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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 12ης/16.07.2018
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 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. 2523/12.07.2018 πρόσκληση του Προέδρου, που
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω 4 μέλη :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ιωάννης Ευαγγέλου
2. Δημήτριος Καβαλιέρος
3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
4. Ελευθέριος Τζουβάρας

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη
2. Αντώνιος Παούρης
3. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση των
πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας φ ι λ ο ξενίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ιστοσελίδων kea.gr και
destinationkea.com για το έτος 2018-2019.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ &
ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
kea.gr και destinationkea.com
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.918,03 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 10.6266.0015 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 112 ΤΟΥ Ν.4412/2016

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για την φιλοξενία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των ιστοσελίδων kea.gr και
destinationkea.com του Δήμου Κέας, κρίνεται απαραίτητη η δαπάνη για την ανωτέρω παροχή
υπηρεσίας
Η μελέτη αφορά σε:
 υποστήριξη μηχανήματος του SERVER του Δήμου & φιλοξενία της ιστοσελίδας
www.kea.gr
 πακέτο διαχείρισης το οποίο περιλαμβάνει υποστήριξη απεριόριστων ωρών το μήνα και
απεριόριστων συνδέσεων λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.546,80 € πλέον ΦΠΑ
24% (371,23 €). Συνολικός προϋπολογισμός: 1.918,03 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6266.0015
του προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2018.
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα διαρκέσουν ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.
Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις ανάγκες των υπηρεσιών του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :
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1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας φ ι λ ο ξ ε ν ί α ς η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ
ταχυδρομείου και ιστοσελίδων kea.gr και destinationkea.com για
το έτος 2018-2019.
2. την διάθεση πίστωσης ύψους 1.918,03 € (συμπ. ΦΠΑ) από τον Κ.Α. 10.6266.0015 του
προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2018
Τρόπος ανάθεσης της υπηρεσίας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1
περιπτ.31 του Ν.4412/2016).
Επιπλέον και προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο 75 Ν.4412/2016) , απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια
φορολογική αρχή περί έναρξης (ή και μεταβολής) εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου, ή/και
βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός
δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), ή πιστοποιητικό/βεβαίωση επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το
οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
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 υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018, ύψους 2.000,00 € και συγκεκριμένα
στον Κ.Α. 10.6266.0015 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 ).
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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).
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 ηλεκτρονικά από τα γραφεία του Αναδόχου.
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 προμήθειας θα γίνεται μετά το πέρας της ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών
(τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες
κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την
υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και
συγκεκριμένα στον ΚΑ 10.6266.0015
3. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αριθ.πρωτ. 2472/11/07/2018 Μελέτης της
Τεχνικής Υπηρεσίας με την με αριθ. 451/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την έγκριση της παροχής υπηρεσίας φ ι λ ο ξ ε ν ί α ς
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και ιστοσελίδων kea.gr και destinationkea.com για
το έτος 2018-2019.
Β) Την διάθεση και ψήφιση πίστωση ποσού ύψους 1.918,03 € (συμπ. ΦΠΑ) από τον Κ.Α.
10.6266.0015 του προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 216/2018
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικού marketing τουρισμού.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
H Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι ΚΟ M A R K E T I N G ΤΟΥ Ρ Ι Σ Μ ΟΥ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 15.000,00 €
(ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 00.6431.0013)
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ ΠΟΣΟ 5.000,00 € ΕΝΩ ΤΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000,00 € ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ Κ.Α. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 112 ΤΟΥ Ν.4412/2016

.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το φυσικό αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας αφορά στην τουριστική προβολή και
ενημέρωση των επισκεπτών του Δήμου Κέας μέσω διαδικτύου. Η συγκεκριμένη υπηρεσία
απαιτεί ενέργειες, που προϋποθέτουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε θέματα που δεν μπορεί να
καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικού του Δήμου.
Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις ανάγκες των υπηρεσιών του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικού marketing τουρισμού.
2. την διάθεση πίστωσης ύψους 5.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ) από τον Κ.Α. 00.6431.0013 του
προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη
πίστωση ενώ το υπόλοιπο ποσού των 10.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ) θα διατεθεί από τον
προϋπολογισμό του έτους 2019.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Το φυσικό αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας αφορά στην τουριστική προβολή και
ενημέρωση των επισκεπτών του Δήμου Κέας μέσω διαδικτύου. Η συγκεκριμένη υπηρεσία
απαιτεί ενέργειες, που προϋποθέτουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε θέματα που δεν μπορεί
να καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικού του Δήμου.
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Ο στόχος του Δήμου Κέας, μέσω της υπηρεσίας αυτής, είναι να υλοποιήσει τις
προτεινόμενες δράσεις της Μελέτης Στρατηγικής Ανάπτυξης νήσου Κέας που αφορούν
την τουριστική του προβολή μέσω διαδικτύου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει
όσο συχνά χρειάζεται τις ιστοσελίδες του Δήμου kea.gr και destinationkea.com, να
προβαίνει στις κατάλληλες προωθητικές ενέργειες (δημιουργία banner, διεξαγωγή
campaign, δημιουργία απλών video, σχεδιασμός αφισών, ηλεκτρονικές αναρτήσεις),
ώστε να προβάλλονται οι εκδηλώσεις και η τουριστική δραστηριότητα του Δήμου
στο διαδίκτυο και τέλος, να εδραιώσει την παρουσία του Δήμου στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης μέσα από ένα ενιαίο, συνεκτικό προφίλ και με συνεχή και
συστηματική ροή πληροφοριών. Στις υποχρεώσεις του βρίσκεται επίσης, η τακτική
δημιουργία ενημερωτικού δελτίου (newsletter) με τα νέα του Δήμου και η αποστολή
του σε Μ.Μ.Ε. και άλλες επαφές, με στόχο την τουριστική προώθηση του νησιού,
όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ακόμα θα είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και
την προώθηση δημοσιεύσεων και advertorials σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα. Θα
πρέπει επίσης να αναλάβει τη συντήρηση της ανανεωμένης πλέον ιστοσελίδας kea.gr
αλλά και του τουριστικού ιστότοπου destinationkea.com. Η εργασία αυτή
περιλαμβάνει τεχνικά ζητήματα της ιστοσελίδας (SEO, keywords, descriptions, tags
κ.α.), μέριμνα για την αισθητική των σελίδων βάσει της νέας οπτικής ταυτότητας που
έχει υιοθετήσει ο Δήμος Κέας, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εμπλουτίζει το
περιεχόμενο τους με άρθρα και αναρτήσεις σχετικά με την επικαιρότητα και
τουριστικά ζητήματα της Κέας. Επιπλέον, ο Δήμος Κέας αξιοποιώντας τις νέες
τεχνολογίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών ενσωμάτωσε την
ηλεκτρονική πλατφόρμας novoville. Πρόκειται για ένα μέσο επικοινωνίας,
καταγραφής και παρακολούθησης αιτημάτων καθημερινότητας δημοτών και
διάδρασης Δήμου – Δημότη. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει την πλατφόρμα
αυτή σχετικά με τις εκδηλώσεις, τα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού και άλλες
χρήσιμες πληροφορίες για τους δημότες ενώ θα είναι υπεύθυνος για τα ζητήματα
εμφάνισης και προώθησης της εφαρμογής.



Ο ανάδοχος είναι απαραίτητο:



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



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



να έχει βεβαιωμένες γνώσεις στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και στον τομέα
του ηλεκτρονικού επιχειρείν.
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να κατέχει πιστοποιητικό ή βεβαίωση γνώσης χειρισμού Office (ειδικά excel) και SPSS,
ώστε να μπορεί να αναλύσει και να επεξεργαστεί στατιστικά δεδομένα. Απαραίτητη είναι
επίσης η γνώση του εργαλείου google analytics για την εξαγωγή των δεδομένων αυτών.



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



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



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



να διαθέτει πτυχίο αγγλικής γλώσσας Proficiency.

Η αμοιβή του ανάδοχου για όλες τις Υπηρεσίες που θα προσφέρει, θα είναι κατ΄ αποκοπή το
συνολικό ποσό των 15.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6431.0013
προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 του Δήμου μας με ποσό 5.000,00 € στον οποίο υπάρχει
διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση και για το έτος 2019 με ποσό 10.000,00 €.
Τρόπος ανάθεσης της υπηρεσίας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1
περιπτ.31 του Ν.4412/2016).
Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και άρθρου 74 ισχύουν, ανεξαρτήτως της
επιλογής της διαδικασίας, συνεπώς πρέπει να ζητείται η προσκόμιση των σχετικών
δικαιολογητικών εγγράφων (απόσπασμα ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118
και 328.
Επιπλέον και προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο 75 Ν.4412/2016), απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια
φορολογική αρχή περί έναρξης (ή και μεταβολής) εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου, ή/και
βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός
δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), ή πιστοποιητικό/βεβαίωση επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το
οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
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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
7. Τις διατάξεις του Ν.4497/17
Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018, ύψους 5.000,00 € και συγκεκριμένα
στον Κ.Α. 00.6431.0013, το δε υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί από τον προϋπολογισμό του 2019
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 ).
Έγκριση Αποτελέσματος :
Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τον Δήμαρχο Κέας χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118 παρ.2 του Ν.4412/16).
Διάρκεια Σύμβασης :
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης (άρθρο 217 του Ν.4412/16).
Τόπος Παροχής :
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνεται στο Δήμο Κέας ή απομακρυσμένα, ενώ θα υπάρχει μία
προγραμματισμένη συνάντηση μηνιαίως με τους σχετικούς με τον τουρισμό φορείς του Δήμου.
Παραλαβή Εργασίας :
Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο
219 παρ.1 του Ν.4412/16.
Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται μετά το πέρας της ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών
(τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες
κρατήσεις σε βάρος 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).
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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 00.6431.0013
3. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αριθ.πρωτ. 2468/11.07.2018 Μελέτης της
Τεχνικής Υπηρεσίας με την με αριθ. 449/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Το μέλος της μειοψηφίας κ.Ελ.Τζουβάρας ψηφίζει ΚΑΤΑ)
Α) Την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικού marketing τουρισμού.
Β) Την διάθεση και ψήφιση πίστωση ποσού 5.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ) από τον ΚΑ 00.6431.0013
του προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη
εγγεγραμμένη πίστωση ενώ το υπόλοιπο ποσού των 10.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ) θα διατεθεί από
τον προϋπολογισμό του έτους 2019.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 217/2018
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ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση του συστήματος συναγερμού και του συστήματος πυρανίχνευσης στο Δημαρχείο.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Τ Ο Υ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 372,00 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 10.6265.0002
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Προκειμένου να καλυφθούν επαρκώς οι ανάγκες της ασφάλειας του κτιρίου, των εργαζομένων
αλλά και των επισκεπτών του κτιρίου όπου στεγάζεται το Δημαρχείο, κρίνεται απαραίτητη η
συντήρηση του συστήματος συναγερμού και του συστήματος πυρανίχνευσης που είναι
εγκατεστημένα στο Δημαρχείο.
Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι :
 Αντικατάσταση μπαταριών στους κεντρικούς πίνακες και στις σειρήνες,
 Έλεγχος και ρύθμιση των ανιχνευτών κίνησης και καπνού,
 Δοκιμές ορθής λειτουργίας των συστημάτων.
Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν αυθημερόν, εντός του έτους 2018.
Τα απαραίτητα ανταλλακτικά βαρύνουν τον εργολάβο.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Υπηρεσίες
συντήρησης του
συστήματος
συναγερμού και
πυρανίχνευσης

Ε.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(ημ/έτος)

1

Τ.Μ.
(πλέον
ΦΠΑ)

ΔΑΠΑΝΗ
(πλέον ΦΠΑ)

300,00

300,00
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ΣΥΝΟΛΟ

300,00

ΦΠΑ 24%

72,00

ΣΥΝΟΛΟ

372,00

Τρόπος ανάθεσης της υπηρεσίας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1
περιπτ.31 του Ν.4412/2016).
Επιπλέον και προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο 75 Ν.4412/2016), απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια
φορολογική αρχή περί έναρξης (ή και μεταβολής) εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου,
ή/και βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός
δραστηριοτήτων (ΚΑΔ , ή πιστοποιητικό/βεβαίωση επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το
οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
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 2018 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.
10.6265.0002, με ποσό 380,00 €, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).
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).
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Χρόνος παροχής :
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του αυθημερόν και εντός του έτους 2018
(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 Παροχής :
Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του Δημαρχείου με
επιτόπου επίσκεψη.
Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται μετά το πέρας της ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών
(τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες
κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την
υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις ανωτέρω διατάξεις,
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και
συγκεκριμένα στον ΚΑ 10.6265.0002
3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ. : 2467/11.07.2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών με την με αριθμ. 452/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την συντήρηση του συστήματος συναγερμού και του συστήματος
πυρανίχνευσης στο Νέο Δημαρχείο.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 372,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ
10.6265.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 218/2018
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ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό
του Δήμου.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
Με την υπ’ αριθμ. 22/26.02.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 4.500,00 €, στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου
κ. Ιωάννη Πορίχη, προκειμένου να καλυφθεί η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το
εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου, ως αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω :



Αγγελόπουλος Χρ. Γεώργιος, Υπεργολάβος Ξύλινων Δαπέδων Γενικό Εμπόριο
Χρώματα-Σιδηρικά-Εργαλεία, Κορησσία Κέας, ΤΚ 84002, ΑΦΜ 019929498, ΔΟΥ
Κορωπίου, συνολικό ποσό: 1.675,91€
Σαΐτης Ν. Κωνσταντίνος, Γενικό Εμπόριο Χρωμάτων Τζαμιών-Σιδηρικών & Εργαλείων,
Κορησσία Κέας, ΤΚ 84002, ΑΦΜ 045577588, ΔΟΥ Κορωπίου, συνολικό ποσό:
2.821,62€

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 193/26.03.2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το
οποίο εισέπραξε ο υπόλογος στις 29 του μηνός Μαρτίου του τρέχοντος έτους.
Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος, οι δαπάνες που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 4.497,53 €.
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. 22/26.02.2018 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος
προπληρωμής ύψους 4.500,00€ στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου κ. Ιωάννη Πορίχη
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος.
4. Το υπ’ αριθμ. 2/2018 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθμ. 193/26.03.2018 χρηματικό ένταλμα
προπληρωμής, ύψους 4.500,00 €, που εκδόθηκε στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου κ. Ιωάννη
Πορίχη με συνολικό ύψος δαπάνης 4.497,53 € και επιστροφή στο ταμείο του Δήμου του
υπολοίπου ποσού 2,47 € με το υπ΄ αριθμ. ΓΡΥ 2/27-06-2018 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου
και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 219/2018
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ΘΕΜΑ 5ο : Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο περί καθορισμού τέλους εισιτηρίου για
την συναυλία της Ελευθερίας Πάτση.
Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 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.
Το ύψος των τελών και δικαιωμάτων προσδιορίζεται κάθε φορά με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου.
Ο Δήμος Κέας προτίθεται να διοργανώσει συναυλία με την Ελευθερία Πάτση που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή «Κόκκα» στο Βουρκάρι, στις 18 Αυγούστου 2018.
Τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν για την κάλυψη των δαπανών της διοργάνωσης.
Κατόπιν των ανωτέρω η οικονομική υπηρεσία εισηγείται τον καθορισμό τέλους εισιτηρίου
ύψους 5,00 € (συμπ.ΦΠΑ) για όρθιους θεατές και 10,00 € για καθήμενους θεατές, για την εν
λόγω συναυλία.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμού τέλους εισιτηρίου για τη συναυλία της
Ελευθερίας Πάτση, που θα γίνει στην περιοχή «Κόκκα» Κέας στις 18 Αυγούστου 2018, ύψους
5,00 € (συμπ.ΦΠΑ) για όρθιους θεατές και 10,00 € (συμπ. ΦΠΑ) για καθήμενους θεατές.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 220/2018
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ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια πλαστικών
καρεκλών”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΕΚΛΩΝ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 806,00 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 15.7133 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 112 ΤΟΥ Ν.4412/2016

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και όσον αφορά την πληρέστερη εξυπηρέτηση του
κοινού πολιτιστικών εκδηλώσεων, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια πλαστικών καρεκλών,
συνολικού προϋπολογισμού 806,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) που θα βαρύνει τον Κ.Α 15.7133
του προϋ/σμού εξόδων οικονομικού έτους 2018. Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:
Α/Α
1

Περιγραφή Είδους
Πλαστική καρέκλα χωρίς μπράτσο, στοιβαζόμενη για εξωτερική
χρήση, από ανθεκτικό υλικό σε λευκό χρώμα

Τεμάχια
100

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1
περιπτ.31 του Ν.4412/2016).
Επιπλέον και προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο 75 Ν.4412/2016), απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια
φορολογική αρχή περί έναρξης (ή και μεταβολής) εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου,
ή/και βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός
δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) , ή πιστοποιητικό/βεβαίωση επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
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
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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
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 2018 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 15.7133,
με ποσό 1.000,00 € (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).
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).
Χρόνος παράδοσης :
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει 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 αποθήκη του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο
Δήμος.
Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται μετά το πέρας της ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών
(τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες
κρατήσεις σε βάρος 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).
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

Περιγραφή Είδους

Ποσότητα

Τιμή μονάδος

Αξία

1

Πλαστική καρέκλα χωρίς μπράτσο,
στοιβαζόμενη για εξωτερική χρήση,

100 τεμάχια

6,50

650,00
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από ανθεκτικό υλικό σε λευκό
χρώμα
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

650,00

ΦΠΑ 24%

156,00

ΣΥΝΟΛΟ

806,00

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 πλαστικών καρεκλών
2. την διάθεση πίστωσης ύψους 806,00 € (συμπ. ΦΠΑ) από τον Κ.Α.
προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2018.

15.7133

του

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και
συγκεκριμένα στον ΚΑ 15.7133
3. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αριθ.πρωτ. 2466/11.07.2018 Μελέτης της
Τεχνικής Υπηρεσίας με την με αριθ. 454/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια πλαστικών καρεκλών.
Β) Την διάθεση και ψήφιση πίστωση ποσού ύψους 806,00 € (συμπ. ΦΠΑ) από τον Κ.Α.
15.7133 του προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 221/2018
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ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια χημικού υλικού για τη μονάδα αφαλάτωσης”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.587,20 €
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 25.6633.0003 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 112 ΤΟΥ Ν.4412/2016

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου Κέας και συγκεκριμένα για
τη σωστή λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης που λειτουργεί στην περιοχή του Μυλοπόταμου,
κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια χημικού υλικού, συνολικού
προϋπολογισμού 1.587,20 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) που θα βαρύνει τον ΚΑ 25.6633.0003 του
προϋ/σμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:
Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Υδροξείδιο του νατρίου (σόδα)

1.280 κιλά

Η ανωτέρω ποσότητα υπολογίστηκε με βάση την βραχυπρόθεσμη ανάγκη για χημικό υλικό
Υδροξείδιο του νατρίου (σόδα), τεσσάρων (4) μηνών, αφού παρατηρήθηκε ότι απαιτούνται 80
κιλά σε εβδομαδιαία βάση.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υδροξείδιο
(σόδα)

του

νατρίου

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1.280 κιλά

1,00€

1.280,00€

ΣΥΝΟΛΟ

1.280,00€

ΦΠΑ

307,20€

ΑΞΙΑ

1.587,20€
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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 χημικού υλικού για τη μονάδα αφαλάτωσης
2. την διάθεση πίστωσης ύψους 1.587,20 € (συμπ. ΦΠΑ) από τον Κ.Α. 25.6633.0003 του
προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2018.
Τρόπος ανάθεσης της υπηρεσίας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1
περιπτ.31 του Ν.4412/2016).
Επιπλέον και προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο 75 Ν.4412/2016), απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια
φορολογική αρχή περί έναρξης (ή και μεταβολής) εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου, ή/και
βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός
δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) , ή πιστοποιητικό/βεβαίωση επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
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 υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018, ύψους 7.000,00 € και συγκεκριμένα
στον Κ.Α. 25.6633.0003 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 ).
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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).
Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην Αποθήκη του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο
Δήμος.
Παραλαβή Προμήθειας:
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)
Χρόνος παράδοσης :
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό εντός ενός μηνός, από την ημερομηνία
ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207 του Ν.4412/16)
Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται μετά το πέρας της ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών
(τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες
κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την
υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και
συγκεκριμένα στον ΚΑ 25.6633.0003
3. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αριθ.πρωτ. 2470/11.07.2018 Μελέτης της
Τεχνικής Υπηρεσίας με την με αριθ.450/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια χημικού υλικού για τη μονάδα αφαλάτωσης
Β) Την διάθεση και ψήφιση πίστωση ποσού ύψους 1.587,20 € (συμπ. ΦΠΑ) από τον Κ.Α.
25.6633.0003 του προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 222/2018

12η

Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 16ης Ιουλίου 2018

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη οδοιπορικών
εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλου του Δήμου.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 8ο 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 292,00 € σε
βάρος του ΚΑ 10.6422, για τα εξής:


Τη μετάβαση στη Σύρο της κας Μυκωνιάτη Σωτηρίας του Νικολάου, Προϊσταμένης
Διοικητικού Οικονομικού Δήμου Κέας και ορισμένης εισηγήτριας του Δήμου Κέας, στο
Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού Ο.Τ.Α Νομού Κυκλάδων, που θα συνεδριάσει την
Παρασκευή 20/07/2018. Ημερομηνία αναχώρησης από την Κέα 19/07/2018 και
ημερομηνία επιστροφής 21/07/2018.



Αναλυτικά :
συνολικό ποσό εξόδων 292,00 € ήτοι (α) 92,00 € για οδοιπορικά (εισιτήρια πλοίου και
αεροπλάνου) και (β) 80,00 € ημερήσια αποζημίωση (δύο ημέρες) και (γ) 120,00 €
διαμονή σε ξενοδοχείο.

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 2018 και στον ΚΑ
10.6422
3. Την με αριθμ.πρωτ. οικ. 254/05-07-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Προσωπικού Ο.Τ.Α Νομού Κυκλάδων
4. Την υπ΄αριθμ. 433/06-07-2018 απόφαση Δημάρχου
5. Την υπ΄αριθμ. 453/11-07-2018 εντολή μετακίνησης
6. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ο Πρόεδρος αιτείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 292,00 € σε βάρος του
ΚΑ 10.6422, για τα εξής:


Τη μετάβαση στη Σύρο της κας Μυκωνιάτη Σωτηρίας του Νικολάου, Προϊσταμένης
Διοικητικού Οικονομικού Δήμου Κέας και ορισμένης εισηγήτριας του Δήμου Κέας, στο
Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού Ο.Τ.Α Νομού Κυκλάδων, που θα συνεδριάσει την
Παρασκευή 20/07/2018. Ημερομηνία αναχώρησης από την Κέα 19/07/2018 και
ημερομηνία επιστροφής 21/07/2018.
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Αναλυτικά :

συνολικό ποσό εξόδων 292,00 € ήτοι (α) 92,00 € για οδοιπορικά (εισιτήρια πλοίου και
αεροπλάνου) και (β) 80,00 € ημερήσια αποζημίωση (δύο ημέρες) και (γ) 120,00 € διαμονή
σε ξενοδοχείο.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 223/2018
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ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ακινήτου του Δήμου Κέας.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική
Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του
προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το
δημοτικό συμβούλιο.
Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού ευρώ ογδόντα δύο
(82,00 €) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά εξόφληση λογαριασμού της
ΔΕΗ για ακίνητο του Δήμου Κέας, ως κάτωθι :
 με αρ. παροχής 5 50006072-01 6 και περίοδο κατανάλωσης από 19/01/2018 έως
21/05/2018, του ακινήτου στο οποίο είναι μισθωτής ο Δήμος Κέας για χρήση Δημοτικού
Ιατρείου - Εξεταστηρίου και ως παράρτημα του προγράμματος ''Βοήθεια στο σπίτι'' στην
Κάτω Μεριά.
 Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6279.0002 προϋπολογισμού οικ.έτους 2018
στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη πίστωση ποσού ευρώ 284,00.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και
στον ΚΑ 15.6279.0002
3. Τον λογαριασμό της ΔΕΗ
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ ογδόντα δύο (82,00 €) για την κάλυψη της υπηρεσιακής
ανάγκης που αφορά εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ για ακίνητο του Δήμου Κέας, ως
κάτωθι :
 με αρ. παροχής 5 50006072-01 6 και περίοδο κατανάλωσης από 19/01/2018 έως
21/05/2018, του ακινήτου στο οποίο είναι μισθωτής ο Δήμος Κέας για χρήση Δημοτικού
Ιατρείου - Εξεταστηρίου και ως παράρτημα του προγράμματος ''Βοήθεια στο σπίτι'' στην
Κάτω Μεριά.
 Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6279.0002 προϋπολογισμού οικ.έτους 2018
στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη πίστωση ποσού ευρώ 284,00.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 224/2018
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ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια υδραυλικών
εξαρτημάτων”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 169,67 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6662.0001)
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας 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 της Υπηρεσίας
Ύδρευσης του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων.
2.την διάθεση πίστωσης ύψους 169,67 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 25.6662.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

3

2

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ Φ125 45ο

1
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3

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΦ Φ125

2

4

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ Φ125 87ο

2

5

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ 125 * 100

3

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1
περιπτ.31 του Ν.4412/2016).
Ισχύουσες Διατάξεις :
1.Οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)
2.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007
3.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού
Δήμων και Κοινοτήτων»
4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)
6. Τις διατάξεις του 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 2018 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.
25.6662.0001, με ποσό 43.160,45 €, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).
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).
Χρόνος παράδοσης :
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία
ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207 του Ν.4412/16)
Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
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πραγματοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. (άρθρο 209 του
Ν.4412/16)
Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην αποθήκη των υδραυλικών, στην περιοχή του Αγίου
Κωνσταντίνου Κέας.
Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται μετά το πέρας της ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών
(τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες
κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την
υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 25.6662.0001
3. Την έγκριση της με αρ.πρωτ.: 2501/11.07.2018 Μελέτης του Tμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών με την με αριθμ. 455/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 169,67 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
25.6662.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 225/2018
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ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αντλιών του Δήμου”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.531,40 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6672.0001)
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την αποκατάσταση της βλάβης δύο αντλιών του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως
αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών
για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική
εμπειρία μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την
πίστωση και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω
προμήθειες που ο προϋπολογισμός τους δεν ξεπερνάει τα όρια της απευθείας ανάθεσης
(20.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με τo άρθρο 118 παρ.1 του
Ν.4412/2016) η δαπάνη γίνεται με βάσει την περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τα λοιπά, κατά
την κρίση του Ν.Π., στοιχεία της προμήθειας, τα οποία περιέρχονται σε σχετική απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής που υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.
Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις ανάγκες του Δήμου Κέας,
εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την “Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αντλιών
του Δήμου”
2.την διάθεση πίστωσης ύψους 1.531,40 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 25.6672.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί :
1) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ GRUNDFOS DP
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

ΣΤΕΓΑΝΟ

1
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2

ΡΟΥΛΕΜΑΝ

1

3

ΣΤΑΤΟΡΑΣ

1

4

ΛΑΔΙ

1

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

ΚΑΛΩΔΙΟ

1

2

ΚΙΤ WEAR RING

1

3

ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΙΔΩΤΗ 3΄΄

1

4

ΡΑΚΟΡ ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛ 3΄΄ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

1

5

ΚΑΜΠΥΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3΄΄ Α/Θ

1

2) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ GRUNDFOS SE1

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1
περιπτ.31 του Ν.4412/2016).
Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και άρθρου 74 ισχύουν, ανεξαρτήτως της
επιλογής της διαδικασίας, συνεπώς πρέπει να ζητείται η προσκόμιση των σχετικών
δικαιολογητικών εγγράφων (απόσπασμα ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118
και 328.
Επιπλέον και προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο 75 Ν.4412/2016), απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια
φορολογική αρχή περί έναρξης (ή και μεταβολής) εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου,
ή/και βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός
δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), ή πιστοποιητικό/βεβαίωση επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
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
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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
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 2018 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.
25.6672.0001, με ποσό 2.000,00 €, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).
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).
Χρόνος παράδοσης :
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την
ημερομηνία ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207 του Ν.4412/16) (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 αποθήκη των υδραυλικών, στην περιοχή του Αγίου
Κωνσταντίνου Κέας.
Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται μετά το πέρας της ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών
(τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες
κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την
υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 25.6672.0001
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3. Την έγκριση της με αρ.πρωτ.: 2503/11.07.2018 Μελέτης του Tμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών με την με αριθμ. 462/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την “Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αντλιών του
Δήμου”.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.531,40 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
25.6672.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 226/2018
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ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για τους αυτόματους πωλητές νερού.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 136,40 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6672.0003)
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την αποκατάσταση της βλάβης στον αυτόματο πωλητή νερού στην Κορησσία, κρίνεται
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως
αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών
για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική
εμπειρία μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την
πίστωση και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω
προμήθειες που ο προϋπολογισμός τους δεν ξεπερνάει τα όρια της απευθείας ανάθεσης
(20.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με τo άρθρο 118 παρ.1 του
Ν.4412/2016) η δαπάνη γίνεται με βάσει την περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τα λοιπά, κατά
την κρίση του Ν.Π., στοιχεία της προμήθειας, τα οποία περιέρχονται σε σχετική απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής που υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.
Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις ανάγκες του Δήμου Κέας,
εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :
1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών για τους αυτόματους πωλητές
νερού
2.την διάθεση πίστωσης ύψους 136,40 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 25.6672.0003 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΥΓΡΩΝ – ΑΕΡΙΩΝ NC

1 ΤΕΜΑΧΙΟ

2

ΠΗΝΙΟ Ζ130Α 24 AC

1 ΤΕΜΑΧΙΟ
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Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1
περιπτ.31 του Ν.4412/2016).
Ισχύουσες Διατάξεις :
1.Οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)
2.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007
3.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού
Δήμων και Κοινοτήτων»
4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)
6. Τις διατάξεις του 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 2018 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.
25.6672.0003, με ποσό 2.789,20 €, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).
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).
Χρόνος παράδοσης :
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό εντός μιας (1) εβδομάδας από την
ημερομηνία ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207 του Ν.4412/16)
Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
πραγματοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. (άρθρο 209 του
Ν.4412/16)
Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην αποθήκη των υδραυλικών, στην περιοχή του Αγίου
Κωνσταντίνου Κέας.
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Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται μετά το πέρας της ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών
(τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες
κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την
υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 25.6672.0003
3. Την έγκριση της με αρ.πρωτ.: 2502/11.07.2018 Μελέτης του Tμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών με την με αριθμ. 456/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικών για τους αυτόματους πωλητές
νερού
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 136,40 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
25.6672.0003 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 227/2018
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ΘΕΜΑ 13ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση των υποχρεωτικών δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ.έτους 2018 – συμπληρωματική.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 13ο 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.
Σε συνέχεια της απόφασης 4, 58 & 131/2018 της Οικονομικής Επιτροπής προχωρούμε στην
δέσμευση των πιστώσεων δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα που εκκρεμούσαν.
Κωδικός

Περιγραφή

00.8242.0007

Απόδοση τελών Λιμενικού Ταμείου

Ποσό για δέσμευση
30.000,00 €

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση του
Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση των δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα (συμπληρωματική) και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού
έτους 2018, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα :
Κωδικός

Περιγραφή

00.8242.0007

Απόδοση τελών Λιμενικού Ταμείου

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 228/2018

Ποσό για δέσμευση
30.000,00 €
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ΘΕΜΑ 14ο : Αποδέσμευση πιστώσεων από κωδικούς αριθμούς εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2018.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 14ο 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 80/2016 “περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες” η Οικονομική
Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τις αποφάσεις 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. 2/86708/0026/28-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9)
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών,
με θέμα : «Ανατροπές και αναλήψεις
υποχρεώσεων».
Εισηγούμαστε την αποδέσμευση πιστώσεων όπου απαιτούνται λόγω της 4ης αναμόρφωσης από
κωδικούς αριθμούς εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2018, όπως αναλυτικά
αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα :
Κ.Α.

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΕΤΑΙ

20.6021

Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ - ΑΑΥ 368

17.080,00

20.6052

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΑΑΥ 370

4.932,00

30.6231.0001

Μίσθωμα χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ΑΑΥ 104

3.000,00

45.7413.0003

Πολεοδομική μελέτη νέου νεκροταφείου ΑΑΥ 51

2.000,00

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
α) Την εισήγηση του προέδρου
β) Τα άρθρα 66,67 & 68 του Ν.4270/2014 “Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης & Εποπτείας”
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 δ του Ν.3852/2010/ΦΕΚ αριθμός φύλλου 87/07-06-2010
Τεύχος Πρώτο “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης”
δ) Το άρθρο 158 του Ν.3463/2006 “Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” ΦΕΚ 114Α΄
ε) Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 “περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες” - ΦΕΚ
145Α΄
ζ) Την με αριθ.πρωτ. 2/86708/0026/28-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9) εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών, με θέμα : «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων».
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγούμαστε την ανατροπή ποσών όπου απαιτούνται λόγω της 4ης αναμόρφωσης από
κωδικούς αριθμούς εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2018, όπως αναλυτικά
αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα :
Κ.Α.

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΕΤΑΙ

20.6021

Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ - ΑΑΥ 368

17.080,00

20.6052

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΑΑΥ 370

4.932,00

30.6231.0001

Μίσθωμα χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ΑΑΥ 104

3.000,00

45.7413.0003

Πολεοδομική μελέτη νέου νεκροταφείου ΑΑΥ 51

2.000,00

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 229/2018
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ΘΕΜΑ 15ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους
2018.
Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι
ο προϋπολογισμός του έτους 2018 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 266/2017
απόφαση, και πρέπει να αναμορφωθεί όπως παρουσιάζεται παρακάτω.
Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

Κατανομές από ΚΑΠ
Η κατανομή για την επισκευή και συντήρηση σχολείων που αποδόθηκε στον Δήμο Κέας για το
έτος 2018 (ΑΔΑ: ΩΜΓΑ465ΧΘ7-22Γ) είναι κατά 1.500,00€ υψηλότερη από την αρχικά
προϋπολογιζόμενη βάσει της ΚΥΑ κατάρτισης του Π/Υ.
Το ίδιο ισχύει και για τις κατανομές για λειτουργικές δαπάνες (ΑΔΑ: Ω8ΖΩ465ΧΘ7-ΛΚΦ και
ΑΔΑ: ΩΤ3Η465ΧΘ7-8ΘΟ) που είναι υψηλότερες κατά 2.000,00€ έκαστη.
Για τον λόγο αυτό αναμορφώνουμε τους αντίστοιχους κωδικούς εσόδου και δαπάνης
Κ.Α.Ε.

0614.0001
1312.0001

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

ΚΑΠ για την κάλυψη
λειτουργικών αναγκών σχολείων
Επιχορήγηση για επισκευή και
συντήρηση σχολικών κτιρίων
ΣΥΝΟΛΟ

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

33.680,00

8.000,00

41.680,00

7.200,00

1.500,00

8.700,00

40.880,00

9.500,00

50.380,00

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

.
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

00.6711.0005 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές

.

40.880,00

9.500,00

50.380,00
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ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δαπάνες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και
Ηλεκτροφωτισμού που αναμορφώνονται:
Κ.Α.Ε.

20.6021

20.6041

20.6052

20.6054

20.6061

20.6063.0001

20.6063.0003

Περιγραφή
Κ.Α.Ε.

Τακτικές
αποδοχές
(περιλαμβάνοντα
ι βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά
τακτικά
επιδόματα ΙΔΑΧ)
Τακτικές
αποδοχές
(περιλαμβάνοντα
ι βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά
τακτικά
επιδόματα ΙΔΟΧ)
Εργοδοτικές
εισφορές
υπαλλήλων με
σύμβαση
αορίστου χρόνου
Εργοδοτικές
εισφορές
έκτακτου
προσωπικού
Παροχές
ένδυσης (ένδυση
εργατοτεχνικού
και ένστολου
προσωπικού)
Παροχή
γάλακτος στο
προσωπικό
καθαριότητας
Προμήθεια
εμβολίων για το
εργατοτεχνικό
προσωπικό

Αρχική
Πίστωση

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Τελική
Διαμόρφωση

29.890,00

-17.080,00

12.810,00

54.600,00

17.080,00

71.680,00

8.750,00

-4.932,00

3.818,00

15.700,00

4.932,00

20.632,00

4.500,00

2.000,00

6.500,00

2.500,00

1.820,00

4.320,00

0,00

400,00

400,00
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20.6112.0001

20.6112.0002

20.6263.0004

20.6671.0003

20.6671.0004

Τεχνική
υποστήριξη της
παρακολούθηση
ς της λειτουργίας
του ΧΥΤΑ
Εφαρμογή
προγράμματος
περιβαλλοντικής
παρακολούθηση
ς & ελέγχου
ΧΥΤΑ
Συντήρηση και
επισκευή
ελαστικών
απορριμματοφό
ρων
Ανταλλακτικά
απορριμματοφό
ρων 2018-19
Προμήθεια
ελαστικών
απορριμματοφό
ρων
ΣΥΝΟΛΟ

6.000,00

-1.000,00

5.000,00

0,00

3.100,00

3.100,00

0,00

420,00

420,00

15.000,00

-9.000,00

6.000,00

0,00

2.260,00

2.260,00

136.940,00

0,00

136.940,00

Από την παραπάνω αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται ο ισοσκελισμός της υπηρεσίας ούτε
μεταφέρονται ποσά στο αποθεματικό.
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δαπάνες της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης
που αναμορφώνονται
Κ.Α.Ε.

25.6041

25.6054
25.6262.0003
25.6262.0031

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα ΙΔΟΧ)
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού
Παροχή υπηρεσίας για έκτακτες
ανάγκες ΒΙΟΚΑ
Παροχή υπηρεσιών για την
συντήρηση και λειτουργία των
δικτύων αποχέτευσης 2018-19

Εγκεκριμένος Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

21.300,00

9.400,00

30.700,00

5.600,00

2.360,00

7.960,00

8.000,00

-4.000,00

4.000,00

8.000,00

-8.000,00

0,00
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25.6279.0009

Χημική - μικροβιολογική
ανάλυση δειγμάτων νερού
δικτύου

0,00

372,00

372,00

25.6699.0002

Αναλώσιμα συντήρησης ΒΙΟΚΑ

500,00

-132,00

368,00

ΣΥΝΟΛΟ

43.400,00

0,00

43.400,00

Από παραπάνω αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται ο ισοσκελισμός της υπηρεσίας ούτε
μεταφέρονται ποσά στο αποθεματικό.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

60.6473.0001

Δαπάνες δράσεων Κέντρου
Κοινότητας

2.723,45

-1.000,00

1.723,45

1.400,00

-400,00

1.000,00

0,00

1.400,00

1.400,00

4.123,45

0,00

4.123,45

60.6613.0001

60.7134.0001

Προμήθεια εντύπων και υλικών
μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων Κέντρου Κοινότητας
Προμήθεια ηλεκτρονικών
υπολογιστών για το Κέντρο
Κοινότητας
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΣΑΤΑ)
Κ.Α.Ε.

15.7336.0010

20.7413.0013

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Αποκατάσταση κερκίδων &
επίστρωση δαπέδου γηπέδου
μπάσκετ Κορησσίας
Μελέτη περιβαλλοντικού
σχεδιασμού και ΜΠΕ δράσεων και
έργων διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου
Κέας

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

10.000,00

-10.000,00

0,00

16.743,17

-10.000,00

6.743,17
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25.7312.0001

Διάνοιξη γεώτρησης για την
αποκατάσταση ύδρευσης της
Κάτω-Μεριάς

64.597,82

-24.597,82

40.000,00

25.7312.0006

Επέκταση δικτύου ύδρευσης

40.000,00

-40.000,00

0,00

25.7336.0003

Βελτίωση και τσιμεντόστρωση
χαντακιών απορροής όμβριων

40.000,00

-22.500,00

17.500,00

6.000,00

-5.000,00

1.000,00

9.200,00

-1.800,00

7.400,00

4.200,00

-4.200,00

0,00

4.000,00

-4.000,00

0,00

8.246,00

-7.000,00

1.246,00

5.000,00

-5.000,00

0,00

25.7413.0012

30.7326.0001

30.7413.0009

30.7413.0010

30.7413.0012

30.7413.0024

Μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων του έργου "Βελτίωση
και επέκταση δικτύου ύδρευσης
Κορησσίας, Βουρκαρίου, Οτζιά"
Αποπεράτωση (αποκατάσταση
υπάρχοντος και ολοκλήρωση)
λιθόστρωσης μονοπατιού
Βενιαμίν - νεκροταφείο
Κυκλοφοριακή διαμόρφωση
παραλιακής ζώνης Κορησσίας
Μελέτη οδών πρόσβασης, χώρων
στάθμευσης και λοιπών χώρων
στην Κορησσία και τεύχη
δημοπράτησης
Προκαταρκτική μελέτη και
αρχιτεκτονική αποτύπωση για τις
εργασίες επισκευής του φάρου
στη θέση Τάμελος
Μελέτη για την κατασκευή
πεζοδρομίου ήπιας κυκλοφορίας
ανατολικού τομέα οικισμού
Κορησσίας

30.7413.0025

Μελέτη οδού Βρόσκοπος Ποίσσες

5.000,00

-5.000,00

0,00

45.7413.0003

Πολεοδομική μελέτη νέου
νεκροταφείου

3.000,00

-2.000,00

1.000,00

70.7311.0003

Εργασίες ολοκλήρωσης
Δημοτικών σφαγείων

0,00

19.500,00

19.500,00

70.7311.0004

Κατασκευή χώρου σταβλισμού
Δημοτικών Σφαγείων

48.708,00

-27.602,18

21.105,82
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ΣΥΝΟΛΟ

264.694,99

-149.200,00

115.494,99

Η μείωση των δαπανών του τεχνικού προγράμματος κατά 149.200,00 € θα χρησιμοποιηθεί για
τις παρακάτω επενδυτικές δαπάνες.
Κ.Α.Ε.

00.6737.000
2
10.7131.000
1
20.7132.000
1

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

0,00

74.400,00

74.400,00

10.000,00

14.800,00

24.800,00

Απορριμματοφόρο

0,00

60.000,00

60.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

10.000,00

149.200,00

159.200,00

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Προγραμματική σύμβαση
για την εκτέλεση εργασιών
βελτίωσης βατότητας οδού
Κορησσίας - Ξύλων
Προμήθεια κεντρικής
μονάδας κλιματισμού για το
νέο Δημαρχείο

Η προγραμματική σύμβαση θα γίνει με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και αφορά εργασίες
διάστρωσης με αδρανή υλικά, και διαπλάτυνσης όπου κριθεί αναγκαίο, της υφιστάμενης οδού
Κορησσίας – Ξύλων. Η δαπάνη αυτή είναι επενδυτικού χαρακτήρα και για το λόγο αυτό
χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

00.6111.0001

Αμοιβές νομικών

3.000,00

4.000,00

7.000,00

00.6111.0002

Αμοιβές συμβολαιογράφων

2.000,00

500,00

2.500,00

00.6116.0001

Αμοιβές δικαστικών επιμελητών

1.500,00

1.400,00

2.900,00

00.6117.0004

Αμοιβή εκτιμητή ακινήτων

0,00

1.250,00

1.250,00

00.6423

Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση τρίτων

7.000,00

500,00

7.500,00

00.6431.0002

Έντυπα τουριστικής προβολής

2.500,00

1.500,00

4.000,00

00.6433.0001

Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά
δώρα και έξοδα φιλοξενίας
φυσικών προσώπων και

5.000,00

5.000,00

10.000,00
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00.6443
00.6494

10.6011

10.6051

10.6261.0003
10.6412
10.6461
10.6613
10.6614
15.6112.0006
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αντιπροσωπειών
Προμήθεια λευκώματος Δήμου
Κέας
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή
τοπικών εορτών
Έξοδα συμβολαιογράφων και
δικαστικών επιμελητών
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου
Συντήρηση και επισκευή
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
κτιρίων 2018-19
Έξοδα μεταφοράς αγαθών
φορτοεκφορτωτικά
Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών
καταστάσεων
Προμήθεια εντύπων και υλικών
μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων
Λοιπές προμήθειες ειδών
γραφείου
Σύνταξη και υποβολή φακέλου
αίτησης χρηματοδότησης στο
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

4.500,00

240,00

4.740,00

7.000,00

2.000,00

9.000,00

1.000,00

500,00

1.500,00

188.570,00

6.260,00

194.830,00

26.812,00

1.468,00

28.280,00

1.500,00

4.000,00

5.500,00

500,00

1.000,00

1.500,00

500,00

700,00

1.200,00

5.000,00

2.000,00

7.000,00

1.000,00

500,00

1.500,00

4.000,00

-4.000,00

0,00

15.6234

Μισθώματα μεταφορικών μέσων

1.000,00

2.000,00

3.000,00

15.6262.0006

Επισκευή και συντήρηση παιδικών
χαρών

4.500,00

-2.000,00

2.500,00

15.6471.0002

Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις

20.000,00

15.000,00

35.000,00

15.7135.0001

Λοιπός εξοπλισμός

10.000,00

-3.000,00

7.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

53.400,00

7.500,00

60.900,00

8.200,00

1.920,00

10.120,00

15.7135.0006

30.6011
30.6051

Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών
χαρών
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
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Δημοσίου Δικαίου
Μίσθωμα χώρων στάθμευσης
αυτοκινήτων
Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων 2018-19
Συντήρηση και επισκευή
ελαστικών μεταφορικών μέσων
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων 2018-19
Συντήρηση και επισκευή
ελαστικών λοιπών μηχανημάτων

7.500,00

-3.000,00

4.500,00

3.500,00

-2.500,00

1.000,00

0,00

475,00

475,00

9.500,00

-6.500,00

3.000,00

0,00

420,00

420,00

30.6279.0017

Ασβέστωμα οικισμού Ιουλίδας

7.400,00

-7.400,00

0,00

30.6661.0002

Προμήθεια χρωμάτων

9.800,00

-4.800,00

5.000,00

30.6661.0003

Προμήθεια ξυλείας κτιρίων

7.800,00

-2.000,00

5.800,00

5.000,00

-2.000,00

3.000,00

10.000,00

-8.000,00

2.000,00

0,00

890,00

890,00

15.000,00

-9.000,00

6.000,00

0,00

2.720,00

2.720,00

0,00

500,00

500,00

30.6662.0011
30.6671.0002
30.6671.0003
30.6672.0002
30.6672.0003
30.6673

Προμήθεια χρωμάτων για λοιπές
εγκαταστάσεις
Ανταλλακτικά φορτηγών ημιφορτηγών 2018-19
Προμήθεια ελαστικών
μεταφορικών μέσων
Ανταλλακτικά λοιπών
μηχανημάτων 2018-19
Προμήθεια ελαστικών λοιπών
μηχανημάτων
Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών
και λοιπού εξοπλισμού

30.6699

Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων

0,00

1.000,00

1.000,00

30.7135.0001

Λοιπός εξοπλισμός

1.000,00

6.000,00

7.000,00

0,00

9.790,00

9.790,00

0,00

1.588,00

1.588,00

0,00

500,00

500,00

0,00

850,00

850,00

35.6011

35.6051
35.6673
35.6699

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου
Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών
και λοιπού εξοπλισμού
Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
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Λοιπός εξοπλισμός
Συντήρηση και επισκευή
πυροσβεστικών οχημάτων 201819
Συντήρηση και επισκευή
ελαστικών οχημάτων πυρόσβεσης
Μυοκτονία και απεντόμωση νέου
δημοτικού σφαγείου (συνεχ 2017)
Ανταλλακτικά πυροσβεστικών
οχημάτων 2018-19
Προμήθεια ελαστικών οχημάτων
πυρόσβεσης

0,00

500,00

500,00

3.500,00

-2.500,00

1.000,00

0,00

420,00

420,00

3.950,00

762,00

4.712,00

8.000,00

-5.500,00

2.500,00

0,00

2.140,00

2.140,00

450.432,00

ΣΥΝΟΛΟ

35.593,00

Οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 35.593,00 και ισόποσα μειώνεται το αποθεματικό
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
Το αποθεματικό διαμορφώνεται ως εξής:

Αρχικό Αποθεματικό
Αύξηση Δαπανών (-)

45.663,43
33.593,00

Τελικό Αποθεματικό

10.070,43

Επισυνάπτεται η ανακεφαλαίωση της αναμόρφωσης.

486.025,00
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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. 266/2017 (ΑΔΑ: 63ΘΣΩΕΔ-Α6Μ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με
την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2018
4. Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης
του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2018 για τη σχετική ψήφισή της.
Β. Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 230/2018
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ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια χρωμάτων
για δημοτικά κτίρια.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 2.083,82 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.6661.0002)
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ 11389/93
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη των αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας, κρίνεται
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια χρωμάτων για δημοτικά
κτίρια.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως
αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών
για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική
εμπειρία μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την
πίστωση και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω
προμήθειες που ο προϋπολογισμός τους δεν ξεπερνάει τα όρια της απευθείας ανάθεσης
(20.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με τo άρθρο 118 παρ.1 του
Ν.4412/2016) η δαπάνη γίνεται με βάσει την περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τα λοιπά, κατά
την κρίση του Ν.Π., στοιχεία της προμήθειας, τα οποία περιέρχονται σε σχετική απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής που υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.
Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις ανάγκες της
Υπηρεσίας του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή :

Τεχνικής

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια χρωμάτων για δημοτικά κτίρια.
2.την διάθεση πίστωσης ύψους 2.083,82 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 30.6661.0002 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(Kg)

ΣΥΝΟΛΟ €

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
1 ΧΡΗΣΗΣ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15kg)
ΛΕΥΚΟ

285 Kg

1,60 €

456,00 €

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
2 ΧΡΗΣΗΣ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15kg)
ΛΕΥΚΟ

375 Kg

1,70 €

637,00 €

195 Kg

2,60 €

507,00 €

1

80,00 €

80,00 €

Α/Α

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 13kg)

4 *ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΕΑ

(ΣΕ

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ

1.680,50 €
403,32 €
2.083,82 €

*Η μεταφορά στην Κέα υπολογίζεται μόνο στην περίπτωση που ο προμηθευτής έχει έδρα εκτός
Κέας.
Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1
περιπτ.31 του Ν.4412/2016).
Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και άρθρου 74 ισχύουν, ανεξαρτήτως της
επιλογής της διαδικασίας, συνεπώς πρέπει να ζητείται η προσκόμιση των σχετικών
δικαιολογητικών εγγράφων (απόσπασμα ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118
και 328.
Επιπλέον και προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο 75 Ν.4412/2016), απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια
φορολογική αρχή περί έναρξης (ή και μεταβολής) εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου,
ή/και βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός
δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) , ή πιστοποιητικό/βεβαίωση επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
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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
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 2018 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.
30.6661.0002, με ποσό 9.800,00 € (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).
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).
Χρόνος παράδοσης :
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία
ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207 του Ν.4412/16)
Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
πραγματοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. (άρθρο 209 του
Ν.4412/16)
Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην αποθήκη των Υδραυλικών του Δήμου Κέας στον
Άγιο Κωνσταντίνο Κέας.
Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται μετά το πέρας της ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών
(τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες
κρατήσεις σε βάρος 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).
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 30.6661.0002
3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ.: 2511-12/07/2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών με την με αριθ. 459/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την δαπάνη για την προμήθεια χρωμάτων για δημοτικά κτίρια.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.083,82 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
30.6661.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 231/2018

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

12η

Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 16ης Ιουλίου 2018

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια υλικών
συντήρησης κι επισκευής οδικού δικτύου ”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 616,28 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 30.6662.0001
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη επιπλέον αναγκών συντήρησης κι επισκευής του οδικού δικτύου του Δήμου,
κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ασφαλτομίγματος για
επισκευή οδικού δικτύου
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 υλικών συντήρησης κι επισκευής οδικού
δικτύου
2. την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 616,28 € συμπ/νου ΦΠΑ, από τον Κ.Α.
30.6662.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α/Α

Περιγραφή

Ποσότητα

1.

Ψυχρό επισκευαστικό ασφαλτόμιγμα
σε σάκο πλαστικό των 25 κιλών
(CPV : 09241000-0)

100 Σακιά

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

Περιγραφή

Ποσότητα

Τιμή Μονάδος

1.

Ψυχρό επισκευαστικό
ασφαλτόμιγμα σε σάκο
πλαστικό των 25 κιλών

100 Σακιά

4,97 €

Συνολική Τιμή
(χωρίς Φ.Π.Α.)
497,00
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Καθαρό ποσό

497,00

ΦΠΑ 24%

119,28

Σύνολο

616,28

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1
περιπτ.31 του Ν.4412/2016).
Ισχύουσες Διατάξεις :
1.Οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)
2.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007
3.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και
λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων»
4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)
6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016
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 2018 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.
30.6662.0001, με ποσό 1.383,72 € (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).
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).
Χρόνος παράδοσης :
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό εντός μίας εβδομάδας, από την ημερομηνία
ανάθεσης. (άρθρο 206 & 207 του Ν.4412/16)
Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
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πραγματοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. (άρθρο 209 του
Ν.4412/16)
Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος. Τα
έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται μετά το πέρας της ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών
(τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες
κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την
υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις ανωτέρω διατάξεις,
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και
συγκεκριμένα στον ΚΑ 30.6662.0001
3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ. : 2510/12.07.2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών με την με αριθμ. 458/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια υλικών συντήρησης κι επισκευής οδικού δικτύου.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 616,28 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του
Κ.Α. 30.6662.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 232/2018
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ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση της δαπάνης, διορισμός δικηγόρου για την παροχή νομικών συμβουλών ολοκλήρωσης της συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς του ασθενοφόρου οχήματος του
Δήμου Κέας και διάθεση πίστωσης.
O πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 19ο 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.
Επίσης σύμφωνα με το ίδιο άρθρο παρ. ιε΄ η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την
πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους
δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν
προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί επίσης να
αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με
μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο,
εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία
για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις
αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ..
Ο Πρόεδρος αιτείται τον διορισμό της δικηγορικής εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ και ΣΙΜΟΥ – Αστική Κερδοσκοπική Δικηγορική Εταιρεία (ΑΜ ΔΣΑ
80485)” με έδρα στην οδό Κοραή 31, Μοσχάτο Αττικής, ΤΚ 183 45, με ΑΦΜ 997565519 και
ΔΟΥ Μοσχάτου και τη διάθεση πίστωσης για την κάλυψη της δικηγορικής αμοιβής, που θα
βαρύνει τον ΚΑ 00.6111.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2018, για τα κάτωθι :






την παροχή νομικών συμβουλών για την συμβολαιογραφική πράξη δωρεάς ασθενοφόρου
από τον Δήμο Κέας προς την 2η ΔΥΠΕ, ήτοι την επικοινωνία με τους υπευθύνους και τη
νομική υπηρεσία της ΔΥΠΕ ώστε να διευθετηθούν νομικά και διαδικαστικά σχετικά
ζητήματα, την μελέτη και την επίβλεψη της συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς, την από
μέρους μας εκτέλεση των αναγκαίων προπαρασκευαστικών του συμβολαίου πράξεων
(μετάβαση και ενέργειες ενώπιον αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Κορωπίου για υποβολή Δήλωσης
Φόρου Δωρεάς και λήψη των απαιτούμενων εγγράφων από την εν λόγω Δ.Ο.Υ.)
το κόστος των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 600,00 € πλέον ΦΠΑ ήτοι
744,00 € (7,5 ώρες συνολικής ενασχόληση, με την ελάχιστη χρέωση των 80,00 € ανά
ώρα απασχόλησης πλέον ΦΠΑ που προβλέπεται βάσει του Κώδικα Περί Δικηγόρων)
την σύνταξη τριμερούς συμφωνίας σε ότι αφορά την εγγύηση καλής λειτουργίας του
ασθενοφόρου
το κόστος της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 160,00 € πλέον ΦΠΑ ήτοι
198,40 € (2 ώρες συνολικής ενασχόληση, με την ελάχιστη χρέωση των 80,00 € ανά ώρα
απασχόλησης πλέον ΦΠΑ που προβλέπεται βάσει του Κώδικα Περί Δικηγόρων)
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1.
2.
3.
4.

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1 και παρ ιε΄.
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋ/σμό του οικ. έτους 2018 και στον Κ.Α.
00.6111.0001

5. Την οικονομική προσφορά της δικηγορικής εταιρείας
6. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διορίζει τη δικηγορική εταιρεία “ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ και ΣΙΜΟΥ –
Αστική Κερδοσκοπική Δικηγορική Εταιρεία (ΑΜ ΔΣΑ 80485)”, με έδρα στην οδό Κοραή
31, Μοσχάτο Αττικής, ΤΚ 183 45, με ΑΦΜ 997565519 και ΔΟΥ Μοσχάτου και διαθέτει
πίστωση συνολικού ποσού 760,00 € πλέον ΦΠΑ ήτοι 942,40 € για την κάλυψη της δικηγορικής
αμοιβής, που θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6111.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2018, για
τα κάτωθι :






την παροχή νομικών συμβουλών για την συμβολαιογραφική πράξη δωρεάς ασθενοφόρου
από τον Δήμο Κέας προς την 2η ΔΥΠΕ, ήτοι την επικοινωνία με τους υπευθύνους και τη
νομική υπηρεσία της ΔΥΠΕ ώστε να διευθετηθούν νομικά και διαδικαστικά σχετικά
ζητήματα, την μελέτη και την επίβλεψη της συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς, την από
μέρους μας εκτέλεση των αναγκαίων προπαρασκευαστικών του συμβολαίου πράξεων
(μετάβαση και ενέργειες ενώπιον αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Κορωπίου για υποβολή Δήλωσης
Φόρου Δωρεάς και λήψη των απαιτούμενων εγγράφων από την εν λόγω Δ.Ο.Υ.)
το κόστος των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 600,00 € πλέον ΦΠΑ ήτοι
744,00 € (7,5 ώρες συνολικής ενασχόληση, με την ελάχιστη χρέωση των 80,00 € ανά
ώρα απασχόλησης πλέον ΦΠΑ που προβλέπεται βάσει του Κώδικα Περί Δικηγόρων)
την σύνταξη τριμερούς συμφωνίας σε ότι αφορά την εγγύηση καλής λειτουργίας του
ασθενοφόρου
το κόστος της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 160,00 € πλέον ΦΠΑ ήτοι
198,40 € (2 ώρες συνολικής ενασχόληση, με την ελάχιστη χρέωση των 80,00 € ανά ώρα
απασχόλησης πλέον ΦΠΑ που προβλέπεται βάσει του Κώδικα Περί Δικηγόρων)

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 233/2018
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ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια αντλίας ”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 251,05 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 25.7131.0001
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την κάλυψη της ανάγκης που πρέκυψε, λόγω βλάβης της αντλίας στο Πηγάδι Ποισσών,
κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια νέας αντλίας, προς
αντικατάσταση της φθαρμένης.
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 αντλίας,
2. την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 251,05 € συμπ/νου ΦΠΑ, από τον Κ.Α.
25.7131.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υποβρύχια αυτόματη πιεστική αντλία

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι κατ’ελάχιστον τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να διεθέτει η υποβρύχια αυτόματη
πιεστική αντλία, περιγράφονται παρακάτω:





Πολυβάθμια ηλεκτρονική αντλία για άντληση νερού από δεξαμενές, στέρνες, λίμνες,
πηγάδια. Ιδανική για ποτίσματα με μπέκ/σταγόνες και άλλες εφαρμογές που απαιτούν
υψηλή πίεση.
Με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό πιεζοστάτη και αισθητήρα ροής νερού.
Να ξεκινά αυτόματα με το άνοιγμα της κατανάλωσης και να κλείνει αυτόματα με το
κλείσιμο της κατανάλωσης.
Να έχει ενσωματωμένη προστασία από έλλειψη νερού και με βαλβίδα αντεπιστροφής.
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Να είναι εξοπλισμένη με 15m καλώδιο με σούκο και σχοινί.
Να είναι εύχρηση και αξιόπιστη.
Να έχει εγγύηση λειτουργίας τουλάχιστο δύο (2) έτη.

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1
περιπτ.31 του Ν.4412/2016).
Ισχύουσες Διατάξεις :
1.Οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)
2.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007
3.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού
Δήμων και Κοινοτήτων»
4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)
6. Τις διατάξεις του 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 2018 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.
25.7131.0001, με ποσό 3.265,68 € (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).
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).
Χρόνος παράδοσης :
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το υλικό εντός ενός (1) μηνός. (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)
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Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην αποθήκη του Δήμου Κέας ή όπου αλλού υποδείξει ο
Δήμος.
Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται μετά το πέρας της ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών
(τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες
κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την
υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις ανωτέρω διατάξεις,
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και
συγκεκριμένα στον ΚΑ 25.7131.0001
3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ. : 2519/12.07.2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών με την με αριθμ. 460/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια αντλίας.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 251,05 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του
Κ.Α. 25.7131.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 234/2018
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ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας εκπαιδευτικής υποστήριξης των υπηρεσιών του Δήμου.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 4.500,00 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 00.6073.0001
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Προκειμένου να καλυφθούν επαρκώς οι ανάγκες εκπαιδευτικής υποστήριξης των εργαζομένων
του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η Π ΡΑ Γ Μ ΑΤ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ
Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η Σ Σ Ε Θ Ε Μ ΑΤΑ Σ Υ Ν ΤΑ Ξ Η Σ , Κ ΑΤΑ Ρ Τ Ι Σ Η Σ Κ Α Ι
Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Σ Τ Ο Υ Π Ρ Ο Υ Π ΟΛ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ, Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Σ Δ Α Π Α Ν Ω Ν
– Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ω Ν Θ Ε Μ ΑΤ Ω Ν , Κ Α Ι Ε Σ Ο Δ Ω Ν
ΣΥ Μ ΦΩ Ν Α ΜΕ Τ ΗΝ Ι ΣΧ ΥΟΥ ΣΑ Ν ΟΜΟ ΘΕ ΣΙ Α .
Η υποστήριξη θα πραγματοποιείται είτε με εκπαιδευτικά σεμινάρια στην έδρα του αναδόχου,
είτε μέσω τηλεεκπαιδεύσεων καθώς και με την μορφή ερωταπαντήσεων, τηλεφωνικών και
εγγράφων.
Ο εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης του αναδόχου δεν θα ξεπερνάει τις 90 ώρες.
Τα ζητήματα που θα αντιμετωπιστούν μέσω των εκπαιδεύσεων και της υποστήριξης είναι:
Α) Σύνταξη, Κατάρτιση και Εκτέλεση Προϋπολογισμού
 Διαδικασίες σύνταξης προϋπολογισμού.


Εμπλεκόμενα όργανα διοίκησης.



Διαδικασίες ψήφισης Π/Υ



Υποβολή στοιχείων σε Εποπτεύουσες και Ελεγκτικές Αρχές.



Οδηγίες για τη σύνταξη του Π/Υ –διαμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών.



Συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία για την υποβολή του Π/Υ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
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Β) Οι δαπάνες των Ο.Τ.Α και η εκτέλεση των προμηθειών – υπηρεσιών
 Διαδικασίες απ’ ευθείας ανάθεσης


Διαδικασίες συνοπτικού Διαγωνισμού



Υπηρεσιακές μελέτες – Τεχνικές προδιαγραφές



Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων



Μετακινήσεις και έξοδα μετακίνησης

Γ) Διοικητικά θέματα και θέματα προσωπικού
 Αρμοδιότητες οργάνων του Δήμου


Θέματα οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας



Θέματα αναπλήρωσης, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, η εξουσιοδότηση υπογραφής,



Λειτουργία και νόμιμη συγκρότηση συλλογικών οργάνων,



Διαδικασίες και τρόπος λήψης αποφάσεων



Θέματα μισθοδοσίας

Δ) Τα έσοδα των Ο.Τ.Α και η λειτουργία της Ταμειακής Υπηρεσίας.
 Διάκριση εσόδων


Βεβαίωση και είσπραξη εσόδων



Λειτουργία Ταμειακής Υπηρεσίας



Διαδικασία υπολογισμού των δημοτικών τελών (καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και
ύδρευσης) και σύνταξης της εισηγητικής έκθεσης (αναπροσαρμογής τους ή μη) προς την
Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το κόστος για την πραγματοποίηση των εκπαιδεύσεων – υποστήριξης, δεν θα ξεπεράσει το ποσό
των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00 €), συμπεριλαμβανομένου του φ.π.α., ενώ
στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως δαπάνες των εκπαιδευτών
(μεταφοράς, σίτισης, διαμονής κ.α.) οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο.
Τρόπος ανάθεσης της υπηρεσίας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/2016), μετά από συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς.(άρθρο 2 παρ.1
περιπτ.31 του Ν.4412/2016).
Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και άρθρου 74 ισχύουν, ανεξαρτήτως της
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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.
Επιπλέον και προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο 75 Ν.4412/2016), απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια
φορολογική αρχή περί έναρξης (ή και μεταβολής) εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου, ή/και
βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός
δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) , ή πιστοποιητικό/βεβαίωση επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
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
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).
Δικαίωμα συμμετοχής - Κριτήρια επιλογής αναδόχου :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι ελεύθεροι επαγγελματίες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
(Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κ.α.) που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :


έχουν εμπειρία στην εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου σε ΟΤΑ (λόγω
της υποχρέωσης τήρησης κλαδικού λογιστικού σχεδίου των ΟΤΑ κι όχι του γενικού
λογιστικού σχεδίου) δεόντος αποδεδειγμένη



δεν έχουν οφειλές στην εφορία και στο Ι.Κ.Α., γεγονός που αποδεικνύεται με την
προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας



διαθέτουν εμπειρία στην εκπαίδευση προσωπικού φορέων του Δημόσιου Τομέα σε
θέματα Οικονομικής Λειτουργίας Φορέων του Δημοσίου, πιστοποιημένη από επίσημο
κρατικό εκπαιδευτικό φορέα, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης
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από επίσημο κρατικό εκπαιδευτικό φορέα, των ωρών εκπαίδευσης του υποψηφίου
αναδόχου σε προσωπικό φορέων του Δημόσιου Τομέα για θέματα Οικονομικής
Λειτουργίας
Ύπαρξη πιστώσεων
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.
00.6073.0001 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).
Φορέας Χρηματοδότησης :
Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρω εκπαιδευτικών υπηρεσιών θα καλυφθεί από ιδίους
πόρους του Δήμου
Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνει μετά την ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια
επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως δελτίου παροχής υπηρεσιών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής και
με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να
προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου, σύμβασης
θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).
Κατά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αυτή γίνεται
από την επιτροπή παραλαβής, η οποία διενεργεί τον απαιτούμενο έλεγχο και συντάσσει το
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Το πρωτόκολλο αυτό εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου, στην περίπτωση ωστόσο που το πρωτόκολλο υποβληθεί και παρέλθει
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του, χωρίς να έχει
ληφθεί απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις ανωτέρω διατάξεις,
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και
συγκεκριμένα στον ΚΑ 00.6073.0001
3. Την έγκριση της με αριθ.πρωτ. : 2528/13.07.2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών με την με αριθμ. 463/2018 Απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης των
υπηρεσιών του Δήμου.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 4.500,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του
ΚΑ 00.6073.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 235/2018
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Ο πρόεδρος της Ο. Ε. - Δήμαρχος Κέας

Ιωάννης Ευαγγέλου

Τα μέλη

Δημήτριος Καβαλιέρος

Ελευθερία Στ. Μορφωνιού

Ελευθέριος Τζουβάρας

