικού, ίδιου τύπου.

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 φωτιστικών σωμάτων

2.  την  διάθεση  πίστωσης  συνολικού  ποσού 6.187,60  € συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  ΚΑ
20.7135.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Δίφωτες κολώνες μαντεμένιες παραδοσιακού στυλ με φανάρια 5 τμχ

2 Δίφωτες κολώνες μαντεμένιες παραδοσιακού στυλ με μπάλες 1 τμχ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα εν λόγω 5 τεμάχια παραδοσιακών φωτιστικών είναι δίφωτα, από μαντέμι. Η κολόνα αποτελείται
από την βάση, τον κορμό, τα μπράτσα και τα φανάρια. Όσον αφορά το 1 τεμάχιο θα είναι επίσης
δίφωτα, από μαντέμι. Η κολόνα αποτελείται από την βάση, τον κορμό, τα μπράτσα και τις μπάλες.
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 ΒΑΣΗ:  Η  βάση  της  κολόνας  θα  πρέπει  να  έχει  κολουροκωνικό  σχήμα  με  ανάγλυφη
επιφάνεια. Το ύψος της είναι 80cm και το βάρος της 70 Kg. Στο κάτω μέρος της φέρει
τέσσερις οπές για να στερεωθεί με τον κλωβό πάκτωσης. Ο κλωβός πάκτωσης θα πρέπει να
σχηματίζει τετράγωνο, με πλευρά 28 εκατοστά, τα κατακόρυφα τμήματα θα αποτελούνται
από ντίζες Φ18 και θα συνδεθούν με λάμα 25Χ4 χιλιοστά. Στο κάτω μέρος της βάσης θα
πρέπει να  υπάρχει θυρίδα επισκέψεως του ηλεκτρολογικού ακροκιβωτίου. Το κάλυμμα της
θυρίδας θα πρέπει να είναι από μαντέμι και θα ασφαλίζεται με βίδες ανοξείδωτες. 

 ΚΟΡΜΟΣ:  Ο κορμός της κολόνας  θα πρέπει να έχει ύψος 1,95μ. και  να φέρει στις 
αλλαγές των διατομών  διακοσμητικούς δακτυλίους, παραδοσιακά σχέδια και 
διακοσμητικές διακλαδώσεις. Σε όλο το μήκος του κορμού   θα πρέπει να υπάρχει οπή για 
την διέλευση του καλωδίου. Ο κορμός και η βάση θα πρέπει να τορνίρονται για καλύτερη 
εφαρμογή και ευθυγράμμιση και συνδέονται και κεντράρονται μεταξύ τους με βίδες 
ΑΛΛΕΝ Φ12ΜΜ ανοξείδωτες. Το πάχος του κορμού θα πρέπει να είναι  από 10 χιλ. έως 20
χιλ. Το βάρος του δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 45 κιλά. 

 ΜΠΡΑΤΣΑ:   Τα μπράτσα της κολόνας είναι από μαντέμι, παραδοσιακού σχήματος με 
ανάγλυφη επιφάνεια και βιδώνονται στο πάνω μέρος του κορμού με ντίζες Μ12.Στο 
εσωτερικό κάθε μπράτσου υπάρχει σωληνάκι για να διαπερνά το καλώδιο και προσφέρει 
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο μπράτσο. Το βάρος του κάθε μπράτσου είναι 11 κιλά και το 
πάχος του περίπου 32 χιλιοστά.

 ΦΑΝΑΡΙΑ: Τα φανάρια είναι  μεταλλικά,  παραδοσιακά,  τύπου Κερκύρας,  τετραγωνικής
μορφής.  Το  ύψος  τους  είναι  περίπου  60εκατ.  Τα  φανάρια  πρώτα   γαλβανίζονται  για
μεγαλύτερη  αντοχή  και  κατόπιν  βάφονται  με  ηλεκτροστατική  βαφή  φούρνου  στην
απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας σας. 

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

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»

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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   4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10  

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

   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.
20.7135.0001, με ποσό 21.418,72 €, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10
και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).

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

Χρόνος παράδοσης :
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό έως 31/12/2017. (άρθρο 206 & 207  του 
Ν.4412/16) 

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

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

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της  προμήθειας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί
αφού προσκομίσει δελτίο αποστολής-τιμολόγιο. 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 20.7135.0001 

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 6.187,60 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
20.7135.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 354/2017

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια κάδων και κατασκευής καλλωπισμού κάδων.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 21ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΚΑΔΩΝ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΔΩΝ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑ  Σ     4.935,20 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.     20.7135.0002

 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  για  την  Υπηρεσία  Καθαριότητας  Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια κάδων και κατασκευής καλλωπισμού κάδων.

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 κάδων και κατασκευής καλλωπισμού κάδων

2.  την  διάθεση  πίστωσης  συνολικού  ποσού 4.935,20 € συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  ΚΑ
20.7135.0002 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

Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1. Κάδοι μεταλλικοί 1100 λίτρων 6

2. Κάδοι πλαστικοί 240 λίτρων 4

3. Κατασκευή καλλωπισμού κάδων  (4ων θέσεων) 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.Κάδοι μεταλλικοί 1100 λίτρων:
Οι κάδοι θα πρέπει  να είναι μεταλλικοί, θερμοεπιψευδαργυρωμένοι και κατασκευασμένοι 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο κατά ΕΝ840-2/5/6. Θα πρέπει να έχουν ποδομοχλό και καπάκι
με τελάρο,να είναι απρόσβλητοι από οξέα και χημικές ουσίες. Διαστάσεις Π*Μ*Υ: 
1.365*998*1380 χιλ. , Βάρος: 90 Κιλά & Όγκος 1100Λίτρα.
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2.Κάδοι πλαστικοί 240 λίτρων:

Οι κάδοι θα πρέπει να έχουν 2 τροχούς με διάμετρο 200mm και  ελαστική ζάντα, ύψος κάδου 1-
1,075 μέτρα, Πλάτος*Μήκος 0,725*0,58 μέτρα, Απόβαρο: 13,50 Κιλά , Μέγιστο μεικτό Βάρος: 
100Κιλά, Χρήσιμος Όγκος 252 Λίτρα. Ελάχιστο/Μέγιστο πάχος  κατασκευής 3,8 - 4,4 χιλιοστά.
Τα χρώματα των κάδων θα πρέπει να είναι τα κάτωθι: 
1τμχ πράσινου χρώματος, 1τμχ κόκκινου χρώματος, 1τμχ μπλε χρώματος, 1τμχ κίτρινου χρώματος.

3.Κατασκευή καλλωπισμού κάδων:

Η καλλωπιστική κατασκευή τεσσάρων θέσεων από μπετό και μέταλλο λειτουργεί ως περίβλημα για
συμβατικούς  κάδους  στερεών  αποβλήτων  των  240  λίτρων,  με  δυνατότητα  ενσωμάτωσης
ζαρντινιέρας  και  ελεγχόμενης  πρόσβασης  με  κλειδαριά.  Η  ειδική  καλλωπιστική  κατασκευή-
περίβλημα  για  κάδους  στερεών  αποβλήτων  επιτρέπει  την  αισθητική  αναβάθμιση  των  πόλεων-
οικισμών και την προστασία της δημόσιας υγείας. 
Τα  κύρια  στοιχεία  της  κατασκευής  για  την  καλλωπιστική  κατασκευή-περίβλημα  για  κάδους
στερεών  αποβλήτων  είναι:  περίβλημα  (1),  ζαρντινιέρα  (2),  θύρα  (3),  χερούλι  θύρας  (4),
προαιρετικά  οπές  εξαερισμού  (5)  και  κλειδαριά  θύρας  (6).  Εντός  του  περιβλήματος  (1)
τοποθετούνται  ένας  ή  περισσότεροι  συμβατικοί  κάδοι  στερεών  αποβλήτων  240  λίτρων.  Το
περίβλημα θα πρέπει να διαθέτει σχήμα που προέρχεται από τη μονολιθική μέθοδο (μονομπλόκ),
χυτό, χρησιμοποιώντας πλέγμα και σκυρόδεμα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη αντοχή των
υλικών και να αποφεύγονται οι ρηγματώσεις στις γωνίες. 
Τα πλαϊνά τμήματα του περιβλήματος,  καθώς και  το πίσω μέρος της κατασκευής,θα πρέπει να
αποτελούνται είτε από μπετό είτε από ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ το μπροστινό και το πάνω μέρος
κατασκευάζονται από χάλυβα. Ο συνδυασμός των υλικών (μπετό και μέταλλο ή μόνο μέταλλο)
προσδίδει στην εφεύρεση μεγάλη αντοχή έναντι βανδαλισμών (κλοπές, εμπρησμούς, καταστροφές),
κακής χρήσης όσο και φυσικών καιρικών φαινόμενων (βροχή, χαλάζι, άνεμος κτλ.). 
Οι διαστάσεις της κατασκευής θα είναι Μ*Π*Υ 2,92*0,89*1,39 μέτρα.

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

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

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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   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.
20.7135.0002, με ποσό 5.000,00 €, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και
της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).

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

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

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

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

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί
αφού προσκομίσει δελτίο αποστολής-τιμολόγιο. 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 20.7135.0002 

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_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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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την  προμήθεια κάδων  και  κατασκευής  καλλωπισμού  κάδων και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 4.935,20 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
20.7135.0002  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 355/2017
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ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-

στωσης για την προμήθεια δεξαμενής ύδρευσης.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  22ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ     ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑ  Σ     24.800,00 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.       25.7135.0005

 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  της  Υπηρεσίας  Ύδρευσης  Δήμου  Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  προμήθεια  μίας  δεξαμενής  ύδρευσης  200  m3   η  οποία  θα
τοποθετηθεί στην περιοχή Σκαντζόχοιρος του Δήμου Κέας.

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια δεξαμενής ύδρευσης,

2.  την  διάθεση  πίστωσης  συνολικού  ποσού 24.800,00  € συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  ΚΑ
25.7135.0005 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
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1. Δεξαμενή Ύδρευσης 200 m3 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η δεξαμενή, βαρέως τύπου, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από συναρμολογούμενα ελάσματα
και σάκο στεγανοποίησης, απαλλαγμένη από κάθε μορφής ηλεκτροσυγκόλληση. Η κατασκευή /
συναρμολόγηση θα γίνει στο χώρο εγκατάστασης. Η μέθοδος κατασκευής, όπως αναφέρεται στη
συνέχεια, θα πρέπει να παρέχει πλήρη προστασία από τη διάβρωση των μεταλλικών επιφανειών,
προστασία του περιεχομένου και να εγγυάται την μακροχρόνια και ασφαλή λειτουργία.



26η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Νοεμβρίου 2017

Η Υπηρεσία για την απρόσκοπτη εγκατάσταση της δεξαμενής θα παραδώσει έδαφος επίπεδο και
οριζοντιωμένο  διαστάσεων  12,00Χ12,00m,  με   οδική   πρόσβαση   πλησίον   των   θέσεων
εγκατάστασης.  Τα  έργα  υποδομής  θα γίνουν από την Υπηρεσία και αφορούν κατασκευή βάσης
από οπλισμένο σκυρόδεμα τα στοιχεία της οποίας (διάμετρος και πάχος) θα οριστούν από τον
ανάδοχο της προμήθειας.

Η δεξαμενή  θα πρέπει να αποτελείται  από  τα  κάτωθι  μέρη,  των  οποίων  τα  ζητούμενα
χαρακτηριστικά  και δικαιολογητικά θα πρέπει να καλύπτονται με ποινή αποκλεισμού :

Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ:
Θα απαρτίζεται από θερμογαλβανισμένα ελάσματα πάχους 2,50 mm τουλάχιστον.
Η επεξεργασία θερμού γαλβανίσματος θα πρέπει να γίνει κατόπιν της διαμόρφωσης / διάτρησης
αυτών, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO1461 και η επιψευδαργύρωση να είναι τουλάχιστον Ζ400.
Η  επιλογή  του  ζητούμενου  πάχους  των   ελασμάτων   καθώς   και   του   ποσοστού
επιψευδαργύρωσης  μεγιστοποιούν  την  αντοχή  έναντι  στην διάβρωση / οξείδωση και συνεπώς
εξασφαλίζουν τον μακρό χρόνο ζωής.

Τα  ελάσματα  θα  πρέπει  να  συνδέονται  μεταξύ  τους  αποκλειστικά  με  κοχλίες,  και  ουδεμία
ηλεκτροσυγκόλληση θα λαμβάνει χώρα στο σύνολο της κατασκευής. Στην τεχνική έκθεση να
αναφερθεί ο τρόπος ανέγερσης του εξωτερικού μέρους της δεξαμενής.

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ:
Αρχικά θα πρέπει να τοποθετηθεί υπόστρωμα γεωυφάσματος για την προστασία των μεμβρανών
στεγανοποίησης. Οι χρησιμοποιούμενες μεμβράνες θα πρέπει να είναι από θερμοπλαστικό PVC
υλικό  με  εσωτερική  ενίσχυση  από  καμβά  ινών  πολυεστέρα  ή  υάλου  πάχους  1.20mm.  Η
χρησιμοποιούμενη  μεμβράνη  θα  είναι  απόλυτα  κατάλληλη  για  αποθήκευση  πόσιμου  νερού
σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Γ. ΣΚΕΠΗ:
Η  σκεπή  θα  αποτελείται  από  σκελετό  και  κυρίως  σκέπαστρο,  κατασκευασμένα  από  μη
διαβρούμενα υλικά (αλουμίνιο, ανοξείδωτος χάλυβας, χαλύβδινα ελάσματα με αυτούσια επικάλυψη
αλουμινίου ή και μαγνησίου ή άλλα ισοδύναμα υλικά).

Απαγορεύεται η χρήση χάλυβα θερμού γαλβανίσματος, θερμής έλασης  ή άλλου υλικού το οποίο
δύναται  να επιμολύνει  κατόπιν διάβρωσης το περιεχόμενο νερό. Η σκεπή θα πρέπει  να είναι
κατασκευασμένη έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη στεγανότητα (απομόνωση φωτός, αέρα,
νερού) και θα αποδεικνύεται από προσκόμιση σχετικού σχεδίου και αναλυτική περιγραφή στην
τεχνική έκθεση. Τα ελάσματα του καλύμματος της σκεπής θα πρέπει να είναι επίπεδα για την μη
συγκράτηση επί της σκεπής νερού και χιονιού και για την ελαχιστοποίηση της αντίστασης του
αέρα.

Δ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Συμπεριλαμβάνεται  η  τοποθέτηση  ανθρωποθυρίδας  επίσκεψης  επί  της  σκεπής  και  όλος  ο
απαραίτητος  εξοπλισμός  για  την  λειτουργία  της  δεξαμενής,  όπως  στόμια  εισόδου,  εξόδου,
υπερχείλισης  και  καθαρισμού,  σε  θέση,  αριθμό  και  διατομές  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  της
Υπηρεσίας. Τα στόμια θα είναι φλαντζωτά ή με σπείρωμα και θα περιλαμβάνουν όλα τα υλικά
σύνδεσης.
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ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
1. Εγγύηση καλής λειτουργίας χρονικής διάρκειας δέκα (10) ετών για το σύνολο της κατασκευής.
2. Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας για την δραστηριότητα της κατασκευής υδατοδεξαμενών
σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008 από τον κατασκευαστή.
3.Στατική και αντισεισμική μελέτη κελύφους και σκεπής για την προσφερόμενη δεξαμενή βάσει
Ευρωκώδικα και ειδικότερα:

α) Για φορτία:
Ευρωκώδικας 1,  Μέρη 1-3 & 1-4 για τα φορτία του ανέμου και χιονιού (ΕΝ1991-1-3,
ΕΝ1991-1-4)

β) Για έλεγχο αντοχής:
Ευρωκώδικας 3, Μέρος 1-6: Αντοχή & ευστάθεια κελυφωτών κατασκευών
Ευρωκώδικας 3, Μέρος 4-2: Μεταλλικές δεξαμενές
Ευρωκώδικας 8, Μέρος 4: Μελέτη αντοχής σε σεισμό για δεξαμενές (ΕΝ1998-4)

Για την εκπόνηση της στατικής και αντισεισμικής μελέτης θα ληφθούν υπόψη οι απαιτούμενες
ποιότητες πρώτων υλών, καθώς και τα ελάχιστα πάχη τους.
4. Σχέδια όλων των υλικών που απαρτίζουν τη δεξαμενή καθώς και σχέδιο γενικής διάταξης της
δεξαμενής σε όψη και κάτοψη.
5.  Το  πιστοποιητικό  καταλληλότητας  της  μεμβράνης  για  επαφή  με  πόσιμο  νερό  βάσει  των
ισχυουσών  Ευρωπαϊκών  Οδηγιών  από  αναγνωρισμένο  εργαστήριο  καθώς  και  το  τεχνικό
φυλλάδιο της προσφερόμενης μεμβράνης.
6. Τα πιστοποιητικά ή τεχνικά χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων υλικών που απαρτίζουν
το εξωτερικό μέρος, την σκεπή και το υπόστρωμα της μεμβράνης. Ιδιαίτερα για τα ελάσματα του
εξωτερικού  μέρους  θα  πρέπει  να  προσκομισθεί  βεβαίωση  του  οίκου  γαλβανίσματος  των
ελασμάτων, στην οποία θα δηλώνεται ότι θα τηρηθεί το πρότυπο και το πάχος του γαλβανίσματος
που ζητείται από την παρούσα.

Σημ.: Τυχόν ξενόγλωσσα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από
επίσημη μετάφραση.

Η δεξαμενή  χωρητικότητας 200 κ.μ. θα τοποθετηθεί – συναρμολογηθεί με ευθύνη του προμηθευτή
σε θέση της περιοχής Σκαντζόχοιρος του Δήμου Κέας η οποία θα υποδειχθεί από τον Δήμο  και  σε
υπόβαση  η  οποία  θα  κατασκευασθεί με μέριμνα του Δήμου.

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

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 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.
25.7135.0005, με ποσό 25.000,00 €, (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 παραδώσει το υλικό εντός του έτους 2017. (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 δεξαμενή θα τοποθετηθεί – συναρμολογηθεί με ευθύνη του προμηθευτή σε θέση της περιοχής
Σκαντζόχοιρος του Δήμου Κέας η οποία θα υποδειχθεί από τον Δήμο  και  σε  υπόβαση  η  οποία
θα  κατασκευασθεί με μέριμνα του Δήμου.

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της  προμήθειας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί
αφού προσκομίσει δελτίο αποστολής-τιμολόγιο. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά
την υπογραφή της  σχετικής,  μεταξύ  του Δήμου και  του  προμηθευτή,  σύμβασης  θα  επιλύονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Παρατηρήσεις της μειοψηφίας
Τα μέλη της μειοψηφίας αναφέρουν ότι συμφωνούν με την αγορά δεξαμενής αλλά θεωρούν μεγάλο
το ύψος της δαπάνης.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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 25.7135.0005

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου και κ.Ελ.Τζουβάρας ψηφίζουν ΚΑΤΑ

για τον ανωτέρω λόγο)

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

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 24.800,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
25.7135.0005  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 356/2017
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ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια συστήματος ελέγχου πλήρωσης δεξαμενής περιοχής Κορησσίας.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  23ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

          ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑ  Σ     24.800,00 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.   25.7131.0009

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201  7  )
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΚΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018

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 Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Κέας,  κρίνεται απαραίτητη η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια συστήματος ελέγχου πλήρωσης δεξαμενής περιοχής
Κορησσίας Κέας.

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια  συστήματος ελέγχου πλήρωσης δεξαμενής
περιοχής Κορησσίας,

2.  την  διάθεση  πίστωσης  συνολικού  ποσού 11.300,00 € συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  ΚΑ
25.7131.0009 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017, ενώ το υπόλοιπο ποσό
των 13.500,00 € θα διατεθεί από τον αντίστοιχο ΚΑ  προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού
έτους 2018

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
            ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Το σύστημα ύδρευσης των περιοχών Κορησσίας – Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου – Οτζιά,
καθώς και των ενδιάμεσων περιοχών, καθώς επίσης και των περιφερειακών τμημάτων του δικτύου,
είναι αρκετά πολύπλοκο και κυρίως δύσκολο στον χειρισμό του.

Αρχικά σχεδιάστηκε και κατασκευάσθηκε ένα μικρό δίκτυο για εξυπηρέτηση του οικισμού
της Κορησσίας, του οποίου η πλήρωση γινόταν από μικρή δεξαμενή πάνω από τον οικισμό της
Κορησσίας.  Στην  δεξαμενή  αυτή  έφτανε  το  νερό,  από  το  τοπικό  πηγάδι  στον  Κάμπο  της
Κορησσίας. Αργότερα με την συνεχή και ανεξέλεγκτη δόμηση γύρω από τις περιοχές αυτές και στα
ενδιάμεσα τους,  προέκυψαν  ανάγκες  για  υδροδότηση μέσω επεκτάσεων του δικτύου αλλά και
ταυτόχρονα για επιπλέον ποσότητες νερού, λόγω μη επάρκειας των αρχικών πηγαδιών.
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Αποτέλεσμα ήταν να γίνουν βεβιασμένα βήματα προσθήκης νέων τμημάτων δικτύου, κάτω
από την πίεση της ανάγκης για υδροδότηση όπου αυτό απαιτείτο. Παράλληλα και καθώς η ζήτηση
σε νερό αυξανόταν, προέκυψε και η ανάγκη διάνοιξης γεωτρήσεων και βεβιασμένης έγχυσης του
αντλούμενου νερού, τοπικά στο δίκτυο.

Τελικά  στην  σημερινή  του  κατάσταση  το  δίκτυο  αυτό  αποτελείται  κυρίως  από  τρεις
δεξαμενές (Κορησσία, Γιαλισκάρι και Οτζιά).

Στόχοι του εν λόγω συστήματος είναι η εξοικονόμηση νερού το οποίο θα διατεθεί για την
κάλυψη των αναγκών του τοπικού πληθυσμού και επισκεπτών, περιορίζοντας το πρόβλημα της
έλλειψης νερού, η επιβράδυνση της υφαλμύρωσης του υδροφόρου ορίζοντα και την υποβάθμισης
της ποιότητας του νερού και η εξοικονόμηση κόστους σε ηλεκτρικό ρεύμα και φθορά αντλητικών
μηχανημάτων.

 Β1. Δεξαμε  ν  ή Κορησσίας

Στην δεξαμενή  της Κορησσίας θα πρέπει να γίνει:

 Τοποθέτηση κατάλληλου αισθητήρα για την μέτρηση της στάθμης της δεξαμενής.

 Τοποθέτηση  κατάλληλων  πινάκων  με  τον  απαιτούμενο  ηλεκτρονικό  και  ηλεκτρολογικό
εξοπλισμό και εφοδιασμένο με το κατάλληλο λογισμικό, ο οποίος θα είναι σε θέση να ελέγχει
την στάθμη των δεξαμενών, αδιάλειπτα  επί εικοσιτετραώρου βάσεως και σε ετήσια βάση.

 Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συλλεκτών, αποθηκευτικών μέσων (μπαταριών) και συσκευών
φόρτισης των μπαταριών, για  εξασφάλιση του απαιτούμενου ρεύματος για την λειτουργία του
εξοπλισμού.

Β2. Αντλίες πηγάδια

Σε κάθε μία από τις τρεις γεωτρήσεις – πηγάδια ήτοι: α) Κορησσία (πηγάδι), β) Μυλοπόταμο
(γεώτρηση), γ) θέση Κoρασανός (γεώτρηση), θα πρέπει να τοποθετηθούν:

Αισθητήρες

 Τοποθέτηση κατάλληλου αισθητήρα για την μέτρηση της πίεσης στο σημείο έγχυσης του
αντλούμενου νερού στο δίκτυο (έξοδο κάθε αντλίας προς δίκτυο). Επιθυμητά όρια πίεσης 0
έως 16 Bar. Βήμα μέτρησης (ακρίβεια) <= 0,075 Bar.

 Τοποθέτηση  απαραίτητων  αισθητηρίων  εντός  εκάστου  πίνακα  αντλίας  για  δυνατότητα
πλήρους παρακολούθησης της κάθε αντλίας και των παραμέτρων λειτουργίας της, ήτοι: 3 Χ
(τάση ανά φάση) με βήμα μέτρησης <=1 V, 3 Χ (ρεύμα ανά φάση) με βήμα μέτρησης <=0,1 A,
κατάσταση  επιτηρητού  δικτύου,  κατάσταση  επιτηρητού  τάσης,  κατάσταση  θερμικού,
κατάσταση αντλίας (ενεργή ή όχι).

Πίνακας ελέγχου με:

 Τον  απαιτούμενο  ηλεκτρονικό  και  ηλεκτρολογικό  εξοπλισμό  και  εφοδιασμένο  με  το
κατάλληλο λογισμικό, ο οποίος θα είναι σε θέση να ελέγχει την εκκίνηση και στάση της
κάθε αντλίας, αδιάλειπτα  επί εικοσιτετραώρου βάσεως και σε ετήσια βάση, υπακούοντας
σε εντολές από κεντρικό υπολογιστή εξ αποστάσεως και ο οποίος θα διαθέτει: α) κατάλληλη
έξοδο προσαρμοσμένη  για  την  εκκίνηση και  στάση της  αντλίας,  β)  6  (κατ’ ελάχιστον)
επιπλέον  ψηφιακών  εξόδων,  με  1  εξ  αυτών   για  δυνατότητα  επανάταξης  θερμικού  σε
περίπτωση  πτώσης  του  από  τυχαίο  λόγο  (το  οποίο  θα  τεθεί  σε  χρήση  όποτε  γίνει
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αντικατάσταση των θερμικών με κατάλληλα προς τούτο τύπο) και τις εναπομένουσες 5, με
την  μορφή  επαφών  ελεγχόμενης  κατάστασης  για  μελλοντικές  επεκτάσεις,  γ)  12  (κατ’
ελάχιστον) κατάλληλες αναλογικές εισόδους με προστασία υπερτάσεων, για σύνδεση των
ανωτέρω επτά αναλογικών μεγεθών (3 Χ τάσεις, 3 Χ ρεύματα και 1 Χ πίεσης δικτύου) με
εύρος ψηφιοποίησης 0...5  V και επιπλέον πέντε για πιθανές μελλοντικές ανάγκες,  δ) 11
(κατ’ ελάχιστον) ψηφιακές εισόδους με προστασία υπερτάσεων για λήψη των: (κατάστασης
επιτηρητού  δικτύου,  κατάστασης  επιτηρητού  τάσης,  κατάστασης  θερμικού,  κατάσταση
αντλίας, κατάσταση προστασίας περίπτωσης 3, κατάσταση προστασίας περίπτωσης 4)  και
επιπλέον πέντε για πιθανές μελλοντικές ανάγκες.

 Σύστημα  επικοινωνίας  με  το  κεντρικό  σημείο  ελέγχου,  το  οποίο  θα  εξασφαλίζει  την
αδιάλειπτη επικοινωνία με τον κεντρικό υπολογιστή που θα βρίσκεται εγκατεστημένο το
λογισμικό καταγραφής και ελέγχου. Το σύστημα επικοινωνίας θα πρέπει να έχει πέραν του
βασικού διαύλου επικοινωνίας και δεύτερη εφεδρική διαδρομή, για να ελαχιστοποιείται η
πιθανότητα απώλειας επικοινωνίας με τον κεντρικό υπολογιστή και κατ’ επέκτασιν απώλεια
ελέγχου της κάθε αντλίας, το οποίο μπορεί πέραν της απώλειας νερού και ρεύματος, να
οδηγήσει  και  σε καταστάσεις  εκτός  ορίων αντοχών πιέσεων δικτύου,  με  καταστροφικές
συνέπειες για το ίδιο το δίκτυο και τους υδρευόμενους της γύρω περιοχής. Σαν δεύτερη
οδός επικοινωνίας, μπορεί να είναι και η δορυφορική ζεύξη.

 Σύστημα προστασίας του δικτύου από υπερπίεση, με ανεξάρτητη δική του τροφοδοσία, το
οποίο θα ελέγχει επίσης ανεξάρτητα με δικό του αισθητήριο την πίεση του δικτύου. Θα
ενεργοποιείται αν ανιχνευθεί πίεση στο δίκτυο μεγαλύτερη της επιτρεπτής για χρόνο > 10
sec. (προς τούτο θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προκαθορισμού του κατωφλίου ανεκτής
πίεσης αναλόγως των αντοχών του τοπικού δικτύου).  Η πιθανή ενεργοποίηση του θα οδηγεί
σε  «κλείδωμα»  και  αποτροπή  της  επαναλειτουργίας  της  αντλίας.  Η  επαναφορά  του  θα
γίνεται μόνο τοπικά και χειροκίνητα κατόπιν ελέγχου από κατάλληλο τεχνικό. 

 Σύστημα προστασίας αντλίας και δικτύου (από υδραυλικά πλήγματα) σε περίπτωση συχνών
ή άτακτων επανεκκινήσεων της αντλίας (συνεπεία πιθανής βλάβης ή δυσλειτουργίας και
απώλειας ελέγχου της αντλίας). Και αυτό με ανεξάρτητη δική του τροφοδοσία, το οποίο θα
ελέγχει με δικό του μέσον τον ρυθμό στάσης εκκίνησης της αντλίας. Θα ενεργοποιείται αν
ανιχνευθεί α)  δεύτερη εκκίνηση της αντλίας σε λιγότερο από 1 λεπτό και β) Τρίτη εκκίνηση
της αντλίας σε λιγότερο από 20 λεπτά.   Η πιθανή ενεργοποίηση του θα οδηγεί επίσης σε
«κλείδωμα» και αποτροπή της επαναλειτουργίας της αντλίας. Η επαναφορά και αυτού θα
γίνεται μόνο τοπικά και χειροκίνητα κατόπιν ελέγχου από κατάλληλο τεχνικό.

 Οι ανωτέρω προστασίες  των  (περιπτώσεων 3  και  4),  μπορούν να  συνδυάζονται  σε  ένα
σύστημα, το οποίο θα δρομολογεί την αποστολή της κατάστασής του μέσω 2 ψηφιακών
εισόδων από αυτές που αναφέρονται στο 1-δ. Έτσι η ενεργοποίηση των προστασιών θα
μεταφέρεται ως πληροφορία στον κεντρικό υπολογιστή για την ενημέρωση του διαχειριστή,
αλλά η «επαναφορά» των προστασιών θα γίνεται μόνον τοπικά και χειροκίνητα.

Β3. Υπολογιστής ελέγχου

Σε σημείο το οποίο θα υποδειχθεί και το οποίο θα έχει την απαραίτητη σύνδεση  internet και
ρεύμα, θα εγκατασταθεί ο υπολογιστής στον οποίο θα εγκατασταθεί το λογισμικό ελέγχου.
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Γ. Περιγραφή απαιτήσεων λογισμικού.

Το λογισμικό θα έχει τον γενικό έλεγχο της πλήρωσης της δεξαμενής, της εκκίνησης – παύσης
των αντλιών, της καταγραφής όλων των δεδομένων και στατιστικών στοιχείων από την λειτουργία
συνολικά του συστήματος, καθώς και την έγκαιρη ενημέρωση του (των) υπεύθυνου διαχειριστή σε
περίπτωση δυσλειτουργίας, βλάβης κλπ.

Το  λογισμικό  θα  πρέπει  να  «σκέπτεται  και  πράττει»  με  την  ακόλουθη  λογική,  η  οποία  θα
περιγραφεί στην συνέχεια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα κριτήρια που αναφέρονται και θα διαχειρίζεται
την  δεξαμενή  Κορησσίας,  η  οποία  πληρώνεται  από  τις  αντίστοιχες  γεωτρήσεις-  πηγάδια,  που
βρίσκονται στην γύρω περιοχή:

 Θα επιτηρεί την στάθμη εκάστης δεξαμενής και θα εκκινεί αντλία εκ των διαθεσίμων (στο
ίδιο αντλιοστάσιο ή σε διαφορετικό).

 Θα είναι  σε  συνεχή  επαφή  με  τους  πίνακες  ελέγχου  στα  αντλιοστάσια  και  με  τις  εκεί
αντλίες, έχοντας πλήρη εικόνα της κατάστασής τους.

 Η κατάσταση της κάθε αντλίας,  θα πρέπει να είναι σε «γνώση» του λογισμικού και  να
συνεκτιμάται (διαθέσιμη ή μη, με διαθέσιμο νερό ή όχι, κλπ). 

 Οι  αντλίες  οι  οποίες  τροφοδοτούν  την  κάθε  δεξαμενή,  θα  πρέπει  να  εκκινούν  με
προκαθορισμένη προτεραιότητα, η οποία θα αποφασίζεται από τον υπεύθυνο διαχειριστή -
τεχνικό του Δήμου, σε εφαρμογή δικών του κριτηρίων.

 Θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν ειδικό πίνακα με ώρες και ημέρες τον οποίο θα καταρτίζει
ο διαχειριστής και ο οποίος θα έχει προτεραιότητα στην λήψη απόφασης εκκίνησης αντλίας.

 Συνεχώς θα επιτηρεί και την πίεση του δικτύου στα σημεία μέτρησης και αν είναι εφικτό θα
γίνεται προσπάθεια επέμβασης στην πίεση του δικτύου, μέσω εκκίνησης ή στάσης αντλίας.

 Σε  περίπτωση  διαπίστωσης  οποιασδήποτε  δυσλειτουργίας  θα  ειδοποιεί  τον  (τους)
διαχειριστή μέσω κλήσης σε συγκεκριμένες τηλεφωνικές συνδέσεις και αποστολή SMS, e-
mail. Οι αιτίες κλήσης – ενημέρωσης του διαχειριστή θα είναι παραμετροποιήσιμες από τον
ίδιο.

 Θα  γίνεται  καταγραφή  όλων  των  παραμέτρων  από  την  λειτουργία  και  θα  δίνεται
δυνατότητα κατάλληλης προβολής των καταγεγραμμένων στοιχείων, για τον έλεγχο ορθής
λειτουργίας, εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, γραφημάτων, κλπ.

 Θα παραμετροποιεί τους περιφερειακούς πίνακες ελέγχου των αντλιών, με στοιχεία που θα
αποθηκεύει  ξεχωριστά  για  τον  καθένα  και  τα  οποία  θα  έχουν  καταχωρηθεί  από  τον
διαχειριστή.

 Θα δίνει την δυνατότητα για σύνδεση -  επικοινωνία με άλλο λογισμικό,  για προβολή ή
έλεγχο (εκκίνηση – στάση) από απομακρυσμένο τερματικό (σε κινητό ή άλλο υπολογιστή).

 Θα διαβιβάζει (ενημερώνει διαχειριστή) για οποιαδήποτε αδικαιολόγητη μεταβολή πίεσης
στα σημεία ελέγχου, καθώς και για υπέρβαση προκαθορισμένου ορίου πίεσης.
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Γ1. Δεξαμενή Κορησσίας.

Στην δεξαμενή αυτή ανήκουν η γεώτρηση στον Μυλοπόταμο,  το πηγάδι  στην Κορησσία το
οποίο έχει δύο αντλητικά συγκροτήματα, και η γεώτρηση στην θέση «Κoρασανός».

Δεξαμενή Κορησσίας
Θέση Είδος

Μυλοπόταμος Γεώτρηση 
Κορησσία Πηγάδι
Κoρασανός Γεώτρηση

Τα τρία αυτά σημεία θα πρέπει να ελέγχονται, με στόχο την πλήρωση της δεξαμενής Κορησσίας
και ρύθμιση της πίεσης στο δίκτυο, κατά εποχή και κατά ώρα με διαφορετικούς προκαθορισμένους
κανόνες. Θα πρέπει να παρακολουθείται η στάθμη της δεξαμενής, και να γίνεται εκκίνηση των
αντλιών στα σημεία αυτά με δυνατότητα χρήσης και των ακόλουθων κανόνων. 

Εκκίνηση κατά προτεραιότητα της αντλίας που θα είναι ορισμένη ως βασική και στην συνέχεια
της επόμενης ως συμπληρωματικής – εφεδρικής. Παράλληλα θα πρέπει να γίνεται μέτρηση και
υπολογισμός της  πίεσης  δικτύου στο σημείο έγχυσης από την γεώτρηση Μυλοποτάμου και  να
επανακαθορίζονται οι προτεραιότητες βασικής και εφεδρικής αντλίας, καθώς και η επάρκεια πίεσης
νερού των τριών σημείων.

Ιδιαίτερα  για  την  γεώτρηση  στην  θέση  «Κoρασανός»,  θα  γίνεται  χρήση  προκαθορισμένου
ωραρίου από πίνακα, ενώ παράλληλα θα ελέγχεται και η πίεση του δικτύου στο σημείο έγχυσης και
θα επανακαθορίζεται η προτεραιότητα εκκίνησής της, με γνώμονα την διατήρηση επαρκούς και
κατάλληλης πίεσης στο δίκτυο.

Δ. Εφαρμογή, παρακολούθηση και υποστήριξη του Συστήματος.

Λόγω της  σοβαρότητας  που  έχει  η  σωστή  και  αδιάλειπτη  λειτουργία  του  συστήματος,
δεδομένου ότι  θα  διαχειρίζεται  την  υδροδότηση των περιοχών για  τις  οποίες  εγκαθίσταται,  θα
πρέπει να είναι εξασφαλισμένη η συνεχής και ορθή λειτουργία του.

Για  τον  λόγο  αυτό,  το  όλο  σύστημα  θα  πρέπει  να  ελέγχεται  και  επιτηρείται  από  τον
κατασκευαστή του, αρχικά κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα έξι μηνών, καθώς επίσης και να
συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για ελάχιστο χρονικό διάστημα δύο ετών.

Επίσης,  η σε τακτά χρονικά διαστήματα (κατ,  ελάχιστον ανά δεκαήμερο) παρουσία του
εγκαταστάτη, με σκοπό την ενημέρωση και εξοικείωση των τεχνικών του Δήμου για την χρήση του,
καθώς  και την βελτίωση και προσαρμογή του στις συνθήκες λειτουργίας, για όλο το ανωτέρω
χρονικό διάστημα, κρίνεται απαραίτητη.

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

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 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.
25.7131.0009, με ποσό 11.374,84 €, (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 6 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 στα σημεία που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική έκθεση.

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της  προμήθειας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί
αφού προσκομίσει δελτίο αποστολής-τιμολόγιο. 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 25.7131.0009

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_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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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια συστήματος ελέγχου πλήρωσης δεξαμενής περιοχής Κορησσίας και τις
τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  συνολικού  ποσού 11.300,00 € συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  ΚΑ
25.7131.0009 του προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2017, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 13.500,00
€ θα διατεθεί από τον αντίστοιχο ΚΑ προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 357/2017
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ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την παροχή υπηρεσίας μυοκτονίας, απολύμανσης και απεντόμωσης νέου Δημοτι-
κού σφαγείου.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μ Υ Ο Κ Τ Ο Ν Ι Α Σ ,  Α Π ΟΛΥ Μ Α Ν Σ Η Σ   Κ Α Ι  Α Π Ε Ν Τ Ο Μ Ω Σ Η Σ

ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   4.712  ,00   €
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.     70.6279.0010   ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2017 ΜΕ ΠΟΣΟ 806,40 € 

ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΟΣΟΥ 3.905,60 € ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ Κ.Α. ΤΟΥ 2018

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

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Προκειμένου  να  υπάρξει  προστασία  των  εγκαταστάσεων  του  σφαγείου,  απαραίτητη
προϋπόθεση είναι ένα πρόγραμμα απολύμανσης συνεχούς ροής και λειτουργίας, το οποίο θα μας
διασφαλίζει  την  κάλυψη  των  χώρων  από  κινδύνους  εντόμων  και  τρωκτικών.  Ο  έλεγχος  των
κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου, καθώς και το αντικείμενο της μονάδας
αποτελούν τα αρχικά δεδομένα για τη σωστή εφαρμογή ενός συστήματος υγειονομικής κάλυψης. 

Τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν στην απολύμανση θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ατοξικά, άοσμα, να μην αφήνουν ίχνη στις επιφάνειες, να
έχουν υπολειμματική δράση και να συνοδεύονται από τις αντίστοιχες άδειες, δελτία δεδομένων
ασφαλείας και ενημερωτικά έντυπα και prospectus. Οι εφαρμογές που θα πραγματοποιούνται, να
μην δημιουργούν πρόβλημα στη  λειτουργία  της  εγκατάστασης,  στις  υποχρεώσεις  της  και  στην
εργασία του προσωπικού. 

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  στην  παροχή  υπηρεσιών μυοκτονίας  –  απεντόμωσης  -
απολύμανσης στο  νέο  σφαγείο  Κέας   και  θα  περιλαμβάνει  8-12  εφαρμογές  μυοκτονίας,  8-12
εφαρμογές  απολύμανσης,  4  εφαρμογές  εντομοκτονίας  και  12  επισκέψεις  για  καταπολέμηση
ευρημάτων  ψύλλου,όποτε  και  εάν  αυτό  προκύψει,  με  6  προγραμματισμένες  και  6  έκτακτες
επισκέψεις,  ανά έτος.

Όλες  οι  διαδικασίες   θα  πιστοποιούνται  στο  φάκελο  εντόμων  και  τρωκτικών,  ο  οποίος  θα
παραδοθεί με την πρώτη εφαρμογή και θα περιλαμβάνει: 

 Πιστοποιητικό απολύμανσης 
  Δελτία ελέγχου εντομοκτονίας - μυοκτονίας 
  Κάτοψη του χώρου των εγκαταστάσεων 
  Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών 
 Έντυπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης των εγκεκριμένων φαρμάκων 
  Ιδιωτικό συμφωνητικό 
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  Δελτία δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) φαρμάκων 
  Ενημερωτικά έντυπα φαρμάκων 

Τρόπος δράσης εντομοκτονίας (έρποντα, ιπτάμενα & ψύλλοι)
Σκοπός της εντομοκτονίας είναι να αντιμετωπιστούν έντομα διαφόρου σημασίας με μεγαλύτερη
έμφαση στις κατσαρίδες,τις μύγες και τους ψύλλους. Ο τρόπος δράσης θα είναι με χημική μέθοδο
και η εφαρμογή θα είναι με ψεκαστήρα χαμηλής πιέσεως. Οι χώροι οι οποίοι θα ψεκάζονται θα
είναι: 
1.  στην  περίμετρο  των  κτιριακών  εγκαταστάσεων,  στον  περιβάλλοντα  χώρο,  στον  χώρο
σταβλισμού  (εσωτερικά  και  εξωτερικά), στα  γραφεία,  στις  αποθήκες  κτλ,  όπου  κρίνεται
απαραίτητο και  εφόσον η πρόσβαση μας το επιτρέπει,  σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του
σφαγείου.
2. στα σημεία εισόδων γραφείων, αποθηκών, τουαλέτες, όπου τα έντομα επιλέγουν πολλές φορές
για να πολλαπλασιαστούν.

   Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τα ιπτάμενα έντομα η μέθοδος του ψεκασμού με πυρεθροειδείς
ουσίες θα πραγματοποιηθεί στους εξωτερικούς χώρους του σφαγείου, στον χώρο σταβλισμού και
σε σημεία εισόδων.
   Όσον αφορά την καταπολέμηση των  ερπόντων εντόμων θα πραγματοποιείται σε όλους τους
χώρους ανεξαιρέτως.
      Στην περίπτωση των ψύλλων, οι εφαρμογές θα γίνονται με την ίδια μέθοδο όμως όσον αφορά
τον  χρόνο  οι  επισκέψεις  θα  γίνονται  κατ'εντολή  της  Υπηρεσίας  στον  χώρο  σταβλισμού.  Το
φάρμακο θα πρέπει αν είναι εξειδικευμένο και να έχει εκτός από ακμαιοκτόνο και ωοκτόνο δράση.
Στην περίπτωση που θα εντοπιστούν ψύλλοι από τον υπεύθυνο του σφαγείου, θα ενημερώνεται ο
Ανάδοχος  και θα συνδυάζει την καθορισμένη του επίσκεψη  με τον ειδικό ψεκασμό για ψύλλους.
Λόγω τις  ιδιαίτερης  φύσης  του προβλήματος  ενδέχεται  να  χρειαστούν έκτακτες   επισκέψεις,οι
οποίες προβλέπονται με την παρούσα.

Τρόπος δράσης μυοκτονίας 
Η παρουσία τρωκτικών μας δημιουργούν πολλούς κινδύνους και προβλήματα. Μπορούν να μας
δημιουργήσουν φθορές, όπως καταστροφή καλωδίων, και μολύνσεις, ενώ είναι φορείς παθογόνων
μικροβίων και μολυσματικών ασθενειών. Τα πιο κοινή είδη είναι τα mus musculus, ratus ratus,
ratus norvegicus. Κατά τη μυοκτονία θα γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες :

 Αξιοποίηση των υπαρχόντων δολωματικών σταθμών και τοποθέτηση και αντικατάσταση
των δολωμάτων κατά τη συχνότητα των εφαρμογών.

 Σε  όλους  τους  δολωματικούς  σταθμούς  θα  υπάρχει  ειδική  σήμανση  για  να  γίνονται
αντιληπτοί από το προσωπικό και τους επισκέπτες. 

 Το δόλωμα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί είναι συμπαγές σκεύασμα 
 Ο αριθμός των θέσεων δόλωσης θα απεκονίζεται στην κάτοψη της μονάδας σας 
 Κάθε φορά που θα εφαρμόζεται αναδόλωση θα αναφέρεται το ποσοστό κατανάλωσης στο

δελτίο ελέγχου ασφαλείας ανα δολωματικό σταθμό. 
 Τα δολώματα είναι απαραίτητο να είναι τοποθετημένα μέσα σε δολωματικούς σταθμούς για

να μην αλλοιώνονται από τις καιρικές συνθήκες και να μην καταναλώνονται από ζώα μη
στόχους. 

Τρόπος δράσης απολύμανσης:
Το σκεύασμα που θα χρησιμοποιηθεί  θα πρέπει  να αποτελείται  από απολυμαντικές  ουσίες   με
στόχο  να  καταπολεμούνται  τα  μικρόβια.  Η  ουσία  δεν  θα  πρέπει  να  απαιτεί  ξέβγαλμα   και  ο
ψεκασμός θα πραγματοποιείται σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του σφαγείου.
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Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών με  τα απαραίτητα υλικά ανέρχεται  στο ποσό των
3.800,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 912,00 €. Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών 4.712,00 € και θα
βαρύνει τον ΚΑ 70.6279.0010 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας, έτους 2017 με ποσό
806,40 € και τον αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας, έτους 2018 με ποσό
3.905,60 €.

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

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 υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2017, ύψους 806,40 € και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 70.6279.0010 ενώ το  υπόλοιπο ποσό θα  διατεθεί  από τον  αντίστοιχο ΚΑ οικ.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 από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  και για
ένα έτος. (άρθρο 217  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_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στο σφαγείο του Δήμου Κέας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην
με αριθμ. Πρωτ. 4495/30.10.2017 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
θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ.  που υπάγεται.  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).

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 μυοκτονίας, απολύμανσης και απεντόμωσης
νέου Δημοτικού σφαγείου.

2. την διάθεση πίστωσης ύψους 806,40 € από τον ΚΑ 70.6279.0010 του προϋπολογισμού οικ.έτους
2017 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση ενώ το υπόλοιπο ποσό
ύψους 3.905,60 € θα διατεθεί από αντίστοιχο Κ.Α. του  προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους
2018.

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

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     70.6279.0010
3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την  έγκριση  της  παροχής  υπηρεσίας  μυοκτονίας,  απολύμανσης  και  απεντόμωσης  νέου
Δημοτικού σφαγείου και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)   Την  διάθεση και  ψήφιση  πίστωση  ποσού  806,40 € από τον ΚΑ  70.6279.0010 του
προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση
ενώ το υπόλοιπο ποσό  ύψους 3.905,60 € θα διατεθεί από αντίστοιχο Κ.Α. του  προϋπολογισμού
εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 358/2017
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ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την παροχή υπηρεσίας για την εξυγίανση και τον καθαρισμό των πηγών του Δή-
μου Κέας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ & ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ     11.000,00   € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.     25.6275.0004   ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2017

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

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

  Η παρούσα μελέτη υπηρεσίας αφορά στην παροχή υπηρεσίας εξυγίανσης και καθαρισμού των
πηγών του Δήμου Κέας.
Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν στις πηγές:
Χαβουνά,  Κανάλι,  Κουρέντης,  Αγία  Τριάδα,  Μάμας,  Ροκομένο,  Πύργος,  Βενιαμίν,  Χριστός,
Ατζερίτη, Βρουλίδια, Διασέλι, Τρία Πηγάδια, Σκαντζόχοιρου, Καριά, Καρδαρά, Μεγάλο Χωριό,
Φωτημάρι,  Σωτήρα,  Μουρέ,  Αγία  Μαύρα,  Πλαγιά,  Αγία  Μαρίνα,  Ελληνικά  (Άγ.  Ανάργυροι),
Ευαγγελισμού Ιουλίδας.

Ενώ οι εργασίες που θα εκτελεστούν σε αυτές είναι οι: 

 Άντληση των υδάτων και απομάκρυνσή τους με βυτίο σε δεξαμενές του Δήμου 
 Καθαρισμός εσωτερικά και εξωτερικά των πηγών (γούρνες)
 Αποψίλωση χόρτων και καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου των πηγών 
 Ασβέστωμα
 Στις  πηγές   Βρουλίδια  και  Μουρέ  θα  πρέπει  να  γίνουν  επιπλέον  επισκευές,  κυρίως

σοβάτισμα.

        Τα εργαλεία που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες, καθώς και το μεταφορικό μέσο που θα
χρησιμοποιηθεί είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον
εργολάβο.

            Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών με τα απαραίτητα υλικά ανέρχεται στο ποσό των
8.870,97 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.129,03 €. Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών 11.000,00 € και
θα βαρύνει τον ΚΑ 25.6275.0004 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας, οικ.έτους 2017 με
ποσό 11.000,00 €.

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 
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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 υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2017, ύψους  15.000,00  € και συγκεκριμένα
στον Κ.Α. 25.6275.0004 (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 από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  έως τις
31/12/2017 (άρθρο 217  του Ν.4412/16).

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στις προαναφερθείσες πηγές του Δήμου Κέας, όπως αναλυτικά
αναφέρονται στην με αριθμ.πρωτ. 4412/30.10.2017 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 θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν
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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).

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την “Παροχή υπηρεσίας για την εξυγίανση και τον καθαρισμό των
πηγών του Δήμου Κέας”

2. την διάθεση πίστωσης ύψους 11.000,00 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ) από τον Κ.Α. 25.6275.0004  του
προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση 

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

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    25.6275.0004
3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την έγκριση της  παροχής υπηρεσίας για την εξυγίανση και  τον καθαρισμό των πηγών του
Δήμου Κέας και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)   Την  διάθεση και  ψήφιση  πίστωση  ποσού  11.000,00  € από τον ΚΑ  25.6275.0004 του
προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 359/2017
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ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών αναπτυ-
ξιακού χαρακτήρα για την υποβοήθηση των υπηρεσιών του Δήμου Κέας στην εκπόνηση του
ΣΒΑΚ.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΒΑΚ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 24.800,00 €
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.  30.6112.0017)

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ  ΠΟΣΟ 6.200,00 € ΕΝΩ ΤΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 18.600,00 € ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ Κ.Α. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

CPV  :   73220000-0         Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης

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

«  Απευθείας ανάθεση σύμβασης γενικών υπηρεσιών» 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
Με  την  παρούσα  προβλέπεται  η  ανάθεση  Σύμβασης  Παροχής  Συμβουλευτικών  και
Υποστηρικτικών  Υπηρεσιών  Αναπτυξιακού  Χαρακτήρα  με  σκοπό  την  υποβοήθηση  του  Δήμου
Κέας στην εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το νησί της Κέας. 
Σημειώνεται ότι ο Δήμος έχει λάβει σχετική επιδότηση από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνησή
του και δύναται να εκπονήσει μεγάλο μέρος του Σχεδίου με το προσωπικό του. Ωστόσο δεν κατέχει
την εξειδικευμένη επιστημονική επάρκεια για την πλήρη και ολοκληρωμένη εκπόνησή του καθώς
πρόκειται για ένα νέο και καινοτόμο εργαλείο Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, για το οποίο δεν υπάρχει
ακόμα εμπειρία στον ελληνικό χώρο. 
Από τις οδηγίες της ΕΕ και την Σύμβαση Δεσμευμένου Λογαριασμού που συνυπέγραψε ο Δήμος
στο  Πλαίσιο  του  Χρηματοδοτικού  Προγράμματος  του  Πράσινου  Ταμείου  «Λοιπές  Δράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016 / Α.Π. 4: Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα», γίνεται επίσης σαφές
ότι  ο  Δήμος είναι  αυτός  που εκπονεί  το  ΣΒΑΚ και  εξωτερικοί  συνεργάτες  τον  επικουρούν σε
εξειδικευμένα θέματα, ενώ σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτοί που αναλαμβάνουν το σύνολο του
Σχεδιασμού. 
Συνεπώς, το ΣΒΑΚ δεν νοείται ως μια αυτοτελής τεχνική μελέτη, όπως είναι η Κυκλοφοριακή και
η Πολεοδομική Μελέτη ή το ΓΠΣ του Δήμου. Το ΣΒΑΚ συνιστά μια νέα φιλοσοφία και κυρίως μια
νέα διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού, που ενώ έχει ως κύριο πεδίο εφαρμογής τον τομέα των
μεταφορών,  εκτείνεται  παράλληλα  σε  τομείς  όπως  ο  χωρικός  σχεδιασμός,  το  περιβάλλον,  η
ενέργεια, η οικονομία, η κοινωνία, ο τουρισμός και ο πολιτισμός κτλ. Ουσιαστικά αποτελεί την
εξειδίκευση του Επιχειρησιακού/Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου στον τομέα των μεταφορών
και για αυτό την κύρια ευθύνη εκπόνησής του έχει ο ίδιος ο Δήμος. 
Προκειμένου,  λοιπόν,  ο Δήμος να αποκτήσει  το ταχύτερο δυνατόν ένα ΣΒΑΚ σύμφωνα με τις
Οδηγίες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  τις  ανάγκες  που  υπάρχουν  στην  περιοχή  ευθύνης  του,
αποφάσισε  να  προχωρήσει  στην  ανάθεση  Σύμβασης  Εξειδικευμένων  Συμβουλευτικών  και
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Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Αναπτυξιακού (Μη Τεχνικού) Χαρακτήρα, έτσι ώστε να αποκτήσει
έναν εξειδικευμένο εξωτερικό Σύμβουλο ο  οποίος  θα  φροντίσει  εκ  μέρους  του Δήμου για  την
εκτέλεση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται προκειμένου το ΣΒΑΚ να εκπονηθεί σύμφωνα με
τις  οδηγίες  της  ΕΕ,  των  συναρμόδιων  Υπουργείων  (ΥΠΟΜΕ  και  ΥΠΕΝ)  και  του  Πράσινου
Ταμείου.  Ο  Σύμβουλος  αυτός  θα  έχει  συντονιστικό  ρόλο  στην  διαδικασία  εκπόνησης  και  θα
αναλάβει την επιστημονική επιμέλεια του ΣΒΑΚ, δίδοντας κατάλληλες οδηγίες στους μηχανικούς
του Δήμου που θα εκπονήσουν τις όποιες τεχνικές μελέτες απαιτηθούν.

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών
υπηρεσιών αναπτυξιακού χαρακτήρα για την υποβοήθηση των υπηρεσιών του Δήμου Κέας στην
εκπόνηση του ΣΒΑΚ 

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  6.200,00  € (συμπ.  ΦΠΑ)  από  τον  Κ.Α.  30.6112.0017 του
προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση
ενώ το υπόλοιπο ποσού των  18.600,00 € (συμπ. ΦΠΑ) θα διατεθεί από τον προϋπολογισμό του
έτους 2018.  

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

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ
       

Η εκπόνηση ενός ΣΒΑΚ είναι μια ευκαιρία για την ανάδειξη ενός διαφορετικού, πιο δημοκρατικού
και  συμμετοχικού,  τρόπου  σχεδιασμού  των  δημοσίων  έργων,  του  δημόσιου  χώρου  και  των
μεταφορών. Είναι το πρώτο εργαλείο σχεδιασμού στη χώρα μας που υποχρεώνει τις αρμόδιες αρχές
στην εφαρμογή μιας μεθοδολογίας άκρως συμμετοχικής, κατά την οποία κανένας ενδιαφερόμενος
δεν θα μείνει έξω από την αναγκαία διαβούλευση, που οφείλει να διεξάγεται σε όλα τα στάδια του
σχεδιασμού (από την αρχή μέχρι το τέλος).  

Με  τον  τρόπο  αυτό  εξοικονομείται  τελικά  χρόνος  και  χρήμα,  γιατί  διαμορφώνεται  έγκαιρα  η
αναγκαία συναίνεση στην τοπική κοινωνία για τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό και την υλοποίηση
των αναγκαίων έργων,  αποφεύγοντας  χρόνιες  δικαστικές διαμάχες  που συχνά οδηγούν έως και
στην ακύρωση των έργων. 

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός ΣΒΑΚ πρέπει να νοείται ως μια συνεχής διαδικασία η οποία
απαρτίζεται  από  11  απαραίτητα  βήματα.  Στην  πράξη,  αυτές  οι  δραστηριότητες  μπορούν  να
εκτελεστούν μερικώς παράλληλα ή να περιλαμβάνουν σημεία επιστροφής, αξιολόγησης και νέας
εφαρμογής μέχρι την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί (feedback loops). 

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο Δήμος θα πρέπει να εκπονήσει ένα πλήρες Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας  ακολουθώντας  πιστά  τις  οδηγίες  της  ΕΕ,  έτσι  ώστε  να  αποκτήσει  έναν
ολοκληρωμένο οδικό χάρτη για την βιώσιμη ανάπτυξη των μεταφορών στο νησί της Κέας. Ο Δήμος
επιθυμεί να εξοπλιστεί με ένα εργαλείο τέτοιο που θα είναι αναγνωρίσιμο και αποδεκτό από τους
ευρωπαϊκούς φορείς, έτσι ώστε να μπορεί να το επικαλείται κατά την διεκδίκηση περιφερειακών,
εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για μελέτες, έργα ή προγράμματα (Horizon, Interreg,
Med, Urbact κ.α.).
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Στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, ο Ειδικός Σύμβουλος, ο οποίος θα έχει τον ρόλο Συντονιστή 
και Επιστημονικού Υπεύθυνου του ΣΒΑΚ αναλαμβάνει εκ μέρους του Δήμου να:

 Συντονίσει την διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ, διασφαλίζοντας ότι τηρούνται όσα 
προβλέπονται στις ευρωπαϊκές ή εθνικές προδιαγραφές.

 Δώσει αναλυτικές οδηγίες και να επιβλέψει την Ομάδα Μηχανικών του Δήμου για τις 
εργασίες που πρέπει να εκπονήσει (συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, σύνταξη 
κειμένων, παραγωγή διαγραμμάτων, δεικτών και χαρτών, διατύπωση και τεκμηρίωση 
προτάσεων).

 Κατευθύνει και επιβλέψει τις διαδικασίες Επικοινωνίας, Διαβούλευσης και Συμμετοχικού 
Σχεδιασμού που προβλέπονται στις ευρωπαϊκές ή εθνικές προδιαγραφές.

 Διασφαλίσει ότι τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των Φορέων και των Πολιτών 
ενσωματώθηκαν στον σχεδιασμό ή τεκμηριώθηκε επαρκώς η απόρριψή τους.

 Ελέγξει και εγκρίνει τα τελικά κείμενα και το οπτικό υλικό του ΣΒΑΚ που θα παραχθεί από 
την ομάδα μηχανικών του Δήμου (σχέδια, χάρτες, διαγράμματα) πριν την κατάθεση στα 
αρμόδια όργανα προς γνωμοδότηση και έγκριση.

 Επιμεληθεί το Σχέδιο Δράσης για την Εφαρμογή του ΣΒΑΚ πριν την κατάθεση στα αρμόδια
όργανα προς γνωμοδότηση και έγκριση.

 Διασφαλίσει ότι το τελικό έγγραφο του ΣΒΑΚ ανταποκρίνεται στις αρχές και τους στόχους 
που έθεσαν τα αρμόδια όργανα κατά την διάρκεια του Σχεδιασμού.

 Διασφαλίσει την ευρεία και ουσιαστική συμμετοχή όλων των αρμόδιων στελεχών του 
Δήμου (και όχι μόνο των μηχανικών), παρέχοντάς τους την δυνατότητα να συνεχίσουν τα 
ίδια την υλοποίηση, παρακολούθηση και επικαιροποίηση του ΣΒΑΚ, μετά την έγκρισή του.

Η επιλογή του αναδόχου θα πρέπει να γίνει μετά από ελεύθερη διαπραγμάτευση της Αναθέτουσας 
Αρχής με υποψήφιους που είναι σε θέση να παρέχουν την συγκεκριμένη υπηρεσία και κριτήριο 
επιλογής αποτελεί ο βαθμός κατοχής των ακόλουθων προσόντων, τα οποία θα πρέπει να 
αναφέρονται στην οικονομική του προσφορά και να τεκμηριώνονται με τα αντίστοιχα απαιτούμενα 
συνημμένα έγγραφα.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να είναι ατομικό γραφείο ή εταιρία, που απασχολεί σε μόνιμη 
βάση τουλάχιστον έναν επιστήμονα (όχι απαραίτητα μηχανικό) με πτυχίο ή μεταπτυχιακό σε 
θέματα μεταφορών ή πολεοδομίας1 και επιπλέον: 

 τουλάχιστον 10ετή εμπειρία (από λήψη αντίστοιχου πτυχίου ή μεταπτυχιακού) 
 τουλάχιστον αποδεδειγμένη 5ετή εμπειρία2 σε αντικείμενα συγκοινωνιακών και 

πολεοδομικών μελετών (Κυκλοφοριακές Μελέτες και ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, τουλάχιστον σε ένα 
από τα δύο ή αθροιστικά και στα δύο) 

 αποδεδειγμένη εμπειρία2 σε τουλάχιστον 3 διαφορετικά είδη έργων ή πολιτικών Βιώσιμης 
Κινητικότητας, όπως: 
 ΣΒΑΚ

1  Δεν απαιτείται μελετητικό πτυχίο, δεδομένου ότι πρόκειται για Παροχή Υπηρεσιών 
2  Η εμπειρία αποδεικνύεται με: 

 Δελτία Παροχής Υπηρεσιών που αφορούν την συμμετοχή σε συμβάσεις/έργα που σχετίζονται με τα 
ανωτέρω αντικείμενα, συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου στην οποία θα δηλώνεται η 
συμμετοχή στις εν λόγω συμβάσεις/έργα

 Ή Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Φορέα Ανάθεσης και ΥΔ/Βεβαίωση Αναδόχου (σε περίπτωση 
υπεργολαβίας ή εξαρτημένης σχέσης εργασίας)

 Ή Συμβάσεις στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, με συνημμένα τα σχετικά παραδοτέα



26η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Νοεμβρίου 2017

 Δημόσια Συγκοινωνία
 Υποδομές Ποδηλάτων και Πεζών
 Δίκτυα Πεζοπορικών ή Ποδηλατικών Διαδρομών εκτός πόλης
 Οδική Ασφάλεια
 Συνδυασμένες Μεταφορές
 Συνδυασμένες Αστικές Αναπλάσεις με επίδραση σε θέματα κινητικότητας
 Έξυπνες Εφαρμογές Μεταφορών (ITS)
 Υποδομές και Συστήματα Διαχείρισης Στάθμευσης
 Εναλλακτικά Οχήματα και Καύσιμα

 αποδεδειγμένη εμπειρία2 σε έργο δημοσίου συμφέροντος, στο οποίο πραγματοποιήθηκαν 
διαδικασίες, εκστρατείες ή εργαστήρια διαβούλευσης ή συμμετοχικού σχεδιασμού.

 Αποδεδειγμένη εμπειρία2 συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα που είχαν ως αντικείμενο
την βιώσιμη κινητικότητα

 Αποδεδειγμένη εμπειρία2 στην υποστήριξη ΟΤΑ (ή φορέων που σχετίζονται με την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση) για την άντληση χρηματοδοτήσεων σε αντικείμενα βιώσιμης κινητικότητας

 Αποδεδειγμένη εμπειρία2 σε διαδικασίες, εργαστήρια ή σεμινάρια εκπαίδευση/κατάρτισης 
υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 Γνώση των ιδιαιτεροτήτων της ευρύτερης περιοχής του Έργου και της τοπικής κοινωνίας 
μέσα από προηγούμενη σύμβαση του Αναδόχου κατά την διάρκεια των τελευταίων 5 ετών 
με Δήμο ή άλλο δημόσιο Φορέα της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

Η οικονομική προσφορά δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής του αναδόχου, καθώς η χρηματοδότηση 
της Σύμβασης έχει διασφαλισθεί από το Πράσινο Ταμείο και δεν θα επιφέρει κάποιο όφελος στον 
Δήμο η μείωση του οικονομικού αντικειμένου.

Η αμοιβή του ανάδοχου για όλες τις Υπηρεσίες που θα προσφέρει, θα είναι βάσει παραδοτέων που
θα αναφέρονται ρητώς στη σύμβασή του με το Δήμο Κέας,  το συνολικό ποσό των 24.800,00€
συμπ. ΦΠΑ 24% και  θα βαρύνει  τον Κ.Α.  30.6112.0017 προϋπολογισμού οικ.  έτους  2017 του
Δήμου μας με ποσό 6.200,00 € στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση και για το
έτος 2018 με ποσό 18.600,00 €.

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

«Απευθείας ανάθεση σύμβασης γενικών υπηρεσιών» του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, εφόσον: 

 ο CPV της παρεχόμενης υπηρεσίας  (73220000-0 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα 
ανάπτυξης») εμπίπτει στην υποπερίπτωση (β) και όχι στην υποπερίπτωση (α) της περίπτωσης (9)
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 (βλ. πίνακα Προσαρτήματος Γ Παράρτημα Ι του Ν.4412/2016) 

 η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση με 20.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ).

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.



26η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Νοεμβρίου 2017

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 υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2017, ύψους 6.200,00 € και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 30.6112.0017, το δε υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί από τον προϋπολογισμό του 2018 (σύμφωνα
με τις  διατάξεις  του Ν.  3871/10,  του Π.Δ.  113/10 και  της  υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του
υπουργείου εσωτερικών).

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

Διάρκεια Σύμβασης 
Το  διάστημα  που  αφορά  η  σύμβαση  είναι  ένα  (1)  έτος από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της
σύμβασης (άρθρο 217  του Ν.4412/16).

Τόπος Παροχής 
Η  παροχή  της  υπηρεσίας  θα  γίνεται  στο  Δήμο  Κέας  ή  απομακρυσμένα,  ενώ  θα  υπάρχουν
προγραμματισμένες συναντήσεις με τους σχετικούς φορείς του Δήμου και του νησιού.

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 γίνεται τμηματικά,  βάσει παραδοτέων που θα

αναφέρονται  ρητώς  στη  σύμβαση  του  αναδόχου  με  το  Δήμο  Κέας, με  χρηματικό  ένταλμα

πληρωμής που θα εκδοθεί, αφού ο ανάδοχος προσκομίσει δελτίο παροχής υπηρεσιών με κατάθεση

σε τραπεζικό  λογαριασμό  του  αναδόχου.  Τυχόν  διαφορές  που  μπορεί  να  προκύψουν  μετά  την

υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα

με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).

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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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  30.6112.0017
3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την έγκριση της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών ανα-
πτυξιακού χαρακτήρα για την υποβοήθηση των υπηρεσιών του Δήμου Κέας στην εκπόνηση του
ΣΒΑΚ και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Τη διάθεση και ψήφιση πίστωση ποσού 6.200,00 € (συμπ. ΦΠΑ) από τον ΚΑ 30.6112.0017 του
προϋπολογισμού οικ.  έτους  2017 του Δήμου μας  στον οποίο  υπάρχει  διαθέσιμη εγγεγραμμένη
πίστωση,  ενώ  το  υπόλοιπο  ποσού  των  18.600,00  €  (συμπ.  ΦΠΑ)  θα  διατεθεί  από  τον
προϋπολογισμό του έτους 2018.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 360/2017
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ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την παροχή υπηρεσίας για την εξυγίανση γηπέδου ποδοσφαίρου.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   12.722,40     €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  15.6262.0004  )

   ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017)

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

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

       Προκειμένου να  γίνει εξυγίανση του χώρου όπου βρίσκεται ο αποκατεστημένος ΧΑΔΑ, στην
περιοχή  Προφήτης  Ηλίας,  ο  Δήμος  Κέας  πρόκειται  να  προβεί  σε  εργασίες  εξομάλυνσης  του
εδάφους.  Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην μίσθωση από την ελεύθερη αγορά των οχημάτων
και των μηχανημάτων που δεν διαθέτει ο Δήμος Κέας και θα χρησιμοποιηθούν για την εξομάλυνση
του εδάφους ώστε να μειωθούν οι εξάρσεις και να χαρακτηρίζεται από ομαλή μορφολογία,που δεν
έχει εσοχές, εξοχές, κυρτώσεις ή κοιλότητες στην επιφάνειά του.

           Ο τύπος αυτών αναφέρεται ακόλουθα:

 Μηχανικός  εκσκαφέας  (τσάπα  περιστροφική),  μηχανικής  ισχύος  120HP  και  άνω  και
απαραίτητο υδραυλικό σφυρί.

 Ανατρεπόμενο φορτηγό με δυνατότητα φόρτωσης 12 κυβικών και άνω.
 Ερπιστριοφόρο φορτωτή, μηχανικής ισχύος 90HP και άνω.

  Α) Μίσθωση μηχανημάτων 

Για ημερήσια απασχόληση 8,00 ωρών εργασίας (ημερομίσθιο), από 7:30  έως 15:30.

1.   Μηχανικός εκσκαφέας με σφυρί
  Εκσκαφή και φόρτωση.

2. Ερπιστριοφόρο φορτωτή
Εκσκαφή φόρτωση στρώσιμο εδάφους.

Β)  Μίσθωση  ανατρεπόμενων  φορτηγών  αυτοκινήτων με  ωφέλιμο  φορτίο  άνω  των  δώδεκα

κυβικών, για ημερήσια απασχόληση 8,00 ωρών εργασίας (ημερομίσθιο), από 7:30 έως 15:30.

            Τα εργαλεία που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες, είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου. Οι

ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.

https://www.lexigram.gr/lex/enni/%CE%BA%CF%85%CF%81%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://www.lexigram.gr/lex/enni/%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82
https://www.lexigram.gr/lex/enni/%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82
https://www.lexigram.gr/lex/enni/%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9
https://www.lexigram.gr/lex/enni/%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9
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Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών με τα απαραίτητα υλικά ανέρχεται στο ποσό των
10.260,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.462,40 €. Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών 12.722,40 € και
θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6262.0004 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας, έτους 2017 με
ποσό 12.722,40 €.

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

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 υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2017, ύψους  15.000,00 € και συγκεκριμένα
στον Κ.Α. 15.6262.0004, (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 από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως
τέλος του έτους 2017. (άρθρο 217  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_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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Τόπος Παροχής :
Η παροχή της  υπηρεσίας  θα γίνει  στον αποκατεστημένο ΧΑΔΑ Κέας στην περιοχή Προφήτης
Ηλίας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην με αριθμ. πρωτ. 4479/ 02.11.2017 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 θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται. 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).

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την “Παροχή υπηρεσίας για την εξυγίανση γηπέδου ποδοσφαίρου”

2. την διάθεση πίστωσης ύψους 12.722,40  ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ) από τον Κ.Α. 15.6262.0004  του
προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση 

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

Τα μέλη της μειοψηφίας διαφωνούν με την εκτέλεση της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας δεδομένου

έχει ήδη ζητηθεί η “Διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης πρώην ΧΑΔΑ” από 13/9/2017  και δεν

έχει δοθεί απάντηση και προτείνουμε την οποιαδήποτε συνέχιση εργασιών μετά από την κατάθεση

αυτής.

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 15.6262.0004
3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

Α) Την έγκριση της παροχής υπηρεσίας για την εξυγίανση γηπέδου ποδοσφαίρου και τις τεχνικές
προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Την διάθεση και ψήφιση πίστωση ποσού 12.722,40 € (συμπ.ΦΠΑ) από τον ΚΑ 15.6262.0004
του προϋπολογισμού οικ.έτους 2017 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη
πίστωση.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 361/2017

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
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ΘΕΜΑ 28o: Εισήγηση για τον καθορισμό των ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας
και Ηλεκτροφωτισμού έτους 2018.

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη  των  μελών  την  με  αριθ.  πρωτ. 4483/01.11.2017  εισήγηση  που  υπογράφεται  από  την
Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ και έχει ως εξής :

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72
του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο
την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

Ως γνωστό, από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.58 Κωδικοποιητικού Β.Δ.

(171 Α΄) «Περί των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων», με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις

τους με τις σχετικές διατάξεις, του Νόμου 25/1975 (74 Α΄),  429/1976 (235 Α΄),  καθώς και των

άρθρων 4, 5, 17 και 20 του Νόμου 1080/1980 (246 Α΄),  1828/1989 (άρθρο 25 παρ. 12), του Νόμου

2130/93 (άρθρα 16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), του Νόμου 2307/1995 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4),  του

Νόμου 2503/1997 (άρθρο 9 παρ. 14),  2539/97 (άρθρο 25 παρ. 3)  και   του Νόμου 3345/2005

(άρθρο  5),  ορίζεται  ότι  τα  τέλη  καθαριότητας  και  φωτισμού  ενοποιούνται  σε  ένα  ενιαίο

ανταποδοτικό  τέλος,  το  οποίο  καθορίζεται  και  επιβάλλεται  με  απόφαση  του  Δημοτικού

Συμβουλίου.  Ο  σκοπός  του  σχετικού  τέλους  αφορά  :  α)  την  αντιμετώπιση  από  το  Δήμο  των

δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των οδών, πλατειών και κοινόχρηστων γενικά χώρων,

την περισυλλογή, αποκομιδή και διάθεση απορριμμάτων και β) την αντιμετώπιση των δαπανών

εγκατάστασης, συντήρησης και ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό των κοινόχρηστων χώρων. Τα

έσοδα από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού μπορούν να διατίθενται κατ΄ αρχήν μόνο για την

χρηματοδότηση της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι για άλλες δαπάνες του Δήμου, ενώ αντίστροφα

όλες οι δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού πρέπει να καλύπτονται υποχρεωτικά

από το αντίστοιχο τέλος (άρθρο 17 Ν. 1080/80).

Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75, το Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος

Καθαριότητας  –  Φωτισμού,  που  επιβάλλεται  για  λογαριασμό  των  ΟΤΑ,  καθορίζεται  για  κάθε

στεγασμένο ή όχι χώρο, ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ανάλογα με τα τετραγωνικά

μέτρα της επιφάνειας των χώρων και τον ορισμένο με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

συντελεστή.

Σύμφωνα  επίσης  με  την  παράγραφο  14  του  άρθρου  9  του  Ν.2503/97,  όπως  αυτή

αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3345/2005, απαλλάσσονται πλήρως από την
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καταβολή των τελών καθαριότητας τα μη ηλεκτροδοτούμενα ύστερα  από βεβαίωση της ΔΕΗ, για

όσο  χρόνο  αυτά   παραμένουν  κλειστά  και  μη  χρησιμοποιούμενα  ακίνητα  (στεγασμένοι  ή  μη

χώροι), σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή  του νόμιμου εκπροσώπου του για όσο

χρόνο  αυτά  αποδεδειγμένα  παραμένουν  κλειστά,  δεν  χρησιμοποιούνται  και  δεν

ηλεκτροδοτούνται.  Σε  περίπτωση  που  διαπιστώνεται  χρησιμοποίηση  του  ακινήτου  για  το

ανωτέρω χρονικό διάστημα, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το αναλογούν τέλος

που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου, μαζί με το σχετικό πρόστιμο,  αναδρομικά, από το

χρόνο απαλλαγής.

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 25595/17 (ΦΕΚ 2658/Β/28-07-2017), τις διατάξεις του

άρθρου  266  του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87  Α΄)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  τις  διατάξεις  του  άρθρου  77  του  Ν.

4172/13 (Α΄167),  τις  διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) και της

σχετικής υποχρέωσης του Δημοτικού Συμβουλίου, να λάβει τη σχετική απόφαση καθορισμού του

ύψους των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το

έτος 2016 λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της παρούσας εισήγησης, παρακαλούμε να προβείτε

«στη λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το Δ.Σ σχετικά με τον καθορισμού του συντελεστή

αυτού ανά κατηγορία υπόχρεων με σκοπό «την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής  υπηρεσιών

καθαριότητας   και  φωτισμού των  κοινοχρήστων χώρων ,καθώς και  κάθε  άλλης  δαπάνης  από

παγίως παρεχόμενες  στους πολίτες  δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα» (παρ.12

άρθ. 25 Ν. 1828/89, Ν. 25/75 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ΄ αριθ. 23745/ΕΓΚ.22/15-4-

2008  ΥΠ.ΕΣ:  Γνωμοδότηση  Ν.Σ.Κ.  69/2008),  καθώς  και  τον  καθορισμό  των  ειδικών  ευπαθών

ομάδων που δικαιούνται μείωση ή πλήρη απαλλαγή από την καταβολή των δημοτικών τελών. Η

σχετική απόφαση που θα ληφθεί, αφορά ανταποδοτικές υπηρεσίες και ο καθορισμός των νέων

συντελεστών  θα  πρέπει  να  γίνει  σύμφωνα  με  το  ύψος  των  εσόδων  που  αναμένεται  να

εισπραχθούν εντός του έτους 2018 και σε συνάρτηση με το κόστος παροχής της υπηρεσίας. Για

τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών θα πρέπει τα

τέλη να :

 καλύπτουν το σύνολο των δαπανών της αντίστοιχης υπηρεσίας ώστε να μην δημιουργούνται

ελλείμματα  στις  υπηρεσίες  αυτές,  συνυπολογίζοντας  παράλληλα  τυχόν  διαφορές  που

προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία,
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 μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών

υπηρεσιών,  άλλως  υποκρύπτεται  φορολογία,  κατά  παράβαση  της  αρχής  της

ανταποδοτικότητας,

 καλύπτουν  αποκλειστικά  και  μόνο  τις  δαπάνες  της  αντίστοιχης  υπηρεσίας  και  όχι  άλλες

δαπάνες του δήμου, πέραν εκείνων που αναλογούν στην υπηρεσία.

Αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Κέας:

 Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων 

 Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2016.

 Για το έτος 2016, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 316.331,84   €. 

ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού:  226.086,40 €

ΚΑΕ 0451: Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων: 5.158,91 €

ΚΑΕ  2111:  Τακτικά  έσοδα  από  τέλη  καθαριότητας  και  ηλεκτροφωτισμού

 από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 43.384,55 €

ΚΑΕ 2118002: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων  (ΠΟΕ): 715,58 €

ΚΑΕ 21190014: Λοιπά έσοδα καθαρ. & ηλεκτροφ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: 2.558,50 €

ΚΑΕ 21190020: Λοιπά έσοδα καθαρ.& ηλεκτροφ. ΑΝΑΚΥΚ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ: 9.187,05 €

ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων

δαπανών: 29.240,85 €

 Για  την  περίοδο  Ιανουαρίου  –  Αυγούστου  2016,  εισπράχθηκε  ποσό  συνολικού  ύψους

205.990,29   €.

ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού:  120.411,15 €

ΚΑΕ 0451: Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων: 1.032,83 €

ΚΑΕ  2111:  Τακτικά  έσοδα  από  τέλη  καθαριότητας  και  ηλεκτροφωτισμού

 από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 42.948,86 €
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ΚΑΕ 2118002: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων  (ΠΟΕ): 611,05 €

ΚΑΕ 21190014: Λοιπά έσοδα καθαρ. & ηλεκτροφ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: 2.558,50 €

ΚΑΕ 21190020: Λοιπά έσοδα καθαρ.& ηλεκτροφ. ΑΝΑΚΥΚ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ: 9.187,05 €

ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων

δαπανών: 29.240,85 €

 Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2017

 Για  την  περίοδο  Ιανουαρίου  –  Αυγούστου  2017,  εισπράχθηκε  ποσό  συνολικού  ύψους

204.987,99   €  

 ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού:  125.407,14 €

 ΚΑΕ 0451: Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων: 1.578,13 €

 ΚΑΕ  2111:  Τακτικά  έσοδα  από  τέλη  καθαριότητας  και  ηλεκτροφωτισμού

 από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 44.294,41 €

 ΚΑΕ 2118.002: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων  (ΠΟΕ): 1.321,00 €

ΚΑΕ 3219.007: Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) : 10.489,28 €

 ΚΑΕ  5113:  Χρηματικό  υπόλοιπο  προερχόμενο  από  τακτικά  έσοδα  για  την  κάλυψη  ειδικευμένων

δαπανών (καθαριότητας 2015): 21.898,04 €

 Για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2017 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό συνολικού

ύψους 137.325,00   €

 Κατά  συνέπεια  για  το  οικονομικό  έτος  2017  το  σύνολο  των  εσόδων  του  Δήμου  για  την

υπηρεσία καθαριότητας, αναμένεται να ανέλθει     συνολικά στο ποσό των 342.312,99   €.

 Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου, η εικόνα των δαπανών

ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως :

 Απολογιστικά στοιχεία δαπανών Οικονομικού Έτους 2016
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 Για το έτος 2016, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το

Δήμο  ήταν ποσό συνολικού ύψους 294.433,80   €  . 

 Για την περίοδο Ιανουαρίου –  Αυγούστου 2016,  οι  δαπάνες που αφορούσαν την παροχή

υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο  ήταν ποσό συνολικού ύψους 186.264,29   €  . 

 Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών Οικονομικού Έτους 2017

 Για την περίοδο Ιανουαρίου –  Αυγούστου 2017,  οι  δαπάνες που αφορούσαν την παροχή

υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 202.130,89   €.

 Οι  αντίστοιχες  ανάγκες  για  την  περίοδο  Σεπτεμβρίου  –  Δεκεμβρίου  2017  αναμένεται  να

ανέλθουν στο   ύψος των 100.888,10   €. 

 Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2017 το σύνολο των πραγματοποιηθέντων αναγκών

του Δήμου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και  ηλεκτροφωτισμού θα ανέλθει

συνολικά στο ποσό των 303.018,99  €.

Ανακεφαλαιώνοντας, οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου Κέας, για το οικονομικό έτος 2017, οι

οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος  342.312,99    €.,  δεν ισοσκελίζουν με το σύνολο των

δαπανών  οι  οποίες  αναμένεται  να  ανέλθουν  στο  ύψος  των  303.018,99    €,    δημιουργώντας

χρηματικό υπόλοιπο ύψους 39.294,00   €,   το οποίο θα μεταφερθεί σαν έσοδο στον κωδικό 5113

στο οικονομικό έτος 2018.

 Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2018

 Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2018.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  και  ειδικότερα από τις  διατάξεις της παραγράφου 4 του

άρθρου 1 του Νόμου 429/1976 (235 Α΄), παρέχεται η ευχέρεια στα Δημοτικά Συμβούλια για τον

υπολογισμό του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού να καθορίζουν μέχρι

επτά  (7)  κατηγορίες  και  για  κάθε  κατηγορία  διαφορετικό  συντελεστή,  ανάλογα  με  το  κόστος

παροχής της παρεχόμενης από το Δήμο υπηρεσίας καθαριότητας, 

Από τους συντελεστές αυτούς, δύο (2) θα αφορούν στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται

ως  κατοικίες  ή  για  την  εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή  νοσηλευτικών  ιδρυμάτων δημοσίου  ή
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ιδιωτικού δικαίου, με εξαίρεση τις ιδιωτικές κλινικές, και πέντε (5) στεγασμένους χώρους άλλης

χρήσεως, όπως καταστήματα, βιομηχανίες κ.λ.π.. με τον περιορισμό ωστόσο ότι η διαφορά του

συντελεστή μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας, δεν μπορεί να ορισθεί μεγαλύτερη

του πενταπλασίου της μικρότερης.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν  203/2016  απόφαση

του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  τα  τέλη  καθαριότητας  και  φωτισμού  για  το  έτος  2017,  είχαν

διαμορφωθεί ως ακολούθως:

Κατηγορίες Συντελεστής

Οικίες – Εργοταξιακά (Για Ιουλίδα και Κορησσία) 0,70 € /   τ.μ.

Επαγγελματικοί χώροι (Για Ιουλίδα και Κορησσία) 1,50 € /   τ.μ.

Σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες  συντελεστές  του  2017  και  ανάλογα  με  το  σύνολο  των  τ.μ.  που

κοινοποιούνται στην εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας η πρόβλεψη των εσόδων για το 2018

έχει ως ακολούθως :

Κατηγορία χώρων Τ.Μ. ΤΙΜΗ ΑΝΑ
Τ.Μ.

Προβλεπόμενα
Έσοδα

Οικίες – Εργοταξιακά 293.094,00 0,70 € 205.165,80 €

Επαγγελματικοί χώροι 69.940,00 1,50 € 104.910,00 €

Σύνολο 310.075,80 €

Ωστόσο  συνυπολογίζοντας  και  άλλους  κωδικούς  εσόδων  που  αφορούν  την  υπηρεσία

καθαριότητας  και  ηλεκτροφωτισμού,  το  προβλεπόμενο  ύψος  των  εσόδων  για  το  έτος  2018,

αναμένεται να ανέλθει στο ύψος των 367.869,80   €

 ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού:  260.075,80 €

 ΚΑΕ 0313: Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 12.000,00 €
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 ΚΑΕ 0451: Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων: 5.000,00 €

 ΚΑΕ  2111:  Τακτικά  έσοδα  από  τέλη  καθαριότητας  και  ηλεκτροφωτισμού

 από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 50.000,00 €

 ΚΑΕ 2118002: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων  (ΠΟΕ): 1.500,00 €

 ΚΑΕ  5113:  Χρηματικό  υπόλοιπο  προερχόμενο  από  τακτικά  έσοδα  για  την  κάλυψη  ειδικευμένων

δαπανών (καθαριότητας 2017): 39.294,00 €

 Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2018

Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτισαν τον ακόλουθο

πίνακα με τις προβλεπόμενες δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας

και  φωτισμού  και  απαιτείται  να  καλυφθούν  από  τα  αντίστοιχα  έσοδα  της  υπηρεσίας

καθαριότητας:

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

20.60 Μισθοδοσία 159.500,00 €

20.61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 33.500,00 €

20.62 Παροχή Υπηρεσίας 74.094,45 €

20.64 Διάφορα Έξοδα 8.500,00 €

20.66 Προμήθεια Αναλώσιμων 74.923,43 €

20.71 Προμήθεια Παγίων 5.000,00 €

20.81 Υποχρεώσεις ΠΟΕ 12.351,92 €
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 367.869,80 €

Οι  δαπάνες  που  απαιτούνται  για  την  κάλυψη των  αναγκών  της  υπηρεσίας  καθαριότητας  και

ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2018, αναμένεται να ανέλθουν συνολικά στο ύψος των  367.869,80

€



26η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Νοεμβρίου 2017

Συμπεράσματα:

Συνεπώς, οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Κέας, για το οικονομικό έτος 2018,

οι οποίες  αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος  367.869,80    €,  ισοσκελίζουν με το σύνολο των

προβλεπόμενων δαπανών,  οι  οποίες  αναμένεται  να  ανέλθουν  στο  ύψος  των  367.869,80    €,

καλύπτοντας έτσι το κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, μη

δημιουργώντας  ανάγκη  αναπροσαρμογής  των  καθορισμένων  συντελεστών  των  τελών

καθαριότητας. Οπότε προτείνουμε τη διατήρηση των συντελεστών , ανά κατηγορία υπόχρεου ,

ως ακολούθως :

Κατηγορίες Συντελεστής

Οικίες – Εργοταξιακά (Για Ιουλίδα και Κορησσία) 0,70 € /   τ.μ.

Επαγγελματικοί χώροι (Για Ιουλίδα και Κορησσία) 1,50 € /   τ.μ.

 Απαλλασσόμενες κατηγορίες

Υπενθυμίζουμε  ότι,  εξακολουθεί  να  ισχύει  η  διάταξη  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  5  του

Ν.3345/16-06-2005,  η  οποία  ορίζει  ως  υποχρεωτική  την  πλήρη  απαλλαγή  από  το  τέλος

καθαριότητας των ακινήτων τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του

ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της

ΔΕΗ, για όσο χρόνο αυτά παραμένουν κλειστά. Πρόκειται για κατηγορία ακινήτων, στεγασμένων ή

μη,  που  δεν  ηλεκτροδοτούνται  και  δεν  χρησιμοποιούνται,  δηλαδή  δεν  εκμισθώνονται,  δεν

ιδιοκατοικούνται ούτε γίνεται χρήση τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε με την

παρ.  3  του  άρθρου  13  του  Ν.4368/16,  με  ίδια  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  που

λαμβάνεται  με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του,  είναι  δυνατή η μείωση

δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες,

τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους,

όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και

τους  δικαιούχους  του  πρώτου  Κεφαλαίου  του  ν.  4320/2015  (Α΄  29),  όπως  εκάστοτε  αυτοί

ορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. 
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Συνεπώς προτείνουμε την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού κατά 50%

των απόρων δημοτών με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται

από το τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας  του Δήμου Κέας. 

Η  Οικονομική  Επιτροπή  ακούγοντας  την  εισήγηση  του  Προέδρου  και  μετά  από  διαλογική
συζήτηση, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο :

1) την μη αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για
το έτος 2018 και την διατήρησή του σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής :

Κατηγορίες Συντελεστής

Οικίες – Εργοταξιακά (Για Ιουλίδα και Κορησσία) 0,70 € / τ.μ.

Επαγγελματικοί χώροι (Για Ιουλίδα και Κορησσία) 1,50 € / τ.μ.

2) την μείωση από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 3
του  άρθρου  202  του  Ν.3463/06  όπως  αντικαταστάθηκε  με  την  παρ.  3  του  άρθρου  13  του
Ν.4368/16, κατά 50% των απόρων δημοτών με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών
όπως αυτά ορίζονται από το τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας  του Δήμου Κέας. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 362/2017
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ΘΕΜΑ  29o  :  Εισήγηση   για  τον  καθορισμό  των  συντελεστών  τελών  ύδρευσης  και
αποχέτευσης για το έτος 2018.

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη  των  μελών  την  με  αριθ.  πρωτ.  4484/01.11.2017  εισήγηση  που  υπογράφεται  από  την
Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ και έχει ως εξής :

Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται

προς το  Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.  Για την επιβολή
τέλους ύδρευσης και αποχέτευσης λαμβάνονται υπόψη:

Τις  διατάξεις  του  άρθρου  19  του  ΒΔ  24-9/20.10.1958  “περί  κωδικοποιήσεως  εις  ενιαίο
κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων”, όπου
ορίζεται,  ότι  σε  αυτούς  που  χρησιμοποιούν  δημοτικά  κτήματα,  έργα  ή  υπηρεσίες,  ο  δήμος
δικαιούται να επιβάλλει τέλη ή δικαιώματα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για την
υπηρεσία ύδρευσης,  τα  δικαιώματα επιβάλλονται  υποχρεωτικά όταν  η  υδροληψία παρέχεται
από υπηρεσία του Δήμου.  Δεν επιτρέπεται  η επιβολή δικαιώματος στις περιπτώσεις που δεν
προβλέπεται δαπάνη για την εξυπηρέτηση της υδρεύσεως σε προσωπικό ή έργα.

Τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 25595/17 (ΦΕΚ 2658/Β/28-07-2017), τις διατάξεις του άρθρου 266
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (Α΄167) και
τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014).

Επιπλέον,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  17  του  Ν.  1080/1980  «περί
τροποποιήσεως  και  συμπληρώσεως  διατάξεων  τινών  της  περί  των  προσόδων  των  Ο.Τ.Α.
νομοθεσίας  και  άλλων  τινών  συναφών  διατάξεων»,  ορίζεται  ότι  τα  τέλη  αυτά  πρέπει  να
καλύπτουν όλες γενικά τις ετήσιες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο δήμος για τη συντήρηση ή
βελτίωση των έργων και τη λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας. 

Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών θα
πρέπει τα τέλη να :

1. καλύπτουν  το  σύνολο  των  δαπανών  της  αντίστοιχης  υπηρεσίας  ώστε  να  μην
δημιουργούνται  ελλείμματα  στις  υπηρεσίες  αυτές,  συνυπολογίζοντας  παράλληλα
τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με
τα ανωτέρω στοιχεία,

2. μην  υπερβαίνουν  το  ύψος  των  δαπανών  που  απαιτούνται  για  την  παροχή  των
ανταποδοτικών  υπηρεσιών,  άλλως  υποκρύπτεται  φορολογία,  κατά  παράβαση  της
αρχής της ανταποδοτικότητας,

3. καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι άλλες
δαπάνες του δήμου, πέραν εκείνων που αναλογούν στην υπηρεσία.

Αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Κέας:
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Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων 

Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2016.

Για το έτος 2016, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 547.579,10   €  . 

Κ.Α Προϋπολογισμού 032, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 67.395,15 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 034, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 15.334,25 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 95.216,70 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 2114, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 19.786,41 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 78.409,95 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 3214, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 16.571,94 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 5113 (2015), εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 254.864,70 €

Για την περίοδο  Ιανουαρίου – Αυγούστου 2016,  εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
439.181,49 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 032, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 8.171,93 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 034, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 2.196,89 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους  84.261,37 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 2114, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 18.260,93 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 58.851,06 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 3214, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 12.574,61 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 5113 (2015), εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 254.864,70 €

Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2017

Για  την  περίοδο  Ιανουαρίου –  Αυγούστου 2017,  εισπράχθηκε  ποσό  συνολικού  ύψους
492.826,91 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 032, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 11.057,09 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους  133.352,71 €
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Κ.Α Προϋπολογισμού 2114, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 19.694,48 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 47.969,77 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 3214, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 7.486,31 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 5113 (2016), εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 273.266,55 €

Για  την  περίοδο  Σεπτεμβρίου  –  Δεκεμβρίου  2017 αναμένεται  να  εισπραχθεί  ποσό
συνολικού ύψους 115.330,00 €

Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2017 το σύνολο των εσόδων του Δήμου για την
υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των
608.156,91 €.

 Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών

Σύμφωνα με  τα  στοιχεία  που υπάρχουν  από  τα  επίσημα  βιβλία  του  δήμου  η  εικόνα των
δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως :

Απολογιστικά στοιχεία δαπανών οικονομικού έτους 2016

 Για το έτος 2016, οι δαπάνες που αφορούσαν την υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης
για το Δήμο  ήταν ποσό συνολικού ύψους 274.312,55 €. 

 Για  την  περίοδο  Ιανουαρίου  –  Αυγούστου  2016,  οι  δαπάνες  που  αφορούσαν  την
υπηρεσία  ύδρευσης  και  αποχέτευσης   για  το  Δήμο   ήταν  ποσό  συνολικού  ύψους
103.743,03 €

Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών οικονομικού έτους 2017

 Για  την  περίοδο  Ιανουαρίου  –  Αυγούστου  2017,  οι  δαπάνες  που  αφορούσαν  την
υπηρεσία  ύδρευσης  και  αποχέτευσης  για  το  Δήμο  ήταν  ποσό  συνολικού  ύψους
219.776,53 €. 

 Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο  Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2017 αναμένεται
να ανέλθουν στο ύψος των 171.165,37 €.

 Κατά  συνέπεια  για  το  οικονομικό  έτος  2017 το  σύνολο  των  πραγματοποιηθέντων
δαπανών  του  Δήμου  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  ύδρευσης  και  αποχέτευσης  θα
ανέλθει συνολικά στο ποσό των 390.941,90 € 
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Από τα ανωτέρω, προκύπτει  ότι  τα προβλεπόμενα έσοδα του έτους 2017,  ξεπερνούν το
σύνολο των δαπανών που προβλέπεται πως θα πραγματοποιηθούν κατά 217.215,01 €. Το
ποσό αυτό, θα μεταφερθεί σαν χρηματικό υπόλοιπο, στον κωδικό 5113 του Π/Υ του 2018. 

 Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2018

 Προβλέψεις  εσόδων  ανταποδοτικού  χαρακτήρα  τελών  ύδρευσης  και  αποχέτευσης
οικονομικού έτους 2018.

Η πρόβλεψη εσόδων για το έτος 2018, βασίζεται στους συντελεστές και τις λοιπές χρεώσεις, που
παρατίθενται στην υπ’ αρίθμ. 204 / 2016  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που καθόριζε την
επιβολή τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Κέας για το 2017, όπως
παρατίθενται  παρακάτω,  αλλά  και  τη  νέα  διαφοροποίηση  των  συντελεστών  επαγγελματικής
κατηγορίας:

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ

Το ύψος της προκαταβολής αυτής ορίζεται από τον Δήμο στα 100 €. 

ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ

Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει:

α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 300 €, με την υποχρέωση του Δήμου να παρέχει
στον καταναλωτή το φρεάτιο σύνδεσης, το κολάρο του κεντρικού αγωγού, τον αντεπίστροφο
διακόπτη και τον μετρητή.

Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης

Το  τέλος  επανασύνδεσης  ύδρευσης  θεωρείται  ότι  είναι  αναγκαίο  για  την  εμπρόθεσμη
εξόφληση των τελών ύδρευσης.

Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €.

Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €.

Πάγιο ύδρευσης

Το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ορίζεται 12 € ετησίως
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Τέλος για μεταφορά υδρομετρητών

Καθορισμός τέλους 70€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία,  Ιουλίδα,  Κάτω Μεριά)  για κάθε
μεταφορά – μετατόπιση παροχής  με αίτηση του υδρευόμενου.

Τέλος για επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή

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

Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών

Καθορισμός τέλους 50€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά, Οτζιάς κλπ)
για  κάθε  αντικατάσταση  υδρομετρητή  λόγω  βλάβης  υδρομετρητή  (αφορά  το  κόστος
προμήθειας υδρομετρητή)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι:

α) Οικιακή χρήση.

β) Επαγγελματική χρήση.

γ) Δημόσια κτίρια, κοινόχρηστοι χώροι, Φιλανθρωπικά ιδρύματα, Εκκλησίες, Μ.Κ.Ο.

ΙΟΥΛΙΔΑ

Α. Οικιακή Χρήση    Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από: 1  - 50 κυβ.     1,00 €

         51  - 100 κυβ.   1,10 €

        101 - 150 κυβ.    2,00 €

        151  - 200 κυβ.    3,00 €

        201 -  300 κυβ.    6,00 €

        301 και άνω         8,00 €
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Β. Επαγγελματική Χρήση. χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από:  1  -  50 κυβ.        1,20 €

          51 -  100 κυβ.     1,50 €

          101 - 200 κυβ.    1,80 €  

          201 και άνω        2,00 €

ΚΟΡΗΣΣΙΑ

Α. Οικιακή χρήση     Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από: 1  - 50 κυβ.        0,60 €

         51  - 100 κυβ.    0,70€

        101 - 150 κυβ.    1,50 €

        151  - 200 κυβ.   3,00 €

        201 -  300 κυβ.    6,00 €

        301 και άνω        8,00 €

Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από:  1  -  50 κυβ.        1,20 €

          51 -  100 κυβ.     1,50 €

          101 - 200 κυβ.    1,80 €  

           201  και άνω       2,00 €

ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ

α) Οικιακή χρήση.

β) Επαγγελματική χρήση, στην επαγγελματική χρήση συμπεριλαμβάνει την κτηνοτροφία.

Α. Οικιακή Χρήση   Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από:  1  - 50 κυβ.        1,00 €
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          51  - 100 κυβ.    1,10 €

         101 - 150 κυβ.    2,00 €

         151  - 200 κυβ.   3,00 €

         201 -  300 κυβ.    6,00 €

         301 και άνω        8,00 €

Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από:  1  -  50 κυβ.        1,20 €

          51 -  100 κυβ.     1,50 €

          101 - 200 κυβ.    1,80 €  

          201  και άνω       2,00 €

Γ. Επαγγελματική χρήση για την κτηνοτροφία από παροχές στην περιοχή Συνεταιρισμού

Από:  1 – 200 κυβ.  2,00€

         201 κυβ. και άνω 5,00€

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο.

 Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης.

 Οικισμός Κορησσίας: 

α.Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2

β.Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 10 €/μ2

γ.Οικίες: 5 €/μ2

 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 

α.Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 30 €/μ2

β.Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 15 €/μ2
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γ.Οικίες: 7 €/μ2 

Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης:

 Οικισμός Ιουλίδας: 5 €

 Οικισμός Κορησσίας: 10 €

 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 15 €

Γ. Τέλος Αποχέτευσης:

 Οικισμός Ιουλίδας: 0 €

 Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.

 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 70% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη
κλίμακα.

Το δικαίωμα σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο να καταβληθεί σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις.
Εάν  το  συνολικά  οφειλόμενο  ποσό  εξοφληθεί  εφάπαξ  στη  λήξη  της  α΄  δόσης  να  δοθεί
έκπτωση 10 %.

Α’ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
032 Υπηρεσία Υδρεύσεως 68.900,00 €

034 Υπηρεσία Αποχέτευσης 13.000,00 €

2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 140.000,00 €

2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 20.000,00 €

3212 -3214 Π.Ο.Ε. Υπηρεσία Υδρεύσεως - Π.Ο.Ε. Υπηρεσία
Αποχέτευσης 185.406,36 €

5113 Χρηματικό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2016
υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης 217.215,01 €

ΣΥΝΟΛΟ 644.521,37 €

Σημείωση:

Τα  αναμενόμενα  έσοδα  που  αφορούν  την  υπηρεσία  ύδρευσης  για  το  έτος  2018,
προσδιορίζονται με βάση την πορεία εισπράξεων των ετών 2016 και 2017. Η πρόβλεψη των
κωδικών 3212 και 3214, αφορά την πρόβλεψη είσπραξης των τελών και δικαιωμάτων ΠΟΕ
ύδρευσης  και  αποχέτευσης  που θα επαναβεβαιωθούν  στο  2018.  Το  αναγραφόμενο  ποσό,
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προκύπτει από τη διαφορά των εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης και αποχέτευσης του έτους
2017 με την πρόβλεψη μη είσπραξης (25.85). Συνεπώς, η πρόβλεψη είσπραξης από τα τέλη
ύδρευσης και αποχέτευσης που θα επαναβεβαιωθούν, θα είναι: 185.406,36 – 90.424,47 =
94.981,89  €.  Στο  ανωτέρω  σύνολο  των  εσόδων,  προστίθεται  και  το  πλεόνασμα  του
οικονομικού έτους 2017, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 217.215,01 €. 

 Προβλέψεις   δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2018

Οι αρμόδιες  υπηρεσίες  λαμβάνοντας  υπόψη τους τα  ανωτέρω στοιχεία,  κατάρτισαν  πίνακα με τις

προβλεπόμενες δαπάνες της υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης όπως αναλύονται ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

60 Μισθοδοσία 28.650,00€

61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 28.960,00 €

62 Παροχή υπηρεσίας 170.497,17 €

64 Διάφορα έξοδα 1.000,00 €

66 Προμήθεια αναλώσιμων 103.000,00 €

71 Προμήθεια παγίων 200.700,00 €

81 Υποχρεώσεις ΠΟΕ 21.289,73 €

85 Πρόβλεψη μη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων

90.424,47 €

ΣΥΝΟΛΟ 644.521,37 €

Συμπεράσματα:

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα ανωτέρω, και όπως απαιτείται από τις διατάξεις της υπ’
αριθμ. 25595/17 ΚΥΑ του Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα την «Παροχή οδηγιών για
την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων - Οικονομικού Έτους 2018», τα εισπραττόμενα
έσοδα του έτους 2018, τα οποία αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 644.521,37 € εκτιμάται
ότι  θα  καλύψουν τις  προβλεπόμενες  ανάγκες  δαπανών  της  ανταποδοτικής  υπηρεσίας
ύδρευσης και αποχέτευσης του έτους 2018 οι οποίες προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ύψος
των  644.521,37  €. Συνεπώς,  δεν  απαιτείται  αναπροσαρμογή/διαφοροποίηση  των
συντελεστών  χρέωσης  για  το  οικονομικό  έτος  2018,  προκειμένου  να  ισοσκελιστούν  τα
προβλεπόμενα έσοδα της ανταποδοτικής υπηρεσίας με τις προβλεπόμενες δαπάνες. 

Συνεπώς,  οι  συντελεστές  και  οι  λοιπές  χρεώσεις  για  την  παροχή υπηρεσιών  ύδρευσης  και
αποχέτευσης, θα παραμείνουν ως εξής:
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ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ

Το ύψος της προκαταβολής αυτής ορίζεται από τον Δήμο στα 100 €. 

ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ

Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει:

α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 300 €, με την υποχρέωση του Δήμου να παρέχει
στον καταναλωτή το φρεάτιο σύνδεσης, το κολάρο του κεντρικού αγωγού, τον αντεπίστροφο
διακόπτη και τον μετρητή.

Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης

Το  τέλος  επανασύνδεσης  ύδρευσης  θεωρείται  ότι  είναι  αναγκαίο  για  την  εμπρόθεσμη
εξόφληση των τελών ύδρευσης.

Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €.

Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €.

Πάγιο ύδρευσης

Το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ορίζεται 12 € ετησίως

Τέλος για μεταφορά υδρομετρητών

Καθορισμός τέλους 70€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία,  Ιουλίδα,  Κάτω Μεριά)  για κάθε
μεταφορά – μετατόπιση παροχής  με αίτηση του υδρευόμενου.

Τέλος για επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή

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

Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών

Καθορισμός τέλους 50€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά, Οτζιάς κλπ)
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για  κάθε  αντικατάσταση  υδρομετρητή  λόγω  βλάβης  υδρομετρητή  (αφορά  το  κόστος
προμήθειας υδρομετρητή)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι:

α) Οικιακή χρήση.

β) Επαγγελματική χρήση.

γ) Δημόσια κτίρια, κοινόχρηστοι χώροι, Φιλανθρωπικά ιδρύματα, Εκκλησίες, Μ.Κ.Ο.

ΙΟΥΛΙΔΑ

Α. Οικιακή Χρήση    Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από: 1  - 50 κυβ.     1,00 €

         51  - 100 κυβ.   1,10 €

        101 - 150 κυβ.    2,00 €

        151  - 200 κυβ.    3,00 €

        201 -  300 κυβ.    6,00 €

        301 και άνω         8,00 €

Β. Επαγγελματική Χρήση. χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από:  1  -  50 κυβ.        1,20 €

          51 -  100 κυβ.     1,50 €

          101 - 200 κυβ.    1,80 €  

          201 και άνω        2,00 €

ΚΟΡΗΣΣΙΑ

Α. Οικιακή χρήση     Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από: 1  - 50 κυβ.        0,60 €

         51  - 100 κυβ.    0,70€
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        101 - 150 κυβ.    1,50 €

        151  - 200 κυβ.   3,00 €

        201 -  300 κυβ.    6,00 €

        301 και άνω        8,00 €

Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από:  1  -  50 κυβ.        1,20 €

          51 -  100 κυβ.     1,50 €

          101 - 200 κυβ.    1,80 €  

           201  και άνω       2,00 €

ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ

α) Οικιακή χρήση.

β) Επαγγελματική χρήση, στην επαγγελματική χρήση συμπεριλαμβάνει την κτηνοτροφία.

Α. Οικιακή Χρήση   Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από:  1  - 50 κυβ.        1,00 €

          51  - 100 κυβ.    1,10 €

         101 - 150 κυβ.    2,00 €

         151  - 200 κυβ.   3,00 €

         201 -  300 κυβ.    6,00 €

         301 και άνω        8,00 €

Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από:  1  -  50 κυβ.        1,20 €

          51 -  100 κυβ.     1,50 €

          101 - 200 κυβ.    1,80 €  
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          201  και άνω       2,00 €

Γ. Επαγγελματική χρήση για την κτηνοτροφία από παροχές στην περιοχή Συνεταιρισμού

Από:  1 – 200 κυβ.  2,00€

         201 κυβ. και άνω 5,00€

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο.

 Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης.

 Οικισμός Κορησσίας: 

α.Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2

β.Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 10 €/μ2

γ.Οικίες: 5 €/μ2

 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 

α.Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 30 €/μ2

β.Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 15 €/μ2

γ.Οικίες: 7 €/μ2 

Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης:

 Οικισμός Ιουλίδας: 5 €

 Οικισμός Κορησσίας: 10 €

 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 15 €

Γ. Τέλος Αποχέτευσης:

 Οικισμός Ιουλίδας: 0 €

 Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.

 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 70% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη
κλίμακα.
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Το δικαίωμα σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο να καταβληθεί σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις.
Εάν  το  συνολικά  οφειλόμενο  ποσό  εξοφληθεί  εφάπαξ  στη  λήξη  της  α΄  δόσης  να  δοθεί
έκπτωση 10 %.

 Απαλλασσόμενες κατηγορίες. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε με την

παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.4368/16, με ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμ-

βάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δη-

μοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες,

τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνερ-

γους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, κα-

θώς και τους δικαιούχους του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α΄ 29), όπως εκάστοτε

αυτοί ορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Με την ίδια

απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης

ή απαλλαγής. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμ-

βανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περί-

πτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτεί-

ται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανω-

τέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να

μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωι-

δρυματικό  επίδομα,  επίδομα  κίνησης,  διατροφικό  επίδομα  νεφροπαθών  και  μεταμοσχευ-

μένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα.

Συνεπώς,  προτείνουμε την μείωση κατά 50% από τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης των

ανωτέρω  κατηγοριών  ευπαθών  με  την  κατάθεση  των  απαραίτητων  δικαιολογητικών  όπως

αυτά ορίζονται από το Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας  του Δήμου Κέας. 

Παρατηρήσεις της μειοψηφίας

Διαφωνούμε με την προνομιακή πολιτική που υπάρχει στις καταναλώσεις Ιουλίδας και Κορησ-

σίας και συγκεκριμένα στις κατηγορίες 201-300 κυβ. χρέωση 6 ευρώ, ενώ όπως από πέρυσι εί-

χαμε ζητήσει να υπάρξει μείωση των τελών από το πρώτο κυβικό και να ισχύσει καθολικά για

όλους τους καταναλωτές.
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω δια-

τάξεις και την εισήγηση της προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου και κ.Ελ.Τζουβάρας 

ψηφίζουν ΚΑΤΑ για τους ανωτέρω λόγους)

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης για την διαμόρφωση των συντελε-
στών ύδρευσης – αποχέτευσης για το έτος 2018, ως εξής :

Α) ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ

Το ύψος της προκαταβολής αυτής ορίζεται από τον Δήμο στα 100 €. 

ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ

Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει:

α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 300 €, με την υποχρέωση του Δήμου να παρέχει
στον καταναλωτή το φρεάτιο σύνδεσης, το κολάρο του κεντρικού αγωγού, τον αντεπίστροφο
διακόπτη και τον μετρητή.

Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης

Το  τέλος  επανασύνδεσης  ύδρευσης  θεωρείται  ότι  είναι  αναγκαίο  για  την  εμπρόθεσμη
εξόφληση των τελών ύδρευσης.

Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €.

Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €.

Πάγιο ύδρευσης

Το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ορίζεται 12 € ετησίως
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Τέλος για μεταφορά υδρομετρητών

Καθορισμός τέλους 70€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία,  Ιουλίδα,  Κάτω Μεριά)  για κάθε
μεταφορά – μετατόπιση παροχής  με αίτηση του υδρευόμενου.

Τέλος για επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή

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

Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών

Καθορισμός τέλους 50€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά, Οτζιάς κλπ)
για  κάθε  αντικατάσταση  υδρομετρητή  λόγω  βλάβης  υδρομετρητή  (αφορά  το  κόστος
προμήθειας υδρομετρητή)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι:

α) Οικιακή χρήση.

β) Επαγγελματική χρήση.

γ) Δημόσια κτίρια, κοινόχρηστοι χώροι, Φιλανθρωπικά ιδρύματα, Εκκλησίες, Μ.Κ.Ο.

ΙΟΥΛΙΔΑ

Α. Οικιακή Χρήση    Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από: 1  - 50 κυβ.     1,00 €

         51  - 100 κυβ.   1,10 €

        101 - 150 κυβ.    2,00 €

        151  - 200 κυβ.    3,00 €

        201 -  300 κυβ.    6,00 €

        301 και άνω         8,00 €
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Β. Επαγγελματική Χρήση. χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από:  1  -  50 κυβ.        1,20 €

          51 -  100 κυβ.     1,50 €

          101 - 200 κυβ.    1,80 €  

          201 και άνω        2,00 €

ΚΟΡΗΣΣΙΑ

Α. Οικιακή χρήση     Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από: 1  - 50 κυβ.        0,60 €

         51  - 100 κυβ.    0,70€

        101 - 150 κυβ.    1,50 €

        151  - 200 κυβ.   3,00 €

        201 -  300 κυβ.    6,00 €

        301 και άνω        8,00 €

Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από:  1  -  50 κυβ.        1,20 €

          51 -  100 κυβ.     1,50 €

          101 - 200 κυβ.    1,80 €  

           201  και άνω       2,00 €

ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ

α) Οικιακή χρήση.

β) Επαγγελματική χρήση, στην επαγγελματική χρήση συμπεριλαμβάνει την κτηνοτροφία.

Α. Οικιακή Χρήση   Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από:  1  - 50 κυβ.        1,00 €
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          51  - 100 κυβ.    1,10 €

         101 - 150 κυβ.    2,00 €

         151  - 200 κυβ.   3,00 €

         201 -  300 κυβ.    6,00 €

         301 και άνω        8,00 €

Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής:

Από:  1  -  50 κυβ.        1,20 €

          51 -  100 κυβ.     1,50 €

          101 - 200 κυβ.    1,80 €  

          201  και άνω       2,00 €

Β) ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο.

1. Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης.

2. Οικισμός Κορησσίας: 

α.Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2

β.Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 10 €/μ2

γ.Οικίες: 5 €/μ2

3. Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 

α.Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 30 €/μ2

β.Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 15 €/μ2

γ.Οικίες: 7 €/μ2 

Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης:

 Οικισμός Ιουλίδας: 5 €
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 Οικισμός Κορησσίας: 10 €

 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 15 €

Γ. Τέλος Αποχέτευσης:

1. Οικισμός Ιουλίδας: 0 €

2. Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.

3. Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 70% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.

Το δικαίωμα σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο να καταβληθεί σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις.
Εάν  το  συνολικά  οφειλόμενο  ποσό  εξοφληθεί  εφάπαξ  στη  λήξη  της  α΄  δόσης  να  δοθεί
έκπτωση 10 %.

Γ. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.4368/16, εισηγείται την μείωση κατά 50% από τα τέλη ύδρευ-
σης και αποχέτευσης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων,  με την κατάθεση των απαραίτητων
δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται από το Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας  του
Δήμου Κέας. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 363/2017



26η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Νοεμβρίου 2017

ΘΕΜΑ 30o : Εισήγηση για τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού Νεκροταφείου 
για το έτος 2018.
Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη  των  μελών  την  με  αριθ.  πρωτ.  4481/01.11.2017 εισήγηση  που  υπογράφεται  από  την
Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ και έχει ως εξής :

Κύριοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ,(Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής) του
Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  Α/87/07.06.2010)  “Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”,  η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς
το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Α. Ν.582/68, τα έσοδα των δήμων από τα κοιμητήρια είναι
“δικαιώματα ή τέλη επιβαλλόμενα προς κάλυψιν εν μέρει ή εν γένει λειτουργίας αυτών”.
Το  ύψος  των  ανωτέρω  τελών  και  δικαιωμάτων  προσδιορίζεται  κάθε  φορά  με  απόφαση  του
δημοτικού συμβουλίου.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.Δ. 318/69,(ΦΕΚ 212 Α΄) σχετικά με τη χρήση δημοτικών
και κοινοτικών κτημάτων, αναφέρεται ότι μπορούν να επιβάλλονται τέλη τα οποία εισπράττονται
με βεβαιωτικούς καταλόγους.
Στο Δήμο Κέας τα τέλη και δικαιώματα δημοτικού νεκροταφείου καθορίστηκαν σύμφωνα με την
υπ' άριθμ. 205/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  για το έτος 2016 ως εξής:

 Δικαίωμα ταφής σε σε προσωρινό τάφο εφάπαξ (τριετής διάρκεια), ευρώ τριάντα (30,00€)
 Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα (30,00€)
 Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής,  ευρώ τριάντα (30,00€)
 Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, σε οστεοθήκη ευρώ δέκα (10,00€) και σε οστεοφυλάκιο 

ευρώ πέντε (5,00€)
 Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό νεκροταφείο, χωρίς προηγούμενη 

έγγραφη συναίνεση του Δήμου, ευρώ χίλια (1.000,00€)
 Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ τριάντα (30,00€)
 Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε διώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ πενήντα (50,00€)
 Κενοτάφιο ευρώ τριακόσια (300,00€).

Για τον υπολογισμό του ύψους των ανωτέρω τελών για το έτος 2018, ελήφθησαν υπόψη τα κάτωθι:

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ έτους 2016

Για το έτος 201  6 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους: 12108,10  € 
ΚΑΕ 0412: Δικαίωμα ενταφιασμού: 690,00€
ΚΑΕ 0413: Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής): 9344,09€
ΚΑΕ 0415: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακείων: 399,32€
ΚΑΕ 3219.0005: Έσοδα από Νεκροταφεία: 1583,46€
ΚΑΕ 3219.0009: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακείων: 91,23€

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου   201  6   εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 10449,66  € 
ΚΑΕ 0412: Δικαίωμα ενταφιασμού: 360,00€
ΚΑΕ 0413: Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής): 8435,14€
ΚΑΕ 0415: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακείων: 369,69€
ΚΑΕ 3219.0005: Έσοδα από Νεκροταφεία: 1200,64€
ΚΑΕ 3219.0009: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακείων: 84,19€
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ έτους 2017

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου   201  7   εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 12060,93  € 
ΚΑΕ 0412: Δικαίωμα ενταφιασμού: 330,00€
ΚΑΕ 0413: Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής): 9888,49€
ΚΑΕ 0415: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακείων: 370,00€
ΚΑΕ 3219.0005: Έσοδα από Νεκροταφεία: 1424,26€
ΚΑΕ 3219.0009: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακείων: 48,18€

Για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου   201  7   αναμένεται να εισπραχθεί ποσό συνολικού ύψους
2436,52     €
Κατά συνέπεια για το έτος 201  7 το σύνολο των εσόδων του Δήμου από τέλη και δικαιώματα 
χρήσης Νεκροταφείου, αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 1  4527,45  €

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 2016

Για το έτος   2016 οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών χρήσης Νεκροταφείου ήταν 
συνολικά: 15074,03  € 
ΚΑΕ 62: Παροχές τρίτων: 13239,47€ 
ΚΑΕ 8121: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων: 1834,56€:
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου   201  6 οι αντίστοιχες δαπάνες ήταν συνολικά: 8690,51€
ΚΑΕ 62: Παροχές τρίτων: 6855,95€
ΚΑΕ 8121: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων: 1834,56€:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 201  7

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου   2017  οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών 
χρήσης  Νεκροταφείου ήταν συνολικά: 7733,88€
ΚΑΕ 62: Παροχές τρίτων: 7733,88€
Οι αντίστοιχες δαπάνες για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου   2017 αναμένεται να ανέλθουν 
στο ύψος των    6740,00€
Κατά συνέπεια για το έτος 201  7 το σύνολο των δαπανών θα ανέλθει στο ποσό των  14473,88€
   

Τα έσοδα των προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών για το έτος 2018 διαμορφώνονται ως εξής: 
                                                             
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ 2018

            Κ.Α.Δ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                ΠΟΣΟ

             0412 Δικαίωμα ενταφιασμού                450,00

             0413 Δικαίωμα ανανέωσης
(παράταση χρόνου ταφής)

          13.500,00

             0415 Δικαίωμα φύλαξης οστών                600,00

          3219.0005 Έσοδα από Νεκροταφεία             6935,52

          3219.0009 Δικαίωμα φύλαξης οστών               341,50

         ΣΥΝΟΛΟ           21.827,02
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 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

            Κ.Α.Δ            ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                ΠΟΣΟ

             62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ              14260,00

             71 ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                3000,00  

             81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΟΕ)

               2998,60

         ΣΥΝΟΛΟ              20.258,60

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η οικονομική υπηρεσία εισηγείται τη μη αύξηση τελών και δικαιωμάτων 
Δημοτικού Νεκροταφείου για το έτος 2018, και καθορίζει αυτά ως εξής:

 Δικαίωμα ταφής σε σε προσωρινό τάφο εφάπαξ (τριετής διάρκεια), ευρώ τριάντα (30,00€)
 Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα (30,00€)
 Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής,  ευρώ τριάντα (30,00€)
 Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, σε οστεοθήκη ευρώ δέκα (10,00€) και σε οστεοφυλάκιο 

ευρώ πέντε (5,00€)
 Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό νεκροταφείο, χωρίς προηγούμενη 

έγγραφη συναίνεση του Δήμου, ευρώ χίλια (1.000,00€)
 Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ τριάντα (30,00€)
 Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε διώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ πενήντα (50,00€)
 Κενοτάφιο ευρώ τριακόσια (300,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω δια-

τάξεις και την εισήγηση της προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης για την διαμόρφωση των τελών και
δικαιωμάτων Δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2018, ως εξής :

 Δικαίωμα ταφής σε σε προσωρινό τάφο εφάπαξ (τριετής διάρκεια), ευρώ τριάντα (30,00€)
 Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα (30,00€)
 Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής,  ευρώ τριάντα (30,00€)
 Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, σε οστεοθήκη ευρώ δέκα (10,00€) και σε οστεοφυλάκιο 

ευρώ πέντε (5,00€)
 Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό νεκροταφείο, χωρίς προηγούμενη 

έγγραφη συναίνεση του Δήμου, ευρώ χίλια (1.000,00€)
 Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ τριάντα (30,00€)
 Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε διώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ πενήντα (50,00€)
 Κενοτάφιο ευρώ τριακόσια (300,00€).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 364/2017
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ΘΕΜΑ 31o : Εισήγηση για τον καθορισμό δικαιωμάτων χρήσης Δημοτικού Σφαγείου για το
έτος 2018.

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 31ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη  των  μελών  την  με  αριθ.  πρωτ.  4482/01.11.2017  εισήγηση  που  υπογράφεται  από  την
Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ και έχει ως εξής :

Κύριοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ,(Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής) του
Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  Α/87/07.06.2010)  “Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”,  η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς
το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται
προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  τη  λήψη  απόφασης  για  τον  καθορισμό  του  δικαιώματος  χρήσης
δημοτικών σφαγείων όπως ορίζεται και στην παρ.3 του άρθρου 3 του Β.Δ 24/2-10/10/10/58

Με την  49/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το τέλος χρήσης Δημοτικού Σφαγείου για το
έτος 2017, είχε διαμορφωθεί ως εξής:

          α/α           Κατηγορίες Ζώων Όσοι έχουν Δραστηριότητα
Χονδρικού Εμπορίου νωπού

κρέατος  αιγοπροβάτων,
χοιρινών και βοοειδών

€/κεφαλή

 Λοιπές κατηγορίες
λιανικής πώλησης

κρέατος, παραγωγοί
και λοιποί
€/κεφαλή

       1. Αμνοί, ερίφια 1,70             2,20

 2. Αίγες, πρόβατα 1,90             2,50

 3. Χοίροι γδαρτοί                       8,00             8,00

 4. Χοίροι μαδητοί                     10,00           10,00

 5. Χοιρίδια                       3,50             3,50

 6. Βοοειδή- Μόσχοι                     20,00           20,00

Το τμήμα εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου,  για το έτος 2018, προτείνει την μη
αναπροσαρμογή του τέλους δικαιωμάτων χρήσης Δημοτικού Σφαγείου και τη διατήρησή τους έως
την αναπροσαρμογή τους με τη λήψη νεότερης απόφασης.

Τα  μέλη  της  μειοψηφίας  αναφέρουν  ότι  :  από  πέρυσι  είχαμε  διαφωνήσει  με  την  αύξηση  του
δικαιώματος χρήσης σφαγείου που αφορά τους χοίρους και τα αμνοερίφια γιατί αυτό δημιουργεί
μεγάλη επιβάρυνση στους παραγωγούς γι΄αυτό και καταψηφίζουμε.

Η Οικονομική Επιτροπή ακούγοντας την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική 
συζήτηση,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου και κ.Ελ.Τζουβάρας 

       ψηφίζουν ΚΑΤΑ για τους ανωτέρω λόγους)

Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  τον  καθορισμό  δικαιωμάτων
χρήσης Δημοτικού Σφαγείου για το έτος 2018, ως εξής  :

          α/α           Κατηγορίες Ζώων Όσοι έχουν Δραστηριότητα
Χονδρικού Εμπορίου νωπού

κρέατος  αιγοπροβάτων,
χοιρινών και βοοειδών

€/κεφαλή

 Λοιπές κατηγορίες
λιανικής πώλησης

κρέατος, παραγωγοί
και λοιποί
€/κεφαλή

       1. Αμνοί, ερίφια 1,70             2,20

 2. Αίγες, πρόβατα 1,90             2,50

 3. Χοίροι γδαρτοί                       8,00             8,00

 4. Χοίροι μαδητοί                     10,00           10,00

 5. Χοιρίδια                       3,50             3,50

 6. Βοοειδή- Μόσχοι                     20,00           20,00

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 365/2017
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ΘΕΜΑ 32ο : Καθορισμός χώρων για την τοποθέτηση πινάκων ανακοινώσεων για την προβολή
τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής.

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 32ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη των μελών τα κάτωθι:

«Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού καθορίζουν στα διοικητικά όριά τους,
επαρκείς και πρόσφορους χώρους, στους οποίους και μόνον επιτρέπεται να τοποθετούνται ειδικά
διαμορφωμένα πλαίσια για την προβολή των διαφημίσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αα΄
της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2946/2001. Ο καθορισμός γίνεται με απόφαση του Δημοτικού ή
Κοινοτικού Συμβουλίου η οποία εκδίδεται υποχρεωτικά τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη
λήξη του ημερολογιακού έτους και ισχύει για τα τρία επόμενα έτη. Αν η προθεσμία παρέλθει 
άπρακτη, τη σχετική απόφαση εκδίδει ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας μέχρι τη λήξη του 
ημερολογιακού έτους. Αν δεν καθοριστούν χώροι κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, δεν επιτρέπεται η 
χρήση κοινόχρηστων, δημοτικών ή κοινοτικών χώρων για την προβολή υπαίθριων διαφημίσεων. Η 
μη έκδοση της απόφασης αυτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία συνιστά σοβαρή παράβαση των 
καθηκόντων τους, κατά την έννοια της παρ.2 του άρθρου 184 του Δημοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω για την τοποθέτηση πινάκων ανακοινώσεων που θα  παραχωρούνται για 
την προβολή τουριστικής, πολιτιστικής καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής (αφίσες, 
ανακοινώσεις κλπ) προτείνονται οι κάτωθι θέσεις: 

Κορησσία Α ( Γραφείο τουριστικών πληροφοριών)

Κορησσία Β ( Πολιτιστικό κέντρο “Στυλιανός Ρέστης”)

Ιουλίδα Α (Στέγαστρο-Πιάτσα)

Ιουλίδα Β (Πλατεία)

Οτζιάς  (Στάση παραλίας Οτζιά)

Ποίσσες (Στέγαστρο)

Κάτω Μεριά (Πλατεία)

Κατά τα λοιπά για την τοποθέτηση σε κοινόχρηστους χώρους πινάκων ανακοινώσεων που θα  
παραχωρούνται για την προβολή τουριστικής, πολιτιστικής καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής 
προβολής (αφίσες, ανακοινώσεις κλπ) ισχύουν τα οριζόμενα της υπ’αριθμ. 228/2016 απόφασης του 
Δ.Σ

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), τον  Ν.2946/2001, το άρθρο 75 του Ν.3463/06, την 
υπ’αριθμ. 228/2016 απόφαση του Δ.Σ, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για 
τον καθορισμό των κοινόχρηστων χώρων που παραχωρούνται για την τοποθέτηση πινάκων 
ανακοινώσεων για την προβολή τουριστικής, πολιτιστικής,καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής 
προβολής (αφίσες, ανακοινώσεις κλπ)
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει τους χώρους στους οποίους δύναται να τοποθετηθούν πίνακες ανακοινώσεων για την 
προβολή τουριστικής, πολιτιστικής,καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής (αφίσες, 
ανακοινώσεις κλπ):

Κορησσία Α ( Γραφείο τουριστικών πληροφοριών)

Κορησσία Β ( Πολιτιστικό κέντρο “Στυλιανός Ρέστης”)

Ιουλίδα Α (Στέγαστρο-Πιάτσα)

Ιουλίδα Β (Πλατεία)

Οτζιάς  (Στάση παραλίας Οτζιά)

Ποίσσες (Στέγαστρο)

Κάτω Μεριά (Πλατεία)

Κατά τα  λοιπά για  την  τοποθέτηση  σε  κοινόχρηστους  χώρους  πινάκων ανακοινώσεων που θα
παραχωρούνται για την προβολή τουριστικής, πολιτιστικής καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής
προβολής (αφίσες, ανακοινώσεις κλπ) ισχύουν τα οριζόμενα της υπ’αριθμ. 228/2016 απόφασης του
Δ.Σ

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 366/2017 
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ΘΕΜΑ 33ο : Εισήγηση για τον καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων και τέλους χρή-
σης χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2018.

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 33ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη  των  μελών  την  με  αριθ.  πρωτ.  4485/01.11.2016  εισήγηση  που  υπογράφεται  από  την
Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ και έχει ως εξής :

Κύριοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ,(Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής) του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07.06.2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”,  η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό
Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

Επιπλέον λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι :

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 11 ΒΔ 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του 
Ν.1080/80, η άδεια για χρήση κοινόχρηστου χώρου που θα χορηγηθεί για το 2018, ανεξαρτήτως 
της ημερομηνίας χορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τη λήξη του ημερολογιακού έτους, δηλαδή 
όλες οι χορηγούμενες άδειες θα λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/10, το δημοτικό συμβούλιο έχει την 
αρμοδιότητα να ρυθμίζει θέματα της αρμοδιότητας του, εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές 
αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι 
όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης των κοινοχρήστων χώρων εντός της εδαφικής περιφέρειας του 
Δήμου. Επίσης το άρθρο 13 παρ.3γ του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
3 του Ν.1080/80 και τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3254/04, (ΦΕΚ 137/04 
τεύχος Α'), το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να προβεί στη λήψη απόφασης για επιβολή του τέλους 
χρήσης κοινοχρήστων χώρων και τον προσδιορισμό του ύψους των τελών για το οικονομικό έτος 
2018.
 Το άρθρο 13 παρ.3 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 
26 του Ν. 1828/1989 και την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3254/2004, «Το τέλος ορίζεται ετήσιο δι'
αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τετραγωνικό μέτρο ανεξαρτήτως χρόνου χρήσεως και
αναλόγως της περιοχής της πόλεως ή του χωριού εις την οποία κείται ο χρησιμοποιούμενος χώρος. 
Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε 
φύσεως τεχνικοοικοδομικές εργασίες, το τέλος ορίζεται μηνιαίο κατά ζώνες με απόφαση του 
συμβουλίου και κατά τετραγωνικό μέτρο».
A) Με την υπ'αριθμ. 207/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν οι περιοχές των
κοινοχρήστων χώρων που μπορούν να παραχωρηθούν καθώς και τα τέλη αυτών ως εξής:

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ 

Για όλα τα καταστήματα στην Ιουλίδα ισχύει το ποσό των 6,5€ ανά τ.μ/ετησίως
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ-ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ

Για τα καταστήματα που βρίσκονται  εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένα των οικισμών Κορησσίας 
και  Βουρκαρίου ισχύει το ποσό των 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως

Για τα καταστήματα που βρίσκονται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα του οικισμού Βουρκαρίου να
ισχύσει το ποσό των 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως

Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου στη θέση Οτζιάς  ποσού 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως

Για τις υπόλοιπες περιοχές ισχύει το ποσό των 6,50€ ανά τ.μ /ετησίως

Επιπλέον το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη δυνατότητα καταβολής του 
αναλογούντος τέλους με τους ακόλουθους τρόπους:

 Η καταβολή του τέλους κοινοχρήστων χώρων μετρητοίς στο δημοτικό ταμείο, πριν την 
παράδοση της άδειας χρήσης, αναγραφομένου επ'αυτής του αριθμού του διπλοτύπου 
είσπραξης.

 Ενώ, και σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’), 
προβλέπεται η δυνατότητα καταβολής του τέλους κοινοχρήστων χώρων εντός του έτους, σε 
ισόποσες δόσεις χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί 
από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας ποσοστό 30% του ετήσιου τέλους. Σε κάθε
περίπτωση το οριζόμενο στην απόφαση ποσοστό, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 
τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής. Ομοίως πρέπει να καθοριστεί και ο αριθμός των 
δόσεων για την εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού. Η εξόφληση θα γίνει σε 2 ισόποσες 
δόσεις ως εξής:

1η δόση: Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την καταβολή της προκαταβολής

2η δόση: Μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την καταβολή της προκαταβολής

Η  άδεια  χορηγείται  υπό  την  αίρεση  εξόφλησης  όλων  των  δόσεων  εντός των τασσόμενων
προθεσμιών,  αναγραφόμενης  επ'  αυτής  του αριθμού του γραμματίου  είσπραξης 
που αντιστοιχεί στο ποσό που  καταβλήθηκε προ της χορήγησής  της, του αριθμού των δόσεων που 
απομένουν προς εξόφληση και των προθεσμιών καταβολής τους. Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη
καταβολή έστω και  μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται  αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη
διατύπωση ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του
υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται.

Σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  του  άρθρου  55  του  Ν.4483/17,  η  παρ.  8  του  άρθρου  13  του  από
20.10.1958 β.δ. (Α΄171), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 παρ. 2 του ν.
4257/2014(Α΄93),αντικαθίσταται ως εξής:  «8. Για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων, των
οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί µε την απόφαση της παραγράφου 2, επιβάλλεται
σε βάρος του παραβάτη,  με απόφαση του δημάρχου, το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο.
Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση
χώρου  του  οποίου  η  παραχώρηση  της χρήσης  δεν  έχει  επιτραπεί,  ίσο  µε  το  διπλάσιο  του
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μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε µε την απόφαση της παραγράφου 3
για τους χώρους για τους οποίους έχει  επιτραπεί  η παραχώρηση για όµοια χρήση.Η αυθαίρετη
χρήση του κοινόχρηστου χώρου διαπιστώνεται από το Δήµο ή τις Αστυνοµικές Αρχές µετά από
διενέργεια αυτοψίας.  Στην οικεία έκθεση περιγράφονται αναλυτικά η κατάσταση του χώρου, οι
επεµβάσεις που  έχουν  γίνει  σε  αυτόν,  το  είδος  της  χρήσης,  και  τα  αντικείµενα  που  έχουν
τοποθετηθεί,  επισυνάπτεται  δε σχετικό  σχεδιάγραµµα  και,  αν  απαιτείται,  φωτογραφίες, ή
ηλεκτρονικό αρχείο τους. Αντίγραφο της εκθέσεως παραδίδεται στον ενεργούντα την αυθαίρετη
χρήση του χώρου αυτού ή θυροκολλείται στο κατάστηµα σε κάθε άλλη περίπτωση. Παραλλήλως,
επιδίδεται  στον  παραβάτη  εντολή  να  άρει  την  αυθαίρετη  κατάληψη  του  κοινόχρηστου  χώρου,
αφαιρώντας τα κάθε είδους αντικείµενα που έχουν τοποθετηθεί σε αυτόν µέσα σε επτά (7) ηµέρες
από  την  εποµένη  της επιδόσεως.  Αν  ο  παραβάτης  δεν  συµµορφωθεί,  τα  εν  λόγω  αντικείµενα
αποµακρύνονται άµεσα από συνεργείο του Δήµου,ο οποίος µπορεί να ζητήσει, προς το σκοπό αυτό,
την άµεση συνδροµή των Αστυνοµικών Αρχών. Τα αντικείµενα που αφαιρούνται καταγράφονται
σε ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου του Δήμου που τα
αποµακρύνει  και  δεν επιστρέφονται  αν  προηγουµένως  δεν  καταβληθεί  ειδικό πρόστιμο  για  τα
έξοδα µεταφοράς και αποθηκεύσεως αυτών, το οποίο καθορίζεται µε την απόφαση του δημοτικού
συµβουλίου της παραγράφου 3. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιµο δεν εξοφληθεί εντός τριών (3)
µηνών από την ηµεροµηνία της αφαίρεσης, τα αφαιρεθέντα αντικείµενα κατάσχονται άµεσα και
µπορεί να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το Δήµο, σύµφωνα µε το άρθρο
199  του  Κώδικα  Δήµων  και  Κοινοτήτων.Αν  µετά  την  αφαίρεση  των  ανωτέρω  αντικειµένων
διαπιστωθεί  δεύτερη  παράβαση,  αφαιρείται  η  άδεια  χρήσης κοινόχρηστου  χώρου  για  χρονικό
διάστηµα  έξι  (6)  µηνών.  Αν  το  ανωτέρω  χρονικό  διάστηµα  δεν  συµπληρώνεται  εντός  του
ημερολογιακού  έτους  που  αφορά  η  άδεια χρήσης  κοινόχρηστου  χώρου,  δεν  χορηγείται  στον
παραβάτη  νέα  αντίστοιχη  άδεια  στο  επόμενο  ημερολογιακό  έτος  μέχρι  συμπληρώσεως  του
χρονικού διαστήματος αυτού.». 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 66 του Ν.4483/17, στην παρ. 10 του άρθρου 13 του από
24.9/20.10.1958 β.δ.,  προστίθενται  εδάφια  δεύτερο  και  τρίτο  ως  εξής:
«Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται ποιοι από τους ανωτέρω χώρους
κατ΄ εξαίρεση παραχωρούνται και  χωρίς διενέργεια δημοπρασίας για πρόσκαιρη χρήση που δεν
υπερβαίνει τις δέκα (10) µέρες και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής
αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής,πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής.
Με όμοια απόφαση ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία για την παραχώρηση της χρήσης
των εν λόγω κοινόχρηστων χώρων, καθώς και το ύψος του τέλους, το οποίο εξαρτάται και από τον
κοινωφελή ή µη χαρακτήρα της εκδήλωσης.». 

Με βάση τα ανωτέρω εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας:

α) Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για :

i.  την  επιβολή  του  τέλους  χρήσης  κοινοχρήστων  χώρων για  το  έτος  2018,  για  την  ανάπτυξη

τραπεζοκαθισμάτων,  εμπορευμάτων,  πάγκων  οπωροπωλείων,  καταστημάτων  υγειονομικού

ενδιαφέροντος και μη κλπ. 
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ii. Τον καθορισμό  του  ύψους  αυτού  για  το  έτος  2018,  για  την  ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων,
εμπορευμάτων  κλπ.  και  την  διατήρησή  του  εφεξής  μέχρι  λήψης  νεωτέρας  απόφασης,  ως
ακολούθως:

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ 

Για όλα τα καταστήματα στην Ιουλίδα ισχύει το ποσό των 6,5€ ανά τ.μ/ετησίως

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ-ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ

Για τα καταστήματα που βρίσκονται εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένα των οικισμών Κορησσίας 
και  Βουρκαρίου ισχύει το ποσό των 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως

Για τα καταστήματα που βρίσκονται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα του οικισμού Βουρκαρίου να
ισχύσει το ποσό των 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως

Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου στη θέση Οτζιάς  ποσού 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως

Για τις υπόλοιπες περιοχές ισχύει το ποσό των 6,50€ ανά τ.μ /ετησίως

Καθορίζεται τέλος πρόσκαιρης χρήσης που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες, ποσού 4,00€/τ.μ 
και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής αλληλεγγύης ή δράσεων 
τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής.

iii  Τον καθορισμό του τρόπου καταβολής του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων είτε μετρητοίς
πριν την έκδοση άδειας χρήσης  αναγραφομένου επ'αυτής του αριθμού διπλοτύπου είσπραξης. Είτε
την  καταβολή  σύμφωνα  με  την  παρ.1  του  άρθρου  50  του  Ν.4257/2014,χωρίς  την  κατάθεση
εγγυητικής  επιστολής  εφόσον  καταβληθεί  από  τον  υπόχρεο,  προ  της  παράδοσης  της  άδειας
ποσοστό 30% του τέλους και την εξόφληση σε 2 ισόποσες μηνιαίες δόσεις για το έτος 2018, καθώς
και  την  πλήρη εφαρμογή  των  διατάξεων  του  σχετικού  άρθρου  σε  ότι  αφορά την  εκπρόθεσμη
καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων. Δηλαδή την αυτοδίκαιη και χωρίς άλλη
διατύπωση  ανάκληση  της  άδειας  και  επιβολή  των  νόμιμων  προστίμων.  Τυχόν  καταβληθείσες
δόσεις δεν επιστρέφονται.

Σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  του  άρθρου  55  του  Ν.4483/17,  η  παρ.  8  του  άρθρου  13  του  από
20.10.1958 β.δ. (Α΄171), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 παρ. 2 του ν.
4257/2014(Α΄93),αντικαθίσταται ως εξής:  «8. Για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων, των
οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί µε την απόφαση της παραγράφου 2, επιβάλλεται
σε βάρος του παραβάτη,  με απόφαση του δημάρχου, το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο.
Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση
χώρου  του  οποίου  η  παραχώρηση  της χρήσης  δεν  έχει  επιτραπεί,  ίσο  µε  το  διπλάσιο  του
μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε µε την απόφαση της παραγράφου 3
για τους χώρους για τους οποίους έχει  επιτραπεί  η παραχώρηση για όµοια χρήση.Η αυθαίρετη
χρήση του κοινόχρηστου χώρου διαπιστώνεται από το Δήµο ή τις Αστυνοµικές Αρχές µετά από
διενέργεια αυτοψίας.  Στην οικεία έκθεση περιγράφονται αναλυτικά η κατάσταση του χώρου, οι
επεµβάσεις που  έχουν  γίνει  σε  αυτόν,  το  είδος  της  χρήσης,  και  τα  αντικείµενα  που  έχουν
τοποθετηθεί,  επισυνάπτεται  δε σχετικό  σχεδιάγραµµα  και,  αν  απαιτείται,  φωτογραφίες, ή
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ηλεκτρονικό αρχείο τους. Αντίγραφο της εκθέσεως παραδίδεται στον ενεργούντα την αυθαίρετη
χρήση του χώρου αυτού ή θυροκολλείται στο κατάστηµα σε κάθε άλλη περίπτωση. Παραλλήλως,
επιδίδεται  στον  παραβάτη  εντολή  να  άρει  την  αυθαίρετη  κατάληψη  του  κοινόχρηστου  χώρου,
αφαιρώντας τα κάθε είδους αντικείµενα που έχουν τοποθετηθεί σε αυτόν µέσα σε επτά (7) ηµέρες
από  την  εποµένη  της επιδόσεως.  Αν  ο  παραβάτης  δεν  συµµορφωθεί,  τα  εν  λόγω  αντικείµενα
αποµακρύνονται άµεσα από συνεργείο του Δήµου,ο οποίος µπορεί να ζητήσει, προς το σκοπό αυτό,
την άµεση συνδροµή των Αστυνοµικών Αρχών. Τα αντικείµενα που αφαιρούνται καταγράφονται
σε ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου του Δήμου που τα
αποµακρύνει  και  δεν επιστρέφονται  αν  προηγουµένως  δεν  καταβληθεί  ειδικό πρόστιμο  για  τα
έξοδα µεταφοράς και αποθηκεύσεως αυτών, το οποίο καθορίζεται µε την απόφαση του δημοτικού
συµβουλίου της παραγράφου 3. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιµο δεν εξοφληθεί εντός τριών (3)
µηνών από την ηµεροµηνία της αφαίρεσης, τα αφαιρεθέντα αντικείµενα κατάσχονται άµεσα και
µπορεί να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το Δήµο, σύµφωνα µε το άρθρο
199  του  Κώδικα  Δήµων  και  Κοινοτήτων.Αν  µετά  την  αφαίρεση  των  ανωτέρω  αντικειµένων
διαπιστωθεί  δεύτερη  παράβαση,  αφαιρείται  η  άδεια  χρήσης κοινόχρηστου  χώρου  για  χρονικό
διάστηµα  έξι  (6)  µηνών.  Αν  το  ανωτέρω  χρονικό  διάστηµα  δεν  συµπληρώνεται  εντός  του
ημερολογιακού  έτους  που  αφορά  η  άδεια χρήσης  κοινόχρηστου  χώρου,  δεν  χορηγείται  στον
παραβάτη  νέα  αντίστοιχη  άδεια  στο  επόμενο  ημερολογιακό  έτος  μέχρι  συμπληρώσεως  του
χρονικού διαστήματος αυτού.». 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 66 του Ν.4483/17, στην παρ. 10 του άρθρου 13 του από
24.9/20.10.1958 β.δ.,  προστίθενται  εδάφια  δεύτερο  και  τρίτο  ως  εξής:
«Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται ποιοι από τους ανωτέρω χώρους
κατ΄ εξαίρεση παραχωρούνται και  χωρίς διενέργεια δημοπρασίας για πρόσκαιρη χρήση που δεν
υπερβαίνει τις δέκα (10) µέρες και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής
αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής,πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής.
Με όμοια απόφαση ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία για την παραχώρηση της χρήσης
των εν λόγω κοινόχρηστων χώρων, καθώς και το ύψος του τέλους, το οποίο εξαρτάται και από τον
κοινωφελή ή µη χαρακτήρα της εκδήλωσης.». 

3.  Στις  διατάξεις  της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του Ν. 4257/2014 σύμφωνα με τις  οποίες
οφειλές από πρόστιμα της ανωτέρω παραγράφου που έχουν επιβληθεί από 1.1.2010 και μέχρι την
έναρξη ισχύος  του παρόντος  νόμου καταβάλλονται  μειωμένα κατά ποσοστό 50% ανεξαρτήτως
άλλων τυχόν μειώσεων. Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται».

β)  Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κέας για τον καθορισμό των όρων και
προϋποθέσεων κατάληψης κοινοχρήστων χώρων ως ακολούθως : 

1.Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει διαθέσιμος

χώρος για την κυκλοφορία των πεζών.

2.Το τέλος καταβάλλεται για ολόκληρο το χρόνο, ανεξαρτήτως χρόνου χρήσης του κοινόχρηστου

χώρου.

3.Αντίγραφο του τοπογραφικού σχεδιαγράμματος του καταστήματος, στο οποίο θα αποτυπώνεται η
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τοποθέτηση των  τραπεζοκαθισμάτων  ή  εμπορευμάτων  στον  κοινόχρηστο χώρο,  μαζί  με  τα

λοιπά  στοιχεία  της  άδειας,  ήτοι  αριθμό  αυτής,  ονοματεπώνυμο  καταστηματάρχη,  χρονική

περίοδος ισχύος της άδειας, υποχρεούνται να αναρτηθούν εντός πλαισίου σε εμφανές μέρος

εκτός του καταστήματος.

Για  την  έκδοση άδειας  χρήσης  κοινοχρήστου  χώρου για  πρώτη φορά,  απαραίτητη  είναι  και  η
προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών (σε φωτοτυπίες): 

 Για φυσικά πρόσωπα: 

1) Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή άλλο επίσημο δικαιολογητικό από το οποίο

να πιστοποιείται το ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου 

2)  Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

3)  Τοπογραφικό  σχεδιάγραμμα  του  καταστήματος,  στο  οποίο  θα  αποτυπώνεται  η

τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων στον κοινόχρηστο χώρο.

 Για νομικά πρόσωπα: 

1)  Καταστατικό εταιρείας 

2) Προσωπικά στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (ΑΦΜ, αστυνομική ταυτότητα, διεύθυνση

κατοικίας, τηλέφωνο), 

3) Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την εφορία ή περιοδική δήλωση ΦΠΑ 

4)  Τοπογραφικό  σημείωμα  του  καταστήματος,  όπως  αυτό  αναφέρεται  στην

προηγούμενη παράγραφο.

        Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας από το Δήμο Κέας είναι :

· η μη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών

προς  αυτόν,  με  εξαίρεση  τις  περιπτώσεις  εκκρεμοδικίας  και  του  διακανονισμού

καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

·  Η  εξόφληση  οποιασδήποτε  εκκαθαρισμένης  οφειλής  προς  το  Δήμο  Κέας  και  από

οποιαδήποτε αιτία και αν αυτή προέρχεται

Β) Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο νοείται κάθε μορφής άσκησης υπαίθριου εμπορίου που δεν αποτελεί
πλανόδιο εμπόριο.

Οι  θέσεις  για  στάσιμο  εμπόριο  καθορίζονται  και   οριοθετούνται  από  τους  Δήμους  στο  χώρο
δικαιοδοσίας τους καθώς και σε ιδιωτικούς χώρους. Οι θέσεις άσκησης του υπαίθριου εμπορίου
πρέπει να βρίσκονται εκτός των δημοτικών και λαϊκών αγορών καθώς και εκτός περιοχών που
γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, μπροστά
από  την  είσοδο  εμπορικών  καταστημάτων  και  εισόδους  αρχαιολογικών  χώρων,  μουσείων,
μνημείων και εκκλησιών. 
Το  τέλος  χρήσης  χώρων  για  την  άσκηση  του   υπαίθριου  εμπορίου  επιβάλλεται  σε  όσους
χρησιμοποιούν συνεχώς ή πρόσκαιρα κοινόχρηστους χώρους.
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Με την υπ'αριθμ. 123/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν οι θέσεις, οι οποίες
έχουν συνολικά ως εξής:

- Μία (1) θέση στην περιοχή Μπούρη για την άσκηση στάσιμου υπαίθριου εμπορίου-καντίνα

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται από τον Πρόεδρο της Ο.Ε να καθοριστεί το τέλος για το έτος
2018 όπως παρακάτω:

Τέλος χρήσης χώρου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα) το ποσό των 500,00€
ετησίως.

Παρατηρήσεις της μειοψηφίας
Τα μέλη της μειοψηφίας διαφωνούν με το τέλος χρήσης χώρου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου (καντίνα) και το ποσό των 500,00€ θεωρώντας ότι είναι πολύ χαμηλό.

Η Οικονομική Επιτροπή ακούγοντας την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική 
συζήτηση, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.ζ του Ν.3852/2010,
2.Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 75 του Ν.3852/2010,
3. Τις διατάξεις του Β.Δ 17-5/15-6-1959, του Ν. 1080/80 περί τελών χρήσεως 
πεζοδρομίων,πλατειών και κοινοχρήστων χώρων, καθώς και τις όμοιες του Ν.3463/2006
4. Τις διατάξεις του Ν.1828/1989
5. Tο άρθρο 50 του Ν.4257 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4262/2014
7. Tα άρθρα 55 και 66 του Ν.4483/2017
8. Την υπ'αριθμ. 84/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
9. Την υπ'αριθμ. 123/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου και κ.Ελ.Τζουβάρας 

       ψηφίζουν ΚΑΤΑ για τους ανωτέρω λόγους)

Α)   Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο  τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό συντελεστή
τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018, και την διατήρησή του εφεξής μέχρι
λήψης νεωτέρας απόφασης, ως ακολούθως:

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ 

Για όλα τα καταστήματα στην Ιουλίδα ισχύει το ποσό των 6,5€ ανά τ.μ/ετησίως

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ-ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ

Για τα καταστήματα που βρίσκονται εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένα των οικισμών Κορησσίας 
και  Βουρκαρίου ισχύει το ποσό των 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως
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Για τα καταστήματα που βρίσκονται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα του οικισμού Βουρκαρίου να
ισχύσει το ποσό των 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως

Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου στη θέση Οτζιάς  ποσού 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως

Για τις υπόλοιπες περιοχές ισχύει το ποσό των 6,50€ ανά τ.μ /ετησίως

Καθορίζεται τέλος πρόσκαιρης χρήσης που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες, ποσού 4,00€/τ.μ 
και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής αλληλεγγύης ή δράσεων 
τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής.

iii  Τον καθορισμό του τρόπου καταβολής του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων είτε μετρητοίς
πριν την έκδοση άδειας χρήσης  αναγραφομένου επ'αυτής του αριθμού διπλοτύπου είσπραξης. Είτε
την  καταβολή  σύμφωνα  με  την  παρ.1  του  άρθρου  50  του  Ν.4257/2014,χωρίς  την  κατάθεση
εγγυητικής  επιστολής  εφόσον  καταβληθεί  από  τον  υπόχρεο,  προ  της  παράδοσης  της  άδειας
ποσοστό 30% του τέλους και την εξόφληση σε 2 ισόποσες μηνιαίες δόσεις για το έτος 2018, καθώς
και  την  πλήρη εφαρμογή  των  διατάξεων  του  σχετικού  άρθρου  σε  ότι  αφορά την  εκπρόθεσμη
καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων. Δηλαδή την αυτοδίκαιη και χωρίς άλλη
διατύπωση  ανάκληση  της  άδειας  και  επιβολή  των  νόμιμων  προστίμων.  Τυχόν  καταβληθείσες
δόσεις δεν επιστρέφονται.

Σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  του  άρθρου  55  του  Ν.4483/17,  η  παρ.  8  του  άρθρου  13  του  από
20.10.1958 β.δ. (Α΄171), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 παρ. 2 του ν.
4257/2014(Α΄93),αντικαθίσταται ως εξής:  «8. Για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων, των
οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί µε την απόφαση της παραγράφου 2, επιβάλλεται
σε βάρος του παραβάτη,  με απόφαση του δημάρχου, το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο.
Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση
χώρου  του  οποίου  η  παραχώρηση  της χρήσης  δεν  έχει  επιτραπεί,  ίσο  µε  το  διπλάσιο  του
μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε µε την απόφαση της παραγράφου 3
για τους χώρους για τους οποίους έχει  επιτραπεί  η παραχώρηση για όµοια χρήση.Η αυθαίρετη
χρήση του κοινόχρηστου χώρου διαπιστώνεται από το Δήµο ή τις Αστυνοµικές Αρχές µετά από
διενέργεια αυτοψίας.  Στην οικεία έκθεση περιγράφονται αναλυτικά η κατάσταση του χώρου, οι
επεµβάσεις που  έχουν  γίνει  σε  αυτόν,  το  είδος  της  χρήσης,  και  τα  αντικείµενα  που  έχουν
τοποθετηθεί,  επισυνάπτεται  δε σχετικό  σχεδιάγραµµα  και,  αν  απαιτείται,  φωτογραφίες, ή
ηλεκτρονικό αρχείο τους. Αντίγραφο της εκθέσεως παραδίδεται στον ενεργούντα την αυθαίρετη
χρήση του χώρου αυτού ή θυροκολλείται στο κατάστηµα σε κάθε άλλη περίπτωση. Παραλλήλως,
επιδίδεται  στον  παραβάτη  εντολή  να  άρει  την  αυθαίρετη  κατάληψη  του  κοινόχρηστου  χώρου,
αφαιρώντας τα κάθε είδους αντικείµενα που έχουν τοποθετηθεί σε αυτόν µέσα σε επτά (7) ηµέρες
από  την  εποµένη  της επιδόσεως.  Αν  ο  παραβάτης  δεν  συµµορφωθεί,  τα  εν  λόγω  αντικείµενα
αποµακρύνονται άµεσα από συνεργείο του Δήµου,ο οποίος µπορεί να ζητήσει, προς το σκοπό αυτό,
την άµεση συνδροµή των Αστυνοµικών Αρχών. Τα αντικείµενα που αφαιρούνται καταγράφονται
σε ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου του Δήμου που τα
αποµακρύνει  και  δεν επιστρέφονται  αν  προηγουµένως  δεν  καταβληθεί  ειδικό πρόστιμο  για  τα
έξοδα µεταφοράς και αποθηκεύσεως αυτών, το οποίο καθορίζεται µε την απόφαση του δημοτικού
συµβουλίου της παραγράφου 3. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιµο δεν εξοφληθεί εντός τριών (3)
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µηνών από την ηµεροµηνία της αφαίρεσης, τα αφαιρεθέντα αντικείµενα κατάσχονται άµεσα και
µπορεί να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το Δήµο, σύµφωνα µε το άρθρο
199  του  Κώδικα  Δήµων  και  Κοινοτήτων.Αν  µετά  την  αφαίρεση  των  ανωτέρω  αντικειµένων
διαπιστωθεί  δεύτερη  παράβαση,  αφαιρείται  η  άδεια  χρήσης κοινόχρηστου  χώρου  για  χρονικό
διάστηµα  έξι  (6)  µηνών.  Αν  το  ανωτέρω  χρονικό  διάστηµα  δεν  συµπληρώνεται  εντός  του
ημερολογιακού  έτους  που  αφορά  η  άδεια χρήσης  κοινόχρηστου  χώρου,  δεν  χορηγείται  στον
παραβάτη  νέα  αντίστοιχη  άδεια  στο  επόμενο  ημερολογιακό  έτος  μέχρι  συμπληρώσεως  του
χρονικού διαστήματος αυτού.». 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 66 του Ν.4483/17, στην παρ. 10 του άρθρου 13 του από
24.9/20.10.1958 β.δ.,  προστίθενται  εδάφια  δεύτερο  και  τρίτο  ως  εξής:
«Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται ποιοι από τους ανωτέρω χώρους
κατ΄ εξαίρεση παραχωρούνται και  χωρίς διενέργεια δημοπρασίας για πρόσκαιρη χρήση που δεν
υπερβαίνει τις δέκα (10) µέρες και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής
αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής,πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής.
Με όμοια απόφαση ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία για την παραχώρηση της χρήσης
των εν λόγω κοινόχρηστων χώρων, καθώς και το ύψος του τέλους, το οποίο εξαρτάται και από τον
κοινωφελή ή µη χαρακτήρα της εκδήλωσης.». 

3.  Στις  διατάξεις  της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του Ν. 4257/2014 σύμφωνα με τις  οποίες
οφειλές από πρόστιμα της ανωτέρω παραγράφου που έχουν επιβληθεί από 1.1.2010 και μέχρι την
έναρξη ισχύος  του παρόντος  νόμου καταβάλλονται  μειωμένα κατά ποσοστό 50% ανεξαρτήτως
άλλων τυχόν μειώσεων. Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται».

β)  Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κέας για τον καθορισμό των όρων και
προϋποθέσεων κατάληψης κοινοχρήστων χώρων ως ακολούθως : 

1.Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει διαθέσιμος

χώρος για την κυκλοφορία των πεζών.

2.Το τέλος καταβάλλεται για ολόκληρο το χρόνο, ανεξαρτήτως χρόνου χρήσης του κοινόχρηστου

χώρου.

3.Αντίγραφο του τοπογραφικού σχεδιαγράμματος του καταστήματος, στο οποίο θα αποτυπώνεται η

τοποθέτηση των  τραπεζοκαθισμάτων  ή  εμπορευμάτων  στον  κοινόχρηστο χώρο,  μαζί  με  τα

λοιπά  στοιχεία  της  άδειας,  ήτοι  αριθμό  αυτής,  ονοματεπώνυμο  καταστηματάρχη,  χρονική

περίοδος ισχύος της άδειας, υποχρεούνται να αναρτηθούν εντός πλαισίου σε εμφανές μέρος

εκτός του καταστήματος.

Για  την  έκδοση άδειας  χρήσης  κοινοχρήστου  χώρου για  πρώτη φορά,  απαραίτητη  είναι  και  η
προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών (σε φωτοτυπίες): 

 Για φυσικά πρόσωπα: 

1) Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή άλλο επίσημο δικαιολογητικό από το οποίο

να πιστοποιείται το ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου 

2)  Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
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3)  Τοπογραφικό  σχεδιάγραμμα  του  καταστήματος,  στο  οποίο  θα  αποτυπώνεται  η

τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων στον κοινόχρηστο χώρο.

 Για νομικά πρόσωπα: 

1)  Καταστατικό εταιρείας 

2) Προσωπικά στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (ΑΦΜ, αστυνομική ταυτότητα, διεύθυνση

κατοικίας, τηλέφωνο), 

3) Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την εφορία ή περιοδική δήλωση ΦΠΑ 

4)  Τοπογραφικό  σημείωμα  του  καταστήματος,  όπως  αυτό  αναφέρεται  στην

προηγούμενη παράγραφο.

        Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας από το Δήμο Κέας είναι :

· η μη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών

προς  αυτόν,  με  εξαίρεση  τις  περιπτώσεις  εκκρεμοδικίας  και  του  διακανονισμού

καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

·  Η  εξόφληση  οποιασδήποτε  εκκαθαρισμένης  οφειλής  προς  το  Δήμο  Κέας  και  από

οποιαδήποτε αιτία και αν αυτή προέρχεται

Β) Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο νοείται κάθε μορφής άσκησης υπαίθριου εμπορίου που δεν αποτελεί
πλανόδιο εμπόριο.

Οι  θέσεις  για  στάσιμο  εμπόριο  καθορίζονται  και   οριοθετούνται  από  τους  Δήμους  στο  χώρο
δικαιοδοσίας τους καθώς και σε ιδιωτικούς χώρους. Οι θέσεις άσκησης του υπαίθριου εμπορίου
πρέπει να βρίσκονται εκτός των δημοτικών και λαϊκών αγορών καθώς και εκτός περιοχών που
γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, μπροστά
από  την  είσοδο  εμπορικών  καταστημάτων  και  εισόδους  αρχαιολογικών  χώρων,  μουσείων,
μνημείων και εκκλησιών. 
Το  τέλος  χρήσης  χώρων  για  την  άσκηση  του   υπαίθριου  εμπορίου  επιβάλλεται  σε  όσους
χρησιμοποιούν συνεχώς ή πρόσκαιρα κοινόχρηστους χώρους.

Με την υπ'αριθμ. 123/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν οι θέσεις, οι οποίες
έχουν συνολικά ως εξής:

- Μία (1) θέση στην περιοχή Μπούρη για την άσκηση στάσιμου υπαίθριου εμπορίου-καντίνα

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται από τον Πρόεδρο της Ο.Ε να καθοριστεί το τέλος για το έτος
2018 όπως παρακάτω:

Τέλος χρήσης χώρου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα) το ποσό των 500,00€
ετησίως.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 367/2017
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ΘΕΜΑ 34ο : Εισήγηση για τον καθορισμό τελών διαφήμισης για το έτος 2018.

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 34ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη  των  μελών,  την  με  αριθ.πρωτ.  4486/2-11-2017  εισήγηση  που  υπογράφεται  από  την
Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ και έχει ως εξής :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ,(Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής) του
Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  Α/87/07.06.2010)  “Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”,  η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς
το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά περιοχή και
κατηγορία διαφήμισης μεταξύ του κατωτάτου και του ανωτάτου ορίου που προβλέπουν οι ανωτέρω
διατάξεις.

Επίσης, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 31727/13.04.1978 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ το τέλος διαφήμισης
εμπίπτει στην κατηγορία των γενικών ή ανειδίκευτων εσόδων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
κάλυψη κάθε είδους δαπάνης (διοικήσεως, εκτελέσεως έργων κλπ.) 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Β.Δ της 24/9-20/10/1958 όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 5 του Ν.1900/90 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 παρ.6 Ν.2880/200, επιβάλλεται
υπέρ των Δήμων τέλος  για κάθε διαφήμιση που γίνεται  με  οποιονδήποτε τρόπο και  μορφή σε
χώρους που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά τους όρια, ως εξής: 

Αφορά σε διαφημίσεις αναρτώμενες, αναγραφόμενες ή επικολλώμενες μέσα σε μόνιμα και σταθερά
ή  προσωρινά  και  κινητά  πλαίσια,  τα  οποία  τοποθετούνται  σε  πλατείες,  οδούς,  πεζοδρόμια,
δημόσιους και κοινόχρηστους γενικά χώρους, που καθορίζονται με απόφαση του οικείου δημοτικού
συμβουλίου:

 στις περιφράξεις ακαλύπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή εγκαταλελειμμένων οικοδομών με
συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του διαχειριστή αυτών, 

 σε  χώρους  σιδηροδρομικών,  λιμενικών και  αεροπορικών σταθμών καθώς και  σε  χώρους
σταδίων και γηπέδων, που καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων φορέων, 

 μέσα σε καταστήματα,  κινηματογράφους,  θέατρα και  άλλους δημόσιους  χώρους και  ε.  σε
περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων αστικών και
υπεραστικών συγκοινωνιών.

Ο συντελεστής ορίζεται από 0,15€ μέχρι 0,37€ εβδομαδιαίως το τ.μ.

Για  τις  διαφημίσεις  που  αφορούν την  κατηγορία  Α΄  προτείνουμε τον  καθορισμό  του  ύψους  του
συντελεστή σε: 

α) Για διαφημίσεις αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται σε διαφημιστικές προθήκες και για
τις  λοιπές  διαφημίσεις  που  εμπίπτουν  στην  κατηγορία  Α, 0,37€  εβδομαδιαίως  το  τετραγωνικό
μέτρο. 

β) Για διαφημίσεις που  αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται για την προβολή τουριστικής,
πολιτιστικής,  καλλιτεχνικής  ή  δημόσιας  εμπορικής  προβολής  (αφίσες,ανακοινώσεις  κλπ)  στους
καθορισμένους πίνακες ανακοινώσεων, 0,20€ εβδομαδιαίως το τετραγωνικό μέτρο.
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Παρακαλώ  να  ληφθεί  απόφαση  με  την  οποία  θα  καθορίζονται  οι  συντελεστές  του  τέλους
διαφήμισης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της
οικονομικής υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α΄114, τις διατάξεις
περί προσόδων Δήμων και κοινοτήτων, τις διατάξεις του άρθρου 15 του Β.Δ της 24/9-20/10/1958
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν.1900/90 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 9
παρ.6 Ν.2880/2001, τον Ν.2946/2001, την υπ’αριθμ.228/2016 απόφαση του Δ.Σ, 

                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών διαφήμισης  για 
το έτος 2018, και την διατήρησή του εφεξής μέχρι λήψης νεωτέρας απόφασης, ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 

α) Για διαφημίσεις αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται σε διαφημιστικές προθήκες και για
τις  λοιπές  διαφημίσεις  που  εμπίπτουν  στην  κατηγορία  Α, 0,37€  εβδομαδιαίως  το  τετραγωνικό
μέτρο. 

β) Για διαφημίσεις που  αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται για την προβολή τουριστικής,
πολιτιστικής,  καλλιτεχνικής  ή  δημόσιας  εμπορικής  προβολής  (αφίσες,ανακοινώσεις  κλπ)  στους
καθορισμένους πίνακες ανακοινώσεων, 0,20€ εβδομαδιαίως το τετραγωνικό μέτρο.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 368/2017
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ΘΕΜΑ 35ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  35ο   θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑ  Σ     577,84   €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.   15.6661.000

 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 για την Υπηρεσία Πολιτισμού και συγκεκριμένα  του Πνευματικού
Κέντρου “Στυλιανός Ρέστης”, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια
ηλεκτρολογικών υλικών.

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 ηλεκτρολογικών υλικών

2.  την  διάθεση  πίστωσης  συνολικού  ποσού 577,84 € συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  ΚΑ
15.6661.0005 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
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Προβολέας led ράγας 45W θερμού χρώματος 4 τεμάχια

2 Ράγα 6 μέτρα

3 Ρευματοδότης 6 τεμάχια

4 Τάπα ράγας 4 τεμάχια

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

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.
15.6661.0005, με ποσό 1.880,00 €, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και
της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).

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

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

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

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

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της  προμήθειας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί
αφού προσκομίσει δελτίο αποστολής-τιμολόγιο. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά

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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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 ηλεκτρολογικών  υλικών και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των προς
προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 577,84 €  συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
15.6661.0005  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 369/2017

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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ΘΕΜΑ 36ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής αυτόματων πωλητών νερού
2017-18.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 36ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η  Κ Α Ι  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η  ΑΥ Τ Ο Μ ΑΤ Ω Ν  Π Ω Λ Η Τ Ω Ν  Ν Ε Ρ Ο Υ
2 0 1 7 - 2 0 1 8

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 8.435,22 €
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.     25.6264.0006   ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2017 

ΚΑΙ  ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ Κ.Α. ΤΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018

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

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

α) Αυτόματοι πωλητές νερού Ιουλίδα-Κορησσία:

1. Εκτέλεση προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης των συστημάτων με βάσει το πρόγραμμα
που προτείνεται με σκοπό την σωστή λειτουργία τους, εντός των ποσοτικών και ποιοτικών προδια-
γραφών τους. Στα πλαίσια του προτεινόμενου προγράμματος συντήρησης των μονάδων σε ετήσια
βάσει θα εκτελούνται :

I. Δύο (2) εξαμηνιαίες τακτικές επισκέψεις ειδικευμένου τεχνικού μας διάρκειας έκαστης έως
δύο (2) πλήρους εργάσιμων ημερών, όπου για κάθε μονάδα θα διενεργείται :

● Γενικός Έλεγχος Λειτουργίας Συστήματος. 

● Προληπτική & Διορθωτική Συντήρηση του εξοπλισμού. 

● Ρύθμιση Απορυθμισμένων Μερών. 

● Έλεγχος - Ρύθμιση Οργάνων Μέτρησης και Αυτοματισμού. 

● Απολύμανση δεξαμενών, συσκευών προκατεργασίας και δικτύων. 

● Αντικατάσταση φίλτρων φυσιγγίων. 

● Λήψη Αναλυτικών Μετρήσεων Λειτουργίας. 

2. Τα αναλώσιμα και τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι τα ακριβή υλικά που
προβλέπονται από τον οίκο κατασκευής, με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται άριστη και μακρο-
χρόνια λειτουργία των συσκευών.
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3. Με το πέρας κάθε επίσκεψης τεχνικού μας θα εκδίδεται δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται οι
εργασίες που εκτελέσθηκαν, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, τυχόν προβλήματα που διαπι-
στώθηκαν, παρατηρήσεις και προτάσεις. Το δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον τεχνικό μας
και τον υπεύθυνο που θα οριστεί από εσάς. 

β) Αυτόματοι πωλητές νερού Χαβουνά-Κάτω Μεριά:

Στα  πλαίσια  της  καλής  λειτουργίας  των  συστηµάτων  water  kiosks  (αυτόνοµα  συστήµατα
παραγωγής και διάθεσης πόσιµου νερού) που έχουµε προµηθεύσει και εγκαταστήσει στο νησί, σας
παραθέτουµε την προσφορά µας ώστε τα συστήµατα να συντηρούνται σωστά για να αποδίδουν
άριστα ποιοτικά και ποσοτικά καθαρό πόσιµο νερό. Το συµβόλαιο θα αφορά την συντήρηση των
δύο συστηµάτων επεξεργασίας νερού (water kiosks) δυναµικότητας παραγωγής 6 m3 /day πόσιµου
νερού  το  καθένα,  τα  οποία  είναι  εγκατεστηµένα  στις  περιοχές  Χαβουνά  και  Κάτω  Μεριά.  Η
διάρκεια της σύµβασης θα είναι για ένα έτος. Συνολικά τέσσερις (4) ηµερήσιες επισκέψεις (µια ανά
τρίµηνο).

Υποχρεώσεις ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ Εκτέλεση προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης του συστήµατος
µε  βάση  το  πρόγραµµα  που  προτείνεται.  Στο  πλαίσιο  του  προτεινόµενου  προγράµµατος
συντήρησης της µονάδας σε ετήσια βάση θα εκτελεστούν 4 (τέσσερις) προγραµµατισµένες
τακτικές συντηρήσεις, όπου θα διενεργηθούν οι παρακάτω εργασίες: 

Για το αυτόµατο σύστηµα πολυστρωµατικού φίλτρου θολότητας (τύπος ECF40/542): 

• Πλήρη έλεγχο και ρύθµιση οµαλής και σωστής λειτουργίας του. 

• Ρύθµιση µηχανισµών αυτόµατων πλύσεων του. 

• Έλεγχο ηλεκτρονικού µέρους των βαλβίδων του φίλτρου. 

• Έλεγχος και ρύθµιση στεγανότητας και µηχανικών καταπονήσεων του. 

• Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας του. 

Για  το  αυτόµατο  σύστηµα  πολυστρωµατικού  φίλτρου  ενεργού  άνθρακα  (τύπος
AC.ECF20/542): 

• Πλήρη έλεγχο και ρύθµιση οµαλής και σωστής λειτουργίας του. 

• Ρύθµιση µηχανισµών αυτόµατων πλύσεων του.

 • Έλεγχο ηλεκτρονικού µέρους των βαλβίδων του φίλτρου. 

• Έλεγχος και ρύθµιση στεγανότητας και µηχανικών καταπονήσεων του. 

• Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας του. 

Για το αυτόµατο συγκρότηµα αντίστροφης ώσµωσης (τύπος TBW21L):

 • Πλήρης έλεγχος και ρύθµισή του. 

• Έλεγχος και ρύθµιση ρυθµού παραγωγής επεξεργασµένου νερού. 



26η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Νοεμβρίου 2017

• Έλεγχος και ρύθµιση ρυθµού απορριπτόµενου νερού. 

• Έλεγχος και ρύθµιση πιέσης εξόδου από το αντλητικό συγκρότηµα υψηλής πίεσης.

 • Έλεγχος ποιότητας παραγόµενου νερού. 

• Έλεγχος του οργάνου µέτρησης αγωγιµότητας. 

• Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 

• Έλεγχος σωστής λειτουργίας αισθητηρίου Ph και καλυµπράρισµα (αλλαγή µία φορά ετησίως) 

• Έλεγχος και αντικατάσταση φίλτρων φυσιγγίων (µια φορά ανά επίσκεψη). 

• Έλεγχος και αποκατάσταση µικροδιαρροών. 

• Αντικατάσταση σε όλα τα σωληνάκια χαµηλής πίεσης (εάν απαιτείται).

 • Χηµικός καθαρισµός της µεµβράνης και απολύµανση του δικτύου µια φορά το έτος. 

Για τα συστήµατα δοσιµέτρησης (τύπος ETATRON DLX/MA/AD): 

• Έλεγχος βαλβίδας κατάθλιψης. 

• Έλεγχος φίλτρου αναρρόφησης.

 • Έλεγχος κεφαλής δοσοµετρικής και διαφράγµατος. 

• Έλεγχος σωστής λειτουργίας των δοσοµετρικών αντλιών. 

• Αντικατάσταση των ανωτέρω εάν απαιτείται. 

Για το σύστηµα απολύµανσης (τύπος UV HR -60) :

• Έλεγχος λυχνίας και αλλαγή µια φορά το χρόνο 

• Έλεγχος χιτωνίου και αλλαγή µια φορά το χρόνο 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(Τα κάτωθι υλικά αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου) :

1 GEMP Αντικαθαλατωτικό kg 50  FISWS10-050M 

2.Ανταλλακτικό φίλτρο φυσιγγίων 50 µm τµχ. 8 

3 FISWS10-001 Ανταλλακτικό φίλτρο φυσιγγίων 5 µm τµχ. 8 

4 FIAPC10 Ανταλλακτικό φίλτρο κυτταρίνης- άνθρακα τµχ. 8 

 5 PUSP001 Λυχνία υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) τµχ. 2 

6 ET1ELT005 Αισθητήρια Ph τµχ. 2 
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 7 ER72611 Σετ άξονα και διάφραγµα τµχ. 4 

8 ET2142001 Φίλτρο αναρρόφησης δοσιµετρικής αντλίας PP-Viton τµχ. 4 

9 ET2144009 Βαλβίδα κατάθλιψης δοσιµετρικής αντλίας τµχ. 4 

10 ETSCP0000802 Κεφαλή δοσιµετρικής αντλίας τµχ. 4 

11 ADCACO3 Ανθρακικό ασβέστιο kg 50

12 ERH1015-14 Σωλήνας διαφ. 1/4 “, 4x6 µέτρα 50 

13 EUROTEM1N Χηµικό καθαρισµού R/O αλάτων kg 10 

14 EUROTEM2N Χηµικό καθαρισµού R/O οργανικών kg 8 

15 ER529/219/3/15 Σετ βαλδίδας αποχέτευσης τµχ 4 

16 EUTRHA530 Χιτώνιο λυχνίας UV τµχ 2  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

1. Αυτόματοι πωλητές Ιουλίδας-Κορησσίας
(2 επισκέψεις μετά των υλικών)

2.500,00 €

2. Αυτόματοι πωλητές Χαβουνών-Κάτω Μεριά
(4 επισκέψεις μετά των υλικών)

4.302,60 €

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

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»

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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   4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10  

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

 6. Τις διατάξεις του Π.Δ.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. 25.6264.0006, το δε υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί από τον προϋπολογισμό του 2018 (σύμφωνα
με τις  διατάξεις  του Ν.  3871/10,  του Π.Δ.  113/10 και  της  υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του
υπουργείου εσωτερικών).

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

Διάρκεια Σύμβασης :
Το  διάστημα  που  αφορά  η  σύμβαση  είναι ένα  (1)  έτος  από  την ημερομηνία  υπογραφής  της
ανάθεσης. (άρθρο 217  του Ν.4412/16).

Τόπος Παροχής :
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στο εκάστοτε μηχάνημα αυτόματου πωλητή όπως αναλυτικά
αναφέρονται στην με αριθμ.πρωτ. 4188/13.10.2017 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 θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται. 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).

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

1.  την  έγκριση της  δαπάνης  για  την παροχή υπηρεσίας  συντήρησης  και  επισκευής  αυτόματων
πωλητών νερού 2017-18

2.  την  διάθεση  πίστωσης  συνολικού  ποσού 4.000,00  ευρώ συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  ΚΑ
25.6264.0006 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017, ενώ το υπόλοιπο ποσό των
4.435,22 € θα διατεθεί από τον αντίστοιχο ΚΑ  προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018

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

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

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και στον Κ.Α.
25.6264.0006 
3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής αυτόματων πωλητών νερού 2017-18
και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 4.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον ΚΑ 25.6264.0006 του
προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2017,  ενώ  το  υπόλοιπο  ποσό  των  4.435,22  €  θα
διατεθεί από τον αντίστοιχο ΚΑ  προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 370/2017
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ΘΕΜΑ 37ο  : Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 259/2017 απόφασης της οικονομικής επιτροπής
με θέμα <<Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την παροχή υπηρεσίας “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟ-
ΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ”>>.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 37ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι η οικονομική επιτροπή
με  την υπ΄αριθμ.259/2017 απόφασή της  ψήφισε  κατά πλειοψηφία τα  κάτωθι  σύμφωνα με  την
αριθμ.πρωτ. 3188/04.08.2017 τεχνική έκθεση :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

Β) Την διάθεση πίστωσης ύψους 806,45 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, 193,55 € συνολικός προϋπολογισμός
εργασιών 1.000,00 € από τον Κ.Α. 15.6261.0001  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους
2017.”

Στην πορεία όμως δημιουργήθηκε η ανάγκη να αλλάξουν οι εργασίες συντήρησης και βαψίματος
εκτός του οικήματος.

Κατόπιν  των  ανωτέρω,  εισηγούμεθα  την  ορθή  επανάληψη  της  υπ΄αριθμ.  259/2017 απόφασης
οικονομικής  επιτροπής  ως  προς  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των  εργασιών  όπως  αναλυτικά
αναφέρονται στην  ακόλουθη εισήγηση.

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

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

 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

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

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

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

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

Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών με τα απαραίτητα υλικά ανέρχεται στο ποσό των
806,45 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, 193,55 €. Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών 1.000,00 € και θα
βαρύνει τον ΚΑ  15.6261.0001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας,  έτους 2017 στον
οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 1.000,00 €.
Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα της  Υπηρεσίας στις  τρέχουσες τιμές της
αγοράς.
Οι  εργασίες  θα  ολοκληρωθούν  εντός  δύο  (2)  εβδομάδων από  την  ημερομηνία  ανάθεσης  στον
ανάδοχο.

Π Ρ ΟΫ Π ΟΛΟ Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ
Ο ενδεικτικός  προϋπολογισμός  των κατωτέρω εργασιών  ανέρχεται  στο ποσό χιλίων    ευρώ
(1.000,00   € ) με το Φ.Π.Α. 

α/α Περιγραφή Ολική /Ετήσια

(€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

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

806,45

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

ΦΠΑ 24%: 193,55

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

Κ α τ ά  τ α  λ ο ι π ά  ι σ χ ύ ε ι  ω ς  έ χ ε ι  η  υ π ΄ α ρ ι θ μ .  2 5 9 / 2 0 1 7  α π ό φ α σ η
τ η ς  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς  ε π ι τ ρ ο π ή ς .

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

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 Π.Δ.80/2016

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

Διάρκεια Σύμβασης :
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι δύο (2) εβδομάδες από την ημερομηνία ανάθεσης στον
ανάδοχο  (άρθρο 217  του Ν.4412/16).

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

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

Τρόπος Πληρωμής   
   Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα

εκδοθεί  αφού ο ανάδοχος  προσκομίσει  δελτίο παροχής υπηρεσιών και  κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασμό. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ
του Δήμου και του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
218 του Ν.4412/16).

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

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

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

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

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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             Παρατηρήσεις της μειοψηφίας
Τα μέλη της μειοψηφίας αναφέρουν ότι η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας μπορεί να εκτελεστεί από τους
υπαλλήλους  του  Δήμου,  αφού διαθέτουμε  και  τους  μόνιμους  υπαλλήλους  αλλά  και  τους  υπαλλήλους
κοινωφελούς εργασίας.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

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

15.6261.0001 

3. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου και κ.Ελ.Τζουβάρας 

ψηφίζουν ΚΑΤΑ για τον ανωτέρω λόγο)

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας εργασίες συντήρησης και βαψίματος εις το ως άνω ακίνητο και
τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 806,45 € πλέον ΦΠΑ 24 % 193,55 €, σύνολο
1.000,00 €   από τον Κ.Α. 15.6261.0001  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους  2017.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ΄αριθμ. 259/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 371/2017
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ΘΕΜΑ 38ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα
και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπα-
νών οικονομικού έτους 2017 – συμπληρωματική.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 38ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανα-
φέρει τα εξής: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παραγράφου 8 του άρθρου 66 του Ν. 4270/14 και του άρθρου
9 του Π.Δ 80/2016, αναφέρεται ότι  η υποχρέωση για δαπάνες τακτικών αποδοχών,  συντάξεων,
εξυπηρέτησης δημόσιου χρέους, ασφαλιστικών και προνοιακών παροχών, καθώς και για δαπάνες
πάγιου  χαρακτήρα  (ηλεκτρική  ενέργεια,  ύδρευση,  επικοινωνίες,  μισθώματα,  κοινοχρήστων  κ.λπ.)
αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ετήσιο ποσό από την έναρξη του οικονομικού έτους, με έκδοση
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

Κατ’ εφαρμογή  των  ανωτέρω  διατάξεων  εκδόθηκε  στις  23  Δεκεμβρίου  του  2016  η  υπ’
αριθμόν  πρωτ.  2/99070/0026  –  23/12/2016  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Οικονομικών  με  θέμα  :
«Ανατροπές  και  αναλήψεις  υποχρεώσεων»  (ΑΔΑ:717ΥΗ-61Δ),  όπου  στην  παράγραφο  2γ
αναφέρεται  ότι  με  την  έναρξη  του  οικονομικού  έτους  2017,  πρέπει  να  εκδοθούν  και  να
καταχωρηθούν αμέσως και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, μετά την λήψη των αποφάσεων για τις
πολυετείς υποχρεώσεις και των εκκρεμών υποχρεώσεων των προηγούμενων ετών, και οι αποφάσεις
για την ανάληψη ολόκληρου του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων για τις σταθερές δαπάνες
(μισθοδοσία, συντάξεις, εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, κ.λπ.), τις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα
και τις δαπάνες για μισθώματα ακινήτων που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο.

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 294/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, και μετά την έγκριση
της  Γ΄  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  από  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Αιγαίου,
προχωρούμε στην συμπληρωματική δέσμευση των υπολοίπων των πιστώσεων που είχαν δεσμευτεί
βάσει του άρθρου 160 του Ν. 3463/2006.

Κωδικός Περιγραφή
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

10.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 12.651,04 €

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  συμπληρωματική  λήψη  απόφασης  για  την  έγκριση  των  δαπανών  πάγιου  και  σταθερού

χαρακτήρα και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό

δαπανών οικονομικού έτους 2017, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα :

Κωδικός Περιγραφή
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

10.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 12.651,04 €

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 372/2017



26η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Νοεμβρίου 2017

ΘΕΜΑ 39ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής πλυστικού μηχανήματος.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 39ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ Α  ΞΙΑΣ 85  0,00   € (ΣΥΜΠ.ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ  .  Α.   25.6264.0004   
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

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

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

         Η παρούσα μελέτη υπηρεσίας αφορά στη επισκευή του πλυστικού μηχανήματος που διαθέτει ο
Δήμος Κέας. Οι επισκευές που θα πραγματοποιηθούν στο προαναφερθέν πλυστικό μηχάνημα είναι
οι εξής:

Επισκευή κιτ
Αλλαγή λαδιών 
Επισκευή αποσκληρυντή

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

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»

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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   4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10  

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

 6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

 Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2017  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
25.6264.0004, ύψους 3.637,80 € (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 328 παρ. 2 του Ν.4412/16). 

Διάρκεια Σύμβασης :
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι από την ημερομηνία υπογραφής της και για είκοσι (20)
ημέρες ( 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, 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).

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  για  την  επισκευή  πλυστικού
μηχανήματος”.

2.  την διάθεση πίστωσης ύψους 654,48€   πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι  συνολικός  προϋπολογισμός
850,00 €   από τον Κ.Α. 25.6264.0004 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017

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

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    25.6264.0004
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


26η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Νοεμβρίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την έγκριση της   “Παροχής  υπηρεσίας  για  την  επισκευή  πλυστικού  μηχανήματος” και  τις
τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Την διάθεση και ψήφιση πίστωση ποσού 850,00 € (συμπ.ΦΠΑ) από τον ΚΑ 25.6264.0004 του
προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 373/2017
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Ο πρόεδρος της Ο. Ε. - Δήμαρχος Κέας       Τα μέλη

                Ιωάννης Ευαγγέλου  Δημήτριος Καβαλιέρος

 Ελευθερία Στ. Μορφωνιού

 Αντώνιος Παούρης  

 Ειρήνη Βελισσαροπούλου

 Ελευθέριος Τζουβάρας
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