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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
          ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
            

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 30ης/19-12-2017
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 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. 5257/15.12.2017 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
5 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

   1. Ιωάννης Ευαγγέλου      1. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
   2. Δημήτριος Καβαλιέρος      2. Ελευθέριος Τζουβάρας  
   3. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη    (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
   4. Αντώνιος Παούρης

    5. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
           

             
 
    

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση των
πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα και
την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικο-
νομικού έτους 2017 – συμπληρωματική.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει
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. 206/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, και μετά την έγκριση
της  H΄  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 

00.6053.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 100,00
00.6056.0003 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ 500,00

00.6151
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη

τελών και φόρων
2.500,00

00.6495.0001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.000,00
00.6495.0002 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.000,00

10.6021
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός

μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΑΧ)
100,00

30.6021
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός

μισθός,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΑΧ)
100,00

30.6052
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση

αορίστου χρόνου
400,00

30.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 700,00

70.6211
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,

Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας

4.500,00
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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 

00.6053.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 100,00
00.6056.0003 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ 500,00

00.6151
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη

τελών και φόρων
2.500,00

00.6495.0001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.000,00
00.6495.0002 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.000,00

10.6021
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός

μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΑΧ)
100,00

30.6021
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός

μισθός,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΑΧ)
100,00

30.6052
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση

αορίστου χρόνου
400,00

30.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 700,00

70.6211
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,

Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας

4.500,00

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 413/2017
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ΘΕΜΑ 2ο : 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, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 2/99070/0026 – 23/12/2016 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 717ΥΗ-61Δ)  - συμπληρωματική.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο 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 απόφασης 338/2017 της Οικονομικής Επιτροπής, και μετά την έγκριση της Ηης

Αναμόρφωσης  Π/Υ  2017  από  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Αιγαίου,  προχωρούμε  στην
συμπληρωματική δέσμευση των πολυετών υποχρεώσεων που εκκρεμούσαν.

Κωδικός Περιγραφή Ανάδοχος
Συμπληρωμα-
τική δέσμευση

30.6279.0014
Παροχή υπηρεσιών στην ΧΛΖ Κορησσίας -
Βουρκαρίου (προγρ.συμβαση με Λιμ.Ταμειο

Σύρου) 2017-18

Νικόλαος
Πουλάκης

6.000,00

30.6263
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών

μέσων

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ

ΣΙΑ Ε.Ε.
579,35

30.6264
Συντήρηση και επισκευή λοιπών

μηχανημάτων

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ

ΣΙΑ Ε.Ε.
1.000,00

30.6671.0001 Ανταλλακτικά φορτηγών - ημιφορτηγών
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε.

942,40

30.6672.0001 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε.

2.500,00

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

1.  Την  συμπληρωματική λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών  πολυετών υποχρεώσεων

και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην δαπάνη που θα

πραγματοποιηθεί εντός του 2017, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα :

Κωδικός Περιγραφή Ανάδοχος
Συμπληρωμα-
τική δέσμευση

30.6279.0014
Παροχή υπηρεσιών στην ΧΛΖ Κορησσίας -
Βουρκαρίου (προγρ.συμβαση με Λιμ.Ταμειο

Σύρου) 2017-18

Νικόλαος
Πουλάκης

6.000,00

30.6263
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών

μέσων

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ

ΣΙΑ Ε.Ε.
579,35

30.6264
Συντήρηση και επισκευή λοιπών

μηχανημάτων

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ

ΣΙΑ Ε.Ε.
1.000,00

30.6671.0001 Ανταλλακτικά φορτηγών - ημιφορτηγών
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε.

942,40

30.6672.0001 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε.

2.500,00

        Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 414/2017
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ΘΕΜΑ 3ο : Διάθεση πίστωσης για την ανανέωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών ψηφιακής
υποστήριξης ΟΤΑ μέσω διαδικτύου με την “Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ – Υποστήριξη επιχειρήσεων
ΕΠΕ”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής :

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

Με  την  υπ΄αριθμ.262/2017  απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου  ψηφίστηκε  η  ανανέωση  της
σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  ψηφιακής  υποστήριξης  ΟΤΑ  μέσω  διαδικτύου  με  την  «Σ.
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ – Υποστήριξη Επιχειρήσεων ΕΠΕ», προκειμένου να συμβάλλει στη νομιμότητα
των  υπηρεσιακών  ενεργειών  και  στην  έγκυρη  πληροφόρηση  των  υπηρεσιών  του  Δήμου  σε
Οικονομικά  και  Νομικά  θέματα,  με  δικαίωμα  υποβολής  έως  τριάντα  (30)  ερωτημάτων.  Η
ανανέωση θα ισχύει από την εκπνοή της προηγούμενης συνδρομής (24/12/2017) και για ένα έτος
από αυτή. 

Ως εκ τούτου αιτούμαι την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.860,00 €, (συμπ. ΦΠΑ 24%) για
την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης και τη διάθεση σχετικής πίστωσης, σε βάρος του Κ.Α. 00.6451
του προϋ/σμού εξόδων οικ.έτους 2017.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

στον ΚΑ  00.6451 

3. Την υπ΄αριθμ.262/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Διαθέτει πίστωση  ποσού  1.860,00 €, (συμπ. ΦΠΑ 24%), σε βάρος του Κ.Α. 00.6451 του
προϋ/σμού εξόδων οικ.έτους 2017,  για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά
στην  ανανέωση  της  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  ψηφιακής  υποστήριξης  ΟΤΑ μέσω
διαδικτύου με την «Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ – Υποστήριξη Επιχειρήσεων ΕΠΕ»,  προκειμένου
να συμβάλλει στη νομιμότητα των υπηρεσιακών ενεργειών και στην έγκυρη πληροφόρηση
των υπηρεσιών του Δήμου σε Οικονομικά και Νομικά θέματα, με δικαίωμα υποβολής έως
τριάντα (30) ερωτημάτων. 

 Η ανανέωση θα ισχύει από την εκπνοή της προηγούμενης συνδρομής (24/12/2017) και για
ένα έτος από αυτή. 

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 415/2017
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ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την “Προμήθεια φαρμακευτικού εξοπλισμού κτιρίων και οχημάτων του Δήμου
Κέας”.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑ  Σ   942,67   € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.  10.6681.0001, 30.6681.0001,

70.6681.0001, 70.6681.0002
 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  των  υπαλλήλων  του  Δημαρχείου  και  του  ΚΕΠ καθώς  και  του
εργατοτεχνικού  προσωπικού-οδηγοί  του  Δήμου  Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η  πραγματοποίηση
δαπάνης για προμήθεια φαρμακευτικού εξοπλισμού.

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 προμήθεια φαρμακευτικού εξοπλισμού

2.  την  διάθεση  πίστωσης  συνολικού  ποσού 942,67 €  συμπ/νου  ΦΠΑ,  από  τους  Κ.Α.  
10.6681.0001, 30.6681.0001, 70.6681.0001, 70.6681.0002,   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

1. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΔΗΜΟΣ-ΚΕΠ)

ΚΑ 10.6681.0001 (ποσό 218,95 ευρώ)
ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

Κυτίο  μεταλλικό  Φαρμακείο   με
διαστάσεις (Π)31,5x(Y)36x9(B)10cm

2 33,45€ 66,90€

Betadine sol 2 1,47€ 2,94€

Οινόπνευμα 2 1,67€ 3,34€
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Οξυζενέ 2 0,67€ 1,34€

Φυσιολογικός ορός 250m 2 1,01€ 2,02€

Επίδεσμος 15cm 2 1,05€ 2,10€

Επίδεσμος 10cm 2 0,92€ 1,84€

Λευκοπλάστης 2 1,94€ 3,86€

Βαμβάκι 2 1,31€ 2,62€

Γάζες fucidin 2 7,15€ 14,30€

Γάζες διάφορες 2 0,81€ 1,62€

Υγρό απολύμανσης 2 1,66€ 3,32€

Γάντια αποστ. 2 4,76€ 9,52€

Betafucin cr 15gr 2 3,40€ 6,80€

Elocon cr. 2 3,66€ 7,32€

Septobore col 2 2,65€ 5,30€

Vidilac col 2 2,35€ 4,70€

Imodium caps 2 1,27€ 2,54€

Buscopan tbl 2 5,76€ 11,52€

Simeco tbl 2 2,21€ 4,42€

Solu-medrol 125 2 0,99€ 1,98€

Medrol tbl 2 2,34€ 4,68€

Zirtek tbl 2 3,74€ 7,48€

Depon tbl 2 0,61€ 1,22€

Aspirin tbl 2 1,45€ 2,90€

Σύνολο 176,58€

ΦΠΑ 42,37€

Τελική αξία 218,95€

2. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (9) ΟΧΗΜΑΤΩΝ
   Κ  .Α.  30.6681.0001, (ποσό 562,90 €), 70.6681.0001 (ποσό 80,41 €), 70.6681.0002 (ποσό 80,41 €) 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

Κυτίο πλαστικό Φαρμακείο  με διαστάσεις
28x18x8cm

9 28,88€ 259,92€

Betadine sol 9 1,47€ 13,23€

Οινόπνευμα 9 1,67€ 15,03€

Οξυζενέ 9 0,67€ 6,03€

Φυσιολογικός ορός 10ml x 4 9 1,29€ 11,61€

Επίδεσμος ελαστικός 9 1,05€ 9,45€
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Επίθεμα γάζας 7,5χ10χ2 9 0,81€ 7,29€

Βαμβάκι 9 1,31€ 11,79€

Γάντια αποστ. 9 4,71€ 42,39€

Μαντηλάκια 9 1,60€ 14,40€

Ισοθερμική κουβέρτα 9 1,52€ 13,68€

Παγοκύστη στιγμιαία 9 0,01€ 0,09€

Medrol tbl 9 2,34€ 21,06€

Ταινία αυτ. 2,5 χ 5 9 3,40€ 30,60€

Ραμματάκια 3mm x x75mm 9 1,64€ 14,76€

Γέλη εγκαυμάτων 9 8,63€ 77,67€

Τσιρώτα διάφορα x 20 9 3,85€ 34,65€

Σύνολο 583,65€

ΦΠΑ 140,07€

Τελική αξία 723,72€

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.

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 ΠΔ80/2016

7.Τις διατάξεις του Ν.4497/2017

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2017 και  συγκεκριμένα  στους  Κ.Α.
10.6681.0001  (220,00  €)  ,  30.6681.0001  (700,00  €)  ,  70.6681.0001  (100,00  €)  ,  70.6681.0002
(100,00  €)  , (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011
εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).

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

Χρόνος Παράδοσης :
Ο προµηθευτής  υποχρεούται  να παραδίδει  το υλικό εντός ενός  (1) μηνός  από την ημερομηνία
ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16) 

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

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

  συγκεκριμένα στους ΚΑ  10.6681.0001, 30.6681.0001, 70.6681.0001, 70.6681.0002

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 942,67 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος των κάτωθι
Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017, ως εξής :

 από τον ΚΑ 10.6681.0001 ποσό 218,95 €
 από τον ΚΑ 30.6681.0001 ποσό 562,90 €
 από τον ΚΑ 70.6681.0001 ποσό 80,41 €
 από τον ΚΑ 70.6681.0002 ποσό 80,41 € 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 416/2017

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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ΘΕΜΑ 5ο : Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσίευσης σε εφημερίδα.

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  Πρόεδρος  αιτείται  την  διάθεση  (ψήφιση)  πίστωσης  ποσού  207,33 €,  για  την  κάλυψη  της
υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά στη πληρωμή δημοσίευσης σε εφημερίδα της υπ΄αριθμ. 264/2017
απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με θέμα “Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 117/2016 απόφασης
ΔΣ περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Ιουλίδα”, σε βάρος του Κ.Α. 30.6462  του προϋ/σμού
εξόδων οικ.έτους 2017.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

στον ΚΑ  30.6462 

3. Την προσφορά από εφημερίδα

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη  δαπάνη  και  διαθέτει  πίστωση  ποσού  207,33 €,  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής
ανάγκης που αφορά στη πληρωμή δημοσίευσης σε εφημερίδα της υπ΄αριθμ. 264/2017 απόφασης
του δημοτικού συμβουλίου με θέμα “Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 117/2016 απόφασης ΔΣ περί
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Ιουλίδα”, σε βάρος του Κ.Α. 30.6462  του προϋ/σμού εξόδων
οικ.έτους 2017.

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 417/2017
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ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή υπερωριών Δεκεμβρίου
2017.

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

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

Ο  Πρόεδρος  αιτείται  την  διάθεση  (ψήφιση)  πίστωσης  ποσών  ανά  Κ.Α.  όπως  αναλυτικά
αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, για την πληρωμή υπερωριών  Δεκεμβρίου 2017 υπαλλήλων
του Δήμου, αναλυτικά ως εξής :
         

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

00.6032.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μετακλητών υπαλλήλων 78,00

10.6012 Αποζημίωση  υπερωριακής  εργασίας  και  για  εξαιρέσιμες
ημέρες  και  νυκτερινές  ώρες  και  λοιπές  πρόσθετες  αμοιβές
ΜΟΝΙΜΩΝ

69,80

20.6012 Αποζημίωση  υπερωριακής  εργασίας  και  για  εξαιρέσιμες
ημέρες  και  νυκτερινές  ώρες  και  λοιπές  πρόσθετες  αμοιβές
ΜΟΝΙΜΩΝ

355,80

25.6012 Αποζημίωση  υπερωριακής  εργασίας  και  για  εξαιρέσιμες
ημέρες  και  νυκτερινές  ώρες  και  λοιπές  πρόσθετες  αμοιβές
ΜΟΝΙΜΩΝ

166,24

30.6022 Αποζημίωση  υπερωριακής  εργασίας  και  για  εξαιρέσιμες
ημέρες  και  νυκτερινές  ώρες  και  λοιπές  πρόσθετες  αμοιβές
ΙΔΑΧ

157,24

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 5, του ΠΔ 80/16
3. Την υπ΄αριθμ. 14/10.01.2017 απόφαση δημάρχου
4.  Την  ύπαρξη  εξειδικευμένων  πιστώσεων  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.έτους  2017  και

συγκεκριμένα στους ΚΑ 00.6032.0001, 10.6012, 20.6012, 25.6012, 30.6022

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη δαπάνη και  διαθέτει  πίστωση ποσών ανά Κ.Α.  όπως αναλυτικά αναφέρονται  στον
κατωτέρω  πίνακα,  για  την  πληρωμή  υπερωριών  Δεκεμβρίου 2017  υπαλλήλων  του  Δήμου,
αναλυτικά ως εξής :



30η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 19ης Δεκεμβρίου 2017

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

00.6032.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μετακλητών υπαλλήλων 78,00

10.6012 Αποζημίωση  υπερωριακής  εργασίας  και  για  εξαιρέσιμες
ημέρες  και  νυκτερινές  ώρες  και  λοιπές  πρόσθετες  αμοιβές
ΜΟΝΙΜΩΝ

69,80

20.6012 Αποζημίωση  υπερωριακής  εργασίας  και  για  εξαιρέσιμες
ημέρες  και  νυκτερινές  ώρες  και  λοιπές  πρόσθετες  αμοιβές
ΜΟΝΙΜΩΝ

355,80

25.6012 Αποζημίωση  υπερωριακής  εργασίας  και  για  εξαιρέσιμες
ημέρες  και  νυκτερινές  ώρες  και  λοιπές  πρόσθετες  αμοιβές
ΜΟΝΙΜΩΝ

166,24

30.6022 Αποζημίωση  υπερωριακής  εργασίας  και  για  εξαιρέσιμες
ημέρες  και  νυκτερινές  ώρες  και  λοιπές  πρόσθετες  αμοιβές
ΙΔΑΧ

157,24

         

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 418/2017
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ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια πέτρας χτισίματος.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΠΕΤΡΑΣ ΧΤΙΣΙΜΑΤΟΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑ  Σ   3.500,00     €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.   30.6662.0005

 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  Τεχνικής  Υπηρεσίας  Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια πέτρας χτισίματος ώστε να  χρησιμοποιηθεί για την
κατασκευή 23 παγκακίων μήκους 2 μέτρων, πλάτους 0,40 εκ. και ύψους 0,50 εκ., τα οποία θα
τοποθετηθούν στην θέση Σπαθί 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 πέτρας χτισίματος

2.  την  διάθεση  πίστωσης  συνολικού  ποσού 3.500,00 € συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  ΚΑ
30.6662.0005 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:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πέτρα χτισίματος για την κατασκευή 23 παγκακίων μήκους 2 μέτρων, πλάτους 0,40 εκ. και ύψους
0,50 εκ.

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. 
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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 επιλο-
γής της διαδικασίας, συνεπώς πρέπει να ζητείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών εγ-
γράφων (απόσπασμα ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότη-
τας) 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

7. Τις διατάξεις του Ν.4497/17

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2017  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
30.6662.0005, με ποσό 3.500,00 €, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και
της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).

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

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

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

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην θέση Σπαθί Δήμου Κέας. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν
τον ανάδοχο.
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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, αφού έλαβε υπόψη :

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

    συγκεκριμένα στον ΚΑ 30.6662.0005 

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 3.500,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
30.6662.0005  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 419/2017
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ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την “Προμήθεια υλικών περίφραξης κτιρίων”.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.165,85   €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (15.6661.0006)

   ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017)

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

 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

  
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.

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Λόγω της παλαιότητας του κτιρίου του παλιού δημοτικού ξενώνα “Η ΤΖΙΑ ΜΑΣ” και της φυσικής
φθοράς  που  έχει  υποστεί,  κρίνεται  απαραίτητη  η  πραγματοποίηση δαπάνης  για  την  προμήθεια
υλικών  περίφραξης  του  παλιού  δημοτικού  ξενώνα  “Η  ΤΖΙΑ ΜΑΣ”,  ώστε  να  αποφεύγεται  η
πρόσβαση στο κτίριο και να προστατευτούν οι πολίτες από ενδεχόμενο κίνδυνο. Αφορά περίφραξη
1.80 μ. με ύψος 1,50 μ.

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

1.  την έγκριση της δαπάνης για την “Προμήθεια υλικών περίφραξης κτιρίων”

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  1.165,85 € συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  15.6661.0006  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017

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

Επομένως,  μετά  από  καταγραφή  της  υπάρχουσας  κατάστασης,  ο  Δήμος  Κέας  θα  πρέπει  να
προμηθευτεί :

Α/Α Περιγραφή Είδους Τεμάχια

1. ΡΟΛΟ ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΜΕ ΟΥΓΙΑ Ν12Χ60Χ60     25Μ 8

2. ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΟΜΜΕΝΟΣ ΤΡΥΠΗΤΟΣ Φ33Χ2,0m 80

3. ΟΥΓΙΑ    Kg 20

4. ΠΟΡΤΑ ΔΙΠΛΗ 2 Χ 1,5 m x 1,5 m 1

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις :

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

   6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

   7.  Οι διατάξεις του άρθρου 107 παρ. 9 του Ν.4497/2017

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.
15.6661.0006, (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). 
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Χρόνος παράδοσης :
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα σε (1) ένα μήνα 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 στον δημοτικό ξενώνα “Η ΤΖΙΑ ΜΑΣ”. Τα έξοδα μεταφοράς
βαρύνουν τον προμηθευτή.

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

    συγκεκριμένα στον Κ.Α.  15.6661.0006

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την  “Προμήθεια υλικών περίφραξης κτιρίων” και τις τεχνικές προδιαγραφές των
υπό προμήθεια ειδών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  1.165,85 € συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
15.6661.0006 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 420/2017
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http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
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ΘΕΜΑ 9ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού. 

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑ  Σ   360,10     €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.   30.6699
 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 πολιτών του Δήμου Κέας,  ενόψει  της  χειμερινής  περιόδου,
κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού.

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού

2. την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 360,10 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον ΚΑ  30.6699
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Το  προς  προμήθεια  υλικό  θα  χρησιμοποιηθεί  για  τις  εργασίες  αποχιονισμού  –αντιπαγετικής
προστασίας  για  τη  διευκόλυνση  και  ασφαλέστερη  μετακίνηση  στο  δημοτικό  οδικό  δίκτυο,
πεζοδρόμια, πλατείες – κοινόχρηστους χώρους, αυλές σχολείων, κλπ σε περιπτώσεις χιονοπτώσεων
– παγετού. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΪΟΝ Ακατέργαστο χονδρό αλάτι, κατάλληλο για εκχιονισμούς
σε συσκευασία των 25kgr

ΜΟΡΦΗ Λευκοί κρύσταλλοι, άοσμοι

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ σε NaCi NaCi>99% επί ξηρού δείγματος

ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ 1mm≤d≤5mm σε ποσοστό >80%
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ-
ΣΑΚΟΥ

Σύνολο €

Ακατέργαστο  χονδρό  αλάτι,  κατάλληλο  για
εκχιονισμούς σε συσκευασία των 25Kgr

80 σακιά
(2 τόνους)

3,63 € 290,40€

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 290,40 €

ΦΠΑ 24% 69,70 €

ΣΥΝΟΛΟ 360,10 €

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις :

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7.Τις διατάξεις του Ν.4497/17

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 30.6699, με
ποσό 3.000,00 €, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν
30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).

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

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
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30η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 19ης Δεκεμβρίου 2017

Χρόνος παράδοσης :
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το υλικό εντός δέκα  (10) 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. Τα
έξοδα μεταφορά βαρύνουν τον ανάδοχο.

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

    συγκεκριμένα στον ΚΑ 30.6699 

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 360,10 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
30.6699  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 421/2017

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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ΘΕΜΑ 10ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια σκευών για ακίνητο του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.047,80   €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α. (15.7133 & 70.7133)

   ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017)

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

 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

  
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.

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Η παρούσα εισήγηση αφορά στην προμήθεια σκευών για την διώροφη οικία εντός της πόλεως
Ιουλίδας Κέας και της νέας αποθήκης υδραυλικών στο παλαιό σφαγείο

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

1.  την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια σκευών για ακίνητο του Δήμου

2. την διάθεση πίστωσης ύψους 1.047,80 € συμπ/νου ΦΠΑ από τους ΚΑ 15.7133 & του 70.7133
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017

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

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΟ

1 ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ 1

2 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 2

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

1)   ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ
 Διάσταση 120 cm
 Περιλαμβάνει : νεροχύτη μίας γούρνας με πάγκο, δύο εστίες, ψυγείο και ντουλάπι

2) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ
 Διάσταση 60 cm
 Επίτοιχος

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις :

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

   6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

   7.  Οι διατάξεις του άρθρου 107 παρ. 9 του Ν.4497/2017

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα στους Κ.Α. 15.7133 &
70.7133, (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 το τέλος του έτους 2017 από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16) 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
πραγματοποιείται  µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. (άρθρο 209  του Ν.4412/16) 

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

    συγκεκριμένα στους Κ.Α.  15.7133 & του 70.7133 

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την “Προμήθεια σκευών για ακίνητο του Δήμου” και τις τεχνικές προδιαγραφές των
υπό προμήθεια ειδών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση συνολικού ποσού 1.047,80 €  συμπ/νου ΦΠΑ,  σε βάρος των
κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017, ως εξής :

 από τον ΚΑ 15.7133 ποσό 899,00 €
 από τον ΚΑ 70.7133 ποσό 148,80 €

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 422/2017

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


30η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 19ης Δεκεμβρίου 2017

ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας για την εύρυθμη λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών
2017-18.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ   Π Α Ρ Ο Χ Η  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ  Γ Ι Α Τ Η Ν
Ε Υ Ρ Υ Θ Μ Η  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Τ Ω Ν  Β Ι ΟΛΟ Γ Ι Κ Ω Ν  Κ ΑΘΑ Ρ Ι Σ Μ Ω Ν  2 0 1 7 - 1 8

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟ  ΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 20.777,56     €
ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

ΚΑΙ ΘΑ  ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑ 25.6262.0026   ΤΟΥ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ Κ.Α. ΤΟΥ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018)

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

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η   

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 εύρυθμη λειτουργία των μονάδων
βιολογικών καθαρισμών 2017-18

2.  την  διάθεση πίστωσης  ύψους  2.500,00 €  (συμπ/νου  ΦΠΑ)  από τον  Κ.Α.  25.6262.0026  του
προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2017  ενώ  το  υπόλοιπο  ποσό  των  18.277,56  €
(συμπ/νου ΦΠΑ) θα διατεθεί από τον αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού
έτους 2018

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

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ 

Μηνιαίες  επισκέψεις  εξειδικευμένου  Τεχνικού  για  την  επίβλεψη  της  καλής  λειτουργίας  του
μονάδας  επεξεργασίας  αποβλήτων  του  σφαγείου.  Η  επίσκεψη  θα  περιλαμβάνει  τις  ακόλουθες
εργασίες:

 Έλεγχος καλής λειτουργίας των μηχανημάτων και των οργάνων.
 Έλεγχος των βασικών παραμέτρων καλής λειτουργίας της βιολογικής επεξεργασίας (όπως

pH, D.O., ποσότητα – ποιότητα βιομάζας, ανακυκλοφορία βιοϊλύος κλπ.).
 Διορθωτικές μεταβολές λειτουργίας, εάν απαιτούνται.
 Ρυθμίσεις του χρόνου λειτουργίας των φυσητήρων αέρος για την οικονομική λειτουργία της

Μονάδας.
 Απομάκρυνση της πλεονάζουσας ιλύος.
 Ρυθμίσεις της ανακυκλοφορίας της ιλύος.
 Απομάκρυνση και καθαρισμός της επιφανειακής λάσπης στην δεξαμενή καθίζησης.
 Ρύθμιση των δοσομετρικών τροφοδοσίας κροκιδωτικών για την βέλτιστη και οικονομική

λειτουργία της δεξαμενής επίπλευσης.



30η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 19ης Δεκεμβρίου 2017

 Εκπαίδευση του χειριστή της μονάδας.
 Τηλεφωνική  επικοινωνία  με  τον  χειριστή  για  την  επίλυση  τυχόν  προβλημάτων  που

αντιμετωπίζετε. 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΚΑΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 

Οι εργασίες που θα εκτελούνται θα είναι οι εξής:

 24ωρη  παρακολούθηση  της  λειτουργίας  του  βιολογικού,  κάνοντας  χρήση  του  ήδη
εγκατεστημένου συστήματος τηλεπαρακολούθησης.

 Έλεγχος καλής λειτουργίας των μηχανημάτων και των οργάνων, με 6 επισκέψεις ανά έτος.
 Έλεγχος των βασικών παραμέτρων καλής λειτουργίας της βιολογικής επεξεργασίας (όπως

pH, D.O., ποσότητα – ποιότητα βιομάζας, ανακυκλοφορία βιοϊλύος κλπ.).
 Διορθωτικές μεταβολές λειτουργίας, εάν απαιτούνται.
 Μικροσκοπικός έλεγχος της βιομάζας.
 Μακροσκοπικός έλεγχος της ποιότητας των εξερχομένων.

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.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  “Εύρυθμη  λειτουργία  των  βιολογικών  καθαρισμών  2017-18”
υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας  οικ.έτους
2017, ύψους 2.500,00 € και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 25.6262.0026 ενώ το υπόλοιπο ποσό των
18.277,56 € θα διατεθεί από τον αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού 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).

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

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

Τόπος Παροχής :
Η παροχή  της  υπηρεσίας  θα  γίνεται  στη  προκατασκευασμένη  μονάδα  λυμάτων  (ΒΙΟΚΑ)  του
Δήμου Κέας στη θέση Γιαλισκάρι και στην μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων του σφαγείου στη
θέση Αγ. Κωνσταντίνος.

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

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα
εκδοθεί αφού προσκομίσει τα νόμιμα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγιο) και κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασμό του αναδόχου.  Τυχόν διαφορές που μπορεί  να προκύψουν μετά την υπογραφή της
σχετικής,  μεταξύ  του  Δήμου  και  του  προμηθευτή,  σύμβασης  θα  επιλύονται  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).

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.
25.6262.0026
3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας για την εύρυθμη λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών 2017-
18 και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.500,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ) από τον Κ.Α. 25.6262.0026
του προϋπολογισμού  εξόδων οικονομικού έτους  2017 ενώ το  υπόλοιπο ποσό των  18.277,56 €
(συμπ/νου ΦΠΑ)  θα διατεθεί από τον αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού
έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 423/2017

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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ΘΕΜΑ 12ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης αιτημάτων πολιτών και
άδειας χρήσης λογισμικού.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Γ Ι Α Τ Η  Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ  Π Λ ΑΤ Φ Ο Ρ Μ Α Σ
Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ  Α Ι Τ Η Μ ΑΤ Ω Ν  Π ΟΛ Ι Τ Ω Ν

Κ Α Ι  Α Δ Ε Ι Α Χ Ρ Η Σ Η Σ  ΛΟ Γ Ι Σ Μ Ι Κ Ο Υ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   4.216,00   € (συμπ.ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.     00.6142.0008

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017
& ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

      Η αποτελεσματική διαχείριση ζητημάτων καθημερινότητας του Δημότη και εν γένει ζητημάτων
του Δήμου καθώς και η καλύτερη επικοινωνία και διάδραση με τις Δημοτικές Υπηρεσίες αποτελεί
διαρκές ζητούμενο για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η
διάχυση της σε όλες τις πτυχές της ζωής μας σε συνδυασμό με την ευρεία διάδοση των έξυπνων
φορητών συσκευών (smartphones/tablets) και της διαρκούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, αποτελούν
όχι μόνο τα σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας αλλά και δυνητικά μέσα εντοπισμού, αναφοράς και
επίλυσης δεκάδων ζητημάτων που συμβαίνουν καθημερινά στις πόλεις μας. Στο πλαίσιο αυτό, ένα
σύγχρονο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα καταγραφής, διαχείρισης και επικοινωνίας
αυτών των ζητημάτων μεταξύ Δήμου – Δημοτών θα αποτελέσει το μέσο για την αποτελεσματική
διαχείριση και ταυτόχρονα ευαισθητοποίηση των Δημοτών για τα θέματα του Δημοσίου Χώρου εν
γένει.
Το προτεινόμενο διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα θα δώσει την δυνατότητα στους Δημότες να
αναφέρουν μέσω των κινητών τους τηλεφώνων αλλά και του διαδικτύου προβλήματα και ζητήματα
που συναντούν στην καθημερινότητα τους και ταυτόχρονα στις υπηρεσίες του Δήμου ένα σύγχρονο
διαδικτυακό εργαλείο διαχείρισης, δρομολόγησης και ενημέρωσης των Δημοτών για την επίλυση
των ζητημάτων αυτών. Ταυτόχρονα, η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης του Δημότη για σημαντικά
νέα,  ανακοινώσεις  αλλά  και  η  καταγραφή  της  άποψης  του  για  σημαντικά  Δημοτικά  θέματα
αποτελούν καίρια σημεία μιας σύγχρονης συμμετοχικής και ανοιχτής διακυβέρνησης.

Τεχνική & Λειτουργική Περιγραφή
Το πληροφοριακό σύστημα θα αποτελείται από πέντε (5) διακριτά υποσυστήματα στο υπολογιστικό
σύννεφο (cloud):
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Υποσύστημα 1:   Native   εφαρμογές έξυπνων κινητών τηλεφώνων (  mobile     apps  ).
Για λειτουργικά συστήματα Apple iOS (έκδοση 8.0 και άνω) και Google Android (έκδοση 4.3 και
άνω)  με  στόχο  οι  πολίτες  να  μπορούν  να  τις  εγκαθιστούν  και  χρησιμοποιούν  δωρεάν  για  να
δηλώνουν σε πραγματικό χρόνο ζητήματα που συναντούν στην καθημερινότητα τους μέσα από το
κινητό τους τηλέφωνο (λακκούβες, δημόσιο φωτισμό, κάδους σκουπιδιών κ.ά.). Παράλληλα στην
εφαρμογή θα παρουσιάζονται σημαντικά νέα και ανακοινώσεις του Δήμου, ζωντανός χάρτης με τα
σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος της πόλης καθώς και χρήσιμα τηλέφωνα τα οποία θα μπορεί να
καλέσει  άμεσα  ο  πολίτης.  Επιπρόσθετα  θα  μπορούν  να  έχουν  τη  δυνατότητα  λήψης  push
notification για προσωποποιημένα μηνύματα ή άλλες σημαντικές ειδοποιήσεις. Τέλος θα δίνεται η
δυνατότητα  λήψης  σύντομων  δημοσκοπήσεων  που  θα  ζητείται  η  άποψη  των  δημοτών  για
σημαντικά θέματα του Δήμου.
Η βασική  λειτουργικότητα  της  εφαρμογής  αφορά  την  αποστολή  των  αιτημάτων  μέσω  ειδικής
ηλεκτρονικής  φόρμας.  Η  φόρμα  αναφοράς  θα  πρέπει  κατ’  ελάχιστον  να  έχει  τα  παρακάτω
χαρακτηριστικά:

Α) Δυνατότητα απόκτησης μοναδικού αριθμού αναφοράς.

Β) Δυνατότητα λήψης χωρογεωγραφικού στίγματος στο χάρτη με χρήση ενσωματωμένου GPS.

Γ) Δυνατότητα εισαγωγής περιγραφικού κειμένου.

Δ) Δυνατότητα επιλογής τύπου ζητήματος/προβλήματος από πρότυπη, δυναμική λίστα.

Ε) Δυνατότητα επισύναψης φωτογραφίας.

Η εγγραφή του χρήστη θα πραγματοποιείται  είτε  μέσω των δημοφιλών υπηρεσιών  Google και
Facebook είτε με καταχώρηση φόρμας που θα περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του χρήστη. Η
ταυτοποίηση του χρήστη θα γίνεται με βάση τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου με λήψη
ειδικού κωδικού ενεργοποίησης μέσω SMS.

Η λειτουργία που αφορά την ζωντανή απεικόνιση δεδομένων στον χάρτη της πόλης θα πρέπει να
είναι  επεκτάσιμη  και  να  περιλαμβάνει  την  συνδυαστική  προβολή  των  αιτημάτων  και  σημείων
ενδιαφέροντος  (ΚΕΠ,  Φαρμακεία,  μνημεία,  δημόσια  κτίρια  κτλ)  με  διαφορετική  χρωματική
σήμανση. 

Υποσύστημα 2: Διαδικτυακό (  web     based  ) διαχειριστικό σύστημα για τις υπηρεσίες του Δήμου.
Ειδικό υποσύστημα στο διαδίκτυο θα δίνει την δυνατότητα σε ταυτοποιημένους χρήστες του Δήμου
να διαχειρίζονται  τα αιτήματα των πολιτών και  την συνολική επικοινωνία με τους Δημότες.  Η
πρόσβαση  στο  σύστημα  θα  πρέπει  να  πραγματοποιείται  με  οποιεσδήποτε  από  τις  τελευταίες
εκδόσεις των κύριων φυλλομετρητών (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer) και από
οποιαδήποτε  συσκευή  (laptop,  PC,  tablet)  είναι  συνδεδεμένη  στο  διαδίκτυο.  To διαχειριστικό
σύστημα θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες:
Α) Προβολή των αιτημάτων σε λίστα.

Β) Δυνατότητα πολλαπλών φίλτρων αναζήτησης αναφορών με βάση την τοποθεσία, τον χρόνο, τον
δημιουργό, τον τύπο αιτήματος κ.ά.

Γ) Επεξεργασία των αιτημάτων και δυνατότητα ανάθεσης στο αρμόδιο τμήμα/υπάλληλο του Δήμου
ή σε πολλαπλά τμήματα/υπαλλήλους.

Δ) Σηματοδότηση με ειδική χρωματική σήμανση για το στάδιο επίλυσης της αναφοράς.

Ε) Προβολή επεξεργασμένων στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τα συχνότερα προβλήματα, τα
τμήματα με τον μεγαλύτερο φόρτο, τον μέσο χρόνο απόκρισης/επίλυσης κ.ά.
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ΣΤ) Δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης του συστήματος από πολλαπλούς χρήστες.

Ζ) Δυνατότητα εγγραφής απεριόριστων χρηστών.

Η) Δυνατότητα επεξεργασίας χρηστών και δικαιωμάτων πρόσβασης.

Θ) Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων προς τις εφαρμογές των πολιτών μέσω τους διαχειριστικού
συστήματος.

Ι)  Απεικόνιση  των  αιτημάτων  σε  πραγματικό  χρόνο  στο  χάρτη  του  Δήμου  με  διαφορετική
χρωματική σήμανση και πολλαπλά φίλτρα αναζήτησης

Κ)  Επικοινωνία  με  τους  Δημότες  μέσω  του  διαχειριστικού  συστήματος.  Θα  πρέπει  να
υποστηρίζεται η δυνατότητα επικοινωνίας με:

1. Μήνυμα εφαρμογής/push notification

2. SMS

3. email

Λ) Δυνατότητα δημιουργίας σύντομων δημοσκοπήσεων και διενέργειας τους μέσω της εφαρμογής
για κινητά τηλέφωνα με παράλληλη καταγραφή των αποτελεσμάτων σε ζωντανό χρόνο

Μ)  Αποτύπωση  σημείων  ενδιαφέροντος  στον  χάρτη  του  Δήμου.  Τα  σημεία  ενδιαφέροντος  θα
πρέπει  να  είναι  παραμετροποιήσιμα  και  να  υποστηρίζονται  διαφορετικοί  τύποι  όπως  ΚΕΠ,
Δημοτικά κτίρια, Μνημεία, Φαρμακεία κτλ. Κάθε σημείο θα πρέπει να έχει τίτλο, περιγραφή, ώρες
λειτουργίας, τηλέφωνο επικοινωνίας και ιστότοπο.

Ν) Δημιουργία Συχνών Ερωτήσεις και Απαντήσεων (FAQ) για διαδικαστικά θέματα όπως έκδοση
πιστοποιητικών, αδειών κ.α. και ταυτόχρονη εμφάνιση τους στην εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα.

Ξ) Δυνατότητα εκτύπωσης των αναφορών και εξαγωγής τους είτε συνολικά είτε μοναδικά σε pdf
και csv/xls.

Ο) Δυνατότητα ενσωμάτωσης υπηρεσιακών σχολών σε κάθε αναφορά/αίτημα.

Π) Δυνατότητα προβολής ιστορικού κάθε αιτήματος (log)

Υποσύστημα 3: Καταχώρηση αιτημάτων που καταφτάνουν στο τηλεφωνικό κέντρο ή μέσω
άλλων τρόπων όπως   email  ,   fax   κλπ, στο Δήμο.
Ειδικό υποσύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την απλή εισαγωγή νέων αναφορών στο διαχειριστικό
σύστημα του Δήμου. Τέτοιες αναφορές δύναται να καταφτάνουν στις υπηρεσίες του Δήμου μέσω
τηλεφωνικών κλήσεων,  email,  fax ή ακόμα και κατ’ ιδίαν επισκέψεων πολιτών στις υπηρεσίες.
Ταυτοποιημένοι διαχειριστές του Δήμου θα έχουν την δυνατότητα να καταχωρούν στο κεντρικό
διαχειριστικό  σύστημα  τις  αναφορές/αιτήσεις  αυτές  με  στοιχεία  όπως  διεύθυνση,  όνομα  και
τηλέφωνο αιτούντος,  είδος  αιτήματος/αναφοράς και  περιγραφή αιτήματος.  Κάθε νέο αίτημα θα
πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει την επισύναψη ηλεκτρονικού αρχείου εικόνας.
Με τον  τρόπο αυτό θα υπάρχει  για  το  Δήμο ένα  ενιαίο  σύστημα καταγραφής και  διαχείρισης
αιτημάτων  πολιτών  ανεξάρτητα  από  τον  τρόπο  εισαγωγής  των  αναφορών  (κινητά  τηλέφωνα,
τηλεφωνικό κέντρο, email, fax κλπ).

Υποσύστημα 4: Διαδικτυακή εφαρμογή (web app) καταχώρησης αναφορών και αιτημάτων
μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου
Ειδική διαδικτυακή εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα στους Δημότες να καταχωρούν την αναφορά
τους μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου. Μετά την εγγραφή στο σύστημα ο Δημότης θα έχει τη
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δυνατότητα  επιλογής  της  διεύθυνσης,  του  τύπου  αιτήματος/προβλήματος,  επισύναψης
φωτογραφίας  και  εισαγωγής  σχολίων/παρατηρήσεων.  Τα  αιτήματα  θα  καταφτάνουν  στο
διαχειριστικό  σύστημα του Δήμου ενώ ο Δημότης  θα μπορεί  με τα ίδια στοιχεία  εγγραφής να
χρησιμοποιήσει και την εφαρμογή (mobile app).

Υποσύστημα 5:  Εφαρμογή διαχείρισης δημοτών

Ειδική  εφαρμογή  του  διαχειριστικού  συστήματος  θα  επιτρέπει  την  εισαγωγή,  επεξεργασία  και
διαγραφή  χρηστών/Δημοτών  καθώς  και  των  στοιχείων  επικοινωνίας  τους.  Θα  πρέπει  να
υποστηρίζεται η δυνατότητα αναζήτησης με πολλαπλά φίλτρα.
Γενικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά Πληροφοριακού Συστήματος
Οι γενικές αρχές που θα διέπουν το πληροφοριακό σύστημα είναι:

 Σύστημα ανοιχτής αρχιτεκτονικής με χρήση ανοικτών προτύπων που θα διασφαλίζουν την
επεκτασιμότητα των υποσυστημάτων.

 Διασυνδεσιμότητα  με  άλλα  συστήματα/εφαρμογές  με  χρήση  τεκμηριωμένων  API,
δυνατότητα διασύνδεσης /επικοινωνίας βάσει διεθνών standards (XML, SOAP κλπ).

 Αρθρωτή  αρχιτεκτονική  ώστε  να  επιτρέπονται  μελλοντικές  επεκτάσεις,  αναβαθμίσεις  ή
αλλαγές διακριτών τμημάτων του λογισμικού.

 Αρχιτεκτονική Ν-tier για την ευέλικτη κατανομή φορτίου μεταξύ συστημάτων.

 Κρυπτογράφηση δεδομένων τόσο στην αποθήκευση όσο και στη ανταλλαγή/επικοινωνία.

 Προσβασιμότητα από οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο διαδίκτυο (PC,  Laptop, κλπ)
χωρίς την απαίτηση αγοράς νέου εξοπλισμού από πλευράς Δήμου.

 Όλο το σύστημα θα πρέπει να είναι web-based.

 Χρήση σχεσιακής βάση δεδομένων (RDBMS).

 Υποστήριξη Single Sign in/on πρόσβασης.

 Πλήρως ελληνοποιημένο user interface και υποστήριξη και αγγλικής γλώσσας.

 Τυποποιημένα  σχέδια  εισαγωγής  δεδομένων  τόσο  για  τους  πολίτες  όσο  και  για  τους
διαχειριστές του Δήμου.

 Φιλοξενία (hosting) του συστήματος σε εγκατάσταση ευθύνης του αναδόχου χωρίς επιπλέον
κόστος για το Δήμο.

Προσδοκώμενα οφέλη για το Δήμο
Με την προμήθεια και λειτουργική έναρξη του συστήματος ο Δήμος προσδοκά μεταξύ άλλων τα
παρακάτω οφέλη:

 Να  έχει  άμεση  και  πραγματική  εικόνα  όλων  των  προβλημάτων/αιτημάτων  της  πόλης
ζωντανά.

 Κάνει καλύτερο προγραμματισμό και προϋπολογισμό εργασιών.

 Να έχει καλύτερη και πιο άμεση επικοινωνία με τους Δημότες

 Να έχει δυνατότητα καταγραφής της άποψης των Δημοτών για σημαντικά θέματα.

 Ελέγχει καλύτερα την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του.

 Προβάλει την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα.

 Αποκτά νέο, σύγχρονο απευθείας κανάλι επικοινωνίας με τους πολίτες σε 24ωρη βάση.
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 Προσεγγίζει και ευαισθητοποιεί τη νέα γενιά.

 Επιτυγχάνει καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

 Προωθεί μια νέα κουλτούρας συμμετοχής και συνευθύνης.

 Μειώνει τη γραφειοκρατία, κερδίζει χρόνο ο πολίτης.

 Ενσωματώνει νέες υπηρεσίες e-government /ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Χρονοδιάγραμμα Λειτουργικής Έναρξης
Το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να είναι λειτουργικό σε ένα μήνα μετά την προμήθεια του
από το Δήμο.

Εκπαίδευση Προσωπικού Δήμου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης προς το προσωπικό που θα υποδείξει ο
Δήμος σχετικά με την χρήση και σωστή λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος. Η εκπαίδευση
θα πραγματοποιηθεί είτε με ζωντανό σεμινάριο μέσω του προγράμματος  skype, είτε ζωντανά σε
χώρο επιλογής του Δήμου.

Τεχνική Υποστήριξη
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τεχνική υποστήριξη για 1 έτος από την ημερομηνία  λειτουργικής
έναρξης του πληροφοριακού συστήματος. 

Στόχος των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης είναι η άμεση βοήθεια στη χρήση των εφαρμογών,
του διαχειριστικού συστήματος,  η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του λογισμικού,  η άμεση
ανταπόκριση του αναδόχου σε αναγγελίες προβλημάτων και η άμεση αποκατάσταση των βλαβών. 

Δράσεις Δημοσιότητας
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τις δράσεις δημοσιότητας που θα προβεί προκειμένου να
γνωστοποιηθεί η νέα υπηρεσία στους Δημότες.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιγραφή Τιμή πλέον ΦΠΑ
 (σε ευρώ)

Προμήθεια άδειας χρήσης λογισμικού για ένα έτος 3.000,00

Συντήρηση  & αναβαθμίσεις λογισμικού για ένα έτος 100,00

Φιλοξενία υπηρεσίας/πληροφοριακού συστήματος (hosting) 100,00

Εκπαίδευση προσωπικού διαχείρισης συστήματος 100,00

Τεχνική υποστήριξη και εξ αποστάσεως συντήρησης για ένα έτος 100,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 3.400,00

ΦΠΑ 24% 816,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 4.216,00
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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 επιλο-
γής της διαδικασίας, συνεπώς πρέπει να ζητείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών εγ-
γράφων (απόσπασμα ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότη-
τας) 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

7. Οι διατάξεις του Ν.4497/2017

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την  εκτέλεση  της  ανωτέρω  δαπάνης  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη  πίστωση  στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2017  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
00.6142.0008  με  ποσό  500,00  €  ενώ  το  υπόλοιπο  ποσό  των  3.716,00  €  θα  διατεθεί  από  τον
αντίστοιχο ΚΑ οικονομικού έτους 2018 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10
και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).

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

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

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_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


30η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 19ης Δεκεμβρίου 2017

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. 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  τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης αιτημάτων
πολιτών και άδειας χρήσης λογισμικού

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  500,00 € (συμπ/νου  ΦΠΑ) από  τον  Κ.Α.  00.6142.0008 του
προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση,
ενώ το υπόλοιπο ποσό των  3.716,00 €  (συμπ/νου ΦΠΑ)  θα διατεθεί  από τον αντίστοιχο ΚΑ
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 Κ.Α.  00.6142.0008

3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης αιτημάτων πολιτών και άδειας
χρήσης λογισμικού και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 500,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ) από τον Κ.Α. 00.6142.0008 του
προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση,
ενώ το υπόλοιπο ποσό των  3.716,00 €  (συμπ/νου ΦΠΑ)  θα διατεθεί  από τον αντίστοιχο ΚΑ
οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 424/2017
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ΘΕΜΑ 13ο :  Διάθεση πίστωσης για Επιστροφή ΦΠΑ στο ΕΣΠΑ από την πράξη «Βελτίωση
και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας».

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

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

Με το με αριθ.πρωτ. 1381/16-5-2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου μας ζητείται η επιστροφή του ΦΠΑ της ανωτέρω πράξης, το οποίο δεν αποτελεί
επιλέξιμη δαπάνη για το ΕΣΠΑ. Το ποσό του επιστρεφόμενου ΦΠΑ όπως υπολογίστηκε από την
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης σε συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και βάσει
των όσων ορίζονται στην ΥΑ 56634/ΕΥΘΥ571/31-5-2016 ανέρχεται στο ποσό των 23.836,85€.

Ως εκ τούτου αιτούμαι την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού  23.836,85 €,  για την κάλυψη της
ανωτέρω  δαπάνης  και  τη  διάθεση  σχετικής  πίστωσης, σε  βάρος  του  Κ.Α.  63.8263.0002   του
προϋ/σμού εξόδων οικ. έτους 2017.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Το έγγραφο 1381/16-5-2017 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περ. Νοτίου Αιγαίου

3.  Την  ύπαρξη  εξειδικευμένης  πίστωσης  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.  έτους  2017  και

συγκεκριμένα στον ΚΑ  63.8263.0002

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Διαθέτει  πίστωση ποσού  23.836,85 €,  σε βάρος του Κ.Α.  63.8263.0002 του προϋ/σμού
εξόδων  οικ.έτους  2017,  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  στην
Επιστροφή ΦΠΑ στο ΕΣΠΑ για την πράξη «Βελτίωση και  επέκταση δικτύου ύδρευσης
Ιουλίδας».

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 425/2017
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Ο πρόεδρος της Ο. Ε. - Δήμαρχος Κέας       Τα μέλη

                Ιωάννης Ευαγγέλου  Δημήτριος Καβαλιέρος

Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη

 Αντώνιος Παούρης  

 Ειρήνη Βελισσαροπούλου
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