
14η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας της 7ης Αυγούστου 2012

                  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
      ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
           ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 07/08/2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.  4915/03-08-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση  απόδοσης λογαριασμού  εντάλματος προπληρωμής του υπολόγου Κορασίδη 
Νικολάου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο:  Έκδοση  εντάλματος  προπληρωμής  και  ψήφιση  πίστωσης  για  πληρωμή  εξόδων  που 
απαιτούνται για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 3ο:   Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δημοσίευση της ανακοίνωσης για 
την πρόσληψη προσωπικού (7 ατόμων) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 4ο:   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια υλικών  για την περίφραξη του οικοπέδου στον Πάουρα Οτζιά Δ.Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 5ο:   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για την συντήρηση δημοτικών κτιρίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 6ο:   Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση του υπ΄αριθμ. ΚΗΙ1514 
Φ.Ι.Χ από 11/08/2012 έως 11/02/2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 7ο:   Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση του υπ΄αριθμ. ΚΗΙ4810 
Φ.Ι.Χ από 04/08/2012 έως 04/02/2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 8ο:   Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση πίστωσης  για  την ανανέωση  σύμβασης 
τηλεϊατρικής παρακολούθησης για το διάστημα 2012-2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 9ο:   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης  για  την προμήθεια  φυτών  για  τις  δημοτικές  ζαρντινιέρες  στην  Κορησία  Δήμου  Κέας 
(ηρώο). 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 10ο:   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για υποστηρικτικές υπηρεσίες – εκπαίδευση στη 
διαμόρφωση  ειδικών  διαδικασιών  στα  κυκλώματα  του  δημοσίου  λογιστικού  για  την  ορθή 
λειτουργία  της  διπλογραφικής  λογιστικής  μεθόδου  καθώς  και  έκδοση  των  οικονομικών 
καταστάσεων χρήσεως 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 11ο:   Έγκριση  της  δαπάνης,   των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση πίστωσης  για 
εξωραϊσμό πηγών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση της δαπάνης και  των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ελαστικών 
για τα υπ΄αριθμ. KHY2288 & ΚΗΥ2277 απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση της δαπάνης,  των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση της πίστωσης για τις 
εργασίες  τοποθέτησης  ελαστικών  στα  υπ΄αριθμ.  KHY2288  &  ΚΗΥ2277  απορριμματοφόρα 
οχήματα του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
           ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 14ης/07-08-2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και στο γραφείο  του  Τοπικού  Συμβουλίου  στην  Κορησσία,  σήμερα στις 07/08/2012, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Κέας, ύστερα από την 4915/03-08-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  
6 μέλη :

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ

      1.   Βασιλάκης Στυλιανός        1. Ευαγγέλου Ιωάννης  
      2.   Βελισσαροπούλου Ειρήνη
      3.   Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία   
      4.   Μαρούλης Φίλιππος  
      5.   Μορφωνιός Ιωάννης
      6.   Λέπουρας Στυλιανός    
                     (αν και προσκλήθηκε νόμιμα) 
      

      

                                                             
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πετρή Βασιλική.
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ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  απόδοσης  λογαριασμού  εντάλματος  προπληρωμής  του  υπολόγου 
Κορασίδη Νικολάου.

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

Με την υπ’ αριθ. 101/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής, ποσού 2.000,00€, στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Κέας Κορασίδη 
Νικολάου,  προκειμένου  να  πληρωθούν  οι  δαπάνες  μεταφοράς  υλικών  και  συσκευασιών 
ανακύκλωσης του Δήμου Κέας στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής.
Για το σκοπό αυτό  εκδόθηκε  το υπ’ αριθ. 344/2012 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το οποίο 
εισέπραξε ο υπόλογος την 18η του μηνός Ιουνίου του έτους 2012.
Όπως  προκύπτει  από  τα  συνημμένα  δικαιολογητικά  που  υπέβαλε  ο  υπόλογος,  οι  δαπάνες  που 
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 1.690,07€, το ποσό δε των 309,93€ που δεν δαπανήθηκε, 
επεστράφη στο ταμείο του Δήμου.
Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και την 
απαλλαγή του υπολόγου.
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των 
άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.
2.  Την  υπ’  αριθ.  101/2012  απόφασή  της  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  έκδοση  εντάλματος 
προπληρωμής ύψους 2.000,00€ στο όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου.
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθ. 344/2012 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, 
ύψους 2.000,00€, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου με συνολικό ύψος 
δαπάνης  1.690,07€  και  επιστροφή  στο  ταμείο  του  Δήμου  του  υπόλοιπου  ποσού  309,93€  και 
απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 121/2012
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ΘΕΜΑ 2ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για πληρωμή εξόδων που 
απαιτούνται για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών.

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

Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/06 ( Δ.Κ.Κ.) ορίζονται τα εξής:
«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται η 
έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωμή με 
τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων».
Σύμφωνα  με  το  άρθρο  72 παρ.  δ)  του  Ν.  3852/10 η  οικονομική  επιτροπή  αποφασίζει  για  την 
έγκριση δαπανών.
Με  το  άρθρο  72  του  Ν.  3852/10  αντικαταστάθηκε  το  άρθρο  103  του  Ν.  3463/06,  το  οποίο 
αναφερόταν  στις  αρμοδιότητες  της  Δημαρχιακής  Επιτροπής,  η  οποία  αντικαταστάθηκε  από  την 
Οικονομική Επιτροπή.
Με εντολή του Δημάρχου εγκρίθηκε η μετάβαση του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου στο Κορωπί 
Αττικής.
Προκειμένου  να  καλυφθούν  οι  δαπάνες  μεταφοράς  υλικών  και  συσκευασιών  ανακύκλωσης  του 
Δήμου  στο  χώρο  εναπόθεσής  τους  στο  Κορωπί  Αττικής,  παρακαλώ  να  ληφθεί  απόφαση  για  τη 
διάθεση πίστωσης 4.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6412.0001 του προϋπολογισμού έτους 2012 και 
για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του ίδιου υπαλλήλου.
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 του 
άρθρου 32 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.
2. Την εντολή μετακίνησης του Δημάρχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Διαθέτει  πίστωση  4.000,00€ σε  βάρος  του  ΚΑ 20.6412.0001 του  προϋπολογισμού  οικ.  έτους 
2012  για  τα  έξοδα  μεταφοράς  υλικών  και  συσκευασιών  ανακύκλωσης  του  Δήμου  στο  χώρο 
εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής.
2.  Για  την  πληρωμή  της  ανωτέρω  δαπάνης,  εγκρίνει  την  έκδοση  εντάλματος  προπληρωμής  στο 
όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό μέσα 
σε προθεσμία τριών μηνών.
Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 
17/5-15/6/1959.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 122/2012
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ΘΕΜΑ 3ο:   Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση πίστωσης  για  την  δημοσίευση  της 
ανακοίνωσης  για  την  πρόσληψη  προσωπικού  (7  ατόμων)  για  την  κάλυψη  εποχικών  ή 
παροδικών αναγκών.

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

Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική 
Επιτροπή  αποφασίζει  για  την  έγκριση  των  δαπανών  και  τη  διάθεση  των  πιστώσεων  του 
προϋπολογισμού,  εκτός  από  εκείνες  που  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  αποφασίζει  το 
δημοτικό συμβούλιο.
Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ τριακοσίων ογδόντα (380,00€) 
για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  μία  δημοσίευση  ανακοίνωσης  για  την 
πρόσληψη προσωπικού (7 ατόμων) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

 Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80 
και  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ  20.6462  προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2012  στον  οποίο  έχει  εγγραφεί 
πίστωση ευρώ εννιακόσια (900,00€).

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 2012 και στον ΚΑ
    20.6462.
3. Το φύλλο δημοσίευσης της εφημερίδας.
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει  πίστωση  ποσού  ευρώ  τριακοσίων  ογδόντα  (380,00€)  σε  βάρος  του  ΚΑ 20.6462  του 
προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2012,  για  μία  δημοσίευση  ανακοίνωσης  για  την 
πρόσληψη  προσωπικού  (7  ατόμων)  για  την  κάλυψη  εποχικών  ή  παροδικών  αναγκών  στην 
εφημερίδα ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 123/2012
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ΘΕΜΑ 4ο:   Έγκριση της δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης  για την  προμήθεια υλικών για την περίφραξη του οικοπέδου στον Πάουρα Οτζιά 
Δ.Κέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΟΥΡΑ ΟΤΖΙΑ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 

( Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.250,00€ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 30.6662.0002 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012)

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

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου  για την περίφραξη του οικοπέδου στον Πάουρα Οτζιά 
Δήμου Κέας, για το έτος 2012, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια 
υλικών.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές 
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την 
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία 
μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να 
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο 
προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης  (15.000,00  €  μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 27319/02 Κ.Υ.Α.) η δαπάνη γίνεται με 
βάσει  την περιγραφή, τον  προϋπολογισμό  και  τα  λοιπά, κατά  την  κρίση  του  Ν.Π.,  στοιχεία  της 
προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που 
υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.

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

1. την έγκριση της δαπάνης για προμήθεια υλικών για την περίφραξη του οικοπέδου στον 
Πάουρα Οτζιά Δήμου Κέας.

2. την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   1.250,00  €  του  κωδικού  αριθμού  δαπανών  του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012, Κ.Α. 30.6662.0002.

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-41 πλέγματα 5Χ2 μέτρα μάτι 15Χ15
-55 τεμάχια πάσσαλοι Φ.18 2.40 μήκος
-45 τεμάχια πάσσαλοι Φ.14 1.40 μήκος
-1 κουλούρα σύρμα 
-10 τεμάχια τσιμέντα 
-4 κυβικά αμμοχάλικο

ΣΥΝΟΛΟ                      1.250,00€  

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
2. Οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
3. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007
4. Οι  διατάξεις  του  Β.Δ.  17 – 5 /  15 – 6 -  1959 « Περί  οικονομικής  διοικήσεως  και 

λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων»
5. Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10
6. Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 
7. Οι  διατάξεις  του  Π.Δ.  166/2003  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στην 

Οδηγία  2000/35/29-06-2000 για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων  πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές»

8. Η υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.Α.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την  εκτέλεση  της  ανωτέρω  προμήθειας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη  πίστωση  στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012, ύψους 1.500,00€ και συγκεκριμένα στον 
Κ.Α.   30.6662.0002 (σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  3871/10,  του  Π.Δ.  113/10  και  της  υπ’ 
αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών)

Συμβατικά Στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, 
κατά σειρά ισχύος, είναι:

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Η προσφορά του μειοδότη (Τεχνική και Οικονομική)
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Έγκριση Αποτελέσματος 
• Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη 

γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 

Υπογραφή Σύμβασης 
Ο  προμηθευτής  στον  οποίο  κατακυρώθηκε  η  προμήθεια  υποχρεούται  εντός  5  ημερών  από  την 
ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος 
παράδοσης  αρχίζει  από  την  εκπνοή  αυτής  της  προθεσμίας.  Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  ο 
προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική 
προθεσμία  να  υπογράψει  την  σχετική  σύμβαση,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  την 
κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση 
Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
35 της Υ.Α. 11389/93του ΥΠ.ΕΣ.

Σύμβαση 
Η  σύμβαση  καταρτίζεται  από  την  υπηρεσία  και  υπογράφεται  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη.  Η 
σύμβαση  δεν  μπορεί  να  περιέχει  όρους  αντίθετους  με  τα  παραπάνω  στοιχεία  και  περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής :

-Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης

-Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους

-Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες

-Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα

-Την συμφωνηθείσα τιμή

-Τον τόπο , τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών

-Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του μειοδότη

-Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις

-Τον τρόπο παραλαβής

-Τον τρόπο πληρωμής

-Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας

-Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών

-Τις προβλεπόμενες ρήτρες

-Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος

Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 
και  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  ύστερα  από  γνωμοδότηση  αρμόδιων  οργάνων  αξιολόγησης  , 
σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  1,2  και  3  της  υπ’ αριθμόν  11389/93  απόφασης  του  υπουργού 
εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) , εκτός αν για εύλογη αιτία έχει εγγράφως δοθεί παράταση του χρόνου 
παράδοσης. 
Χρόνος Παράδοσης 
Τα  προς  προμήθεια  είδη  θα  παραδίδονται  τμηματικά  ανάλογα  τις  προκύπτουσες  ανάγκες  της 
υπηρεσίας μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος προμηθειών του δήμου. Ο χρόνος 
παράδοσης ορίζεται σε δέκα (10 ) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της εντολής. Για κάθε 
ημέρα  υπέρβασης  ορίζεται  ποινική  ρήτρα  σύμφωνα  με  το  άρθρο  33  υπ’  αριθμόν  11389/93 
απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
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Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος 
Παραλαβή Υλικών 
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή παραλαβής και θα πραγματοποιηθεί με 
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.
Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης των υλικών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παραγράφων 1δ , 2 και 3 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού 
εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 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  40  της  υπ’  αριθμόν  11389/93  απόφασης  του  υπουργού  εσωτερικών 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ 
30.6662.0002 
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια  υλικών για την περίφραξη του οικοπέδου στον Πάουρα Οτζιά Δήμου 
Κέας. για τις υπηρεσίες του Δήμου και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.250,00€ σε βάρος του ΚΑ 30.6662.0002 με τίτλο “Υλικά 
συντήρησης κι επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων” του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 
2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 124/2012
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ΘΕΜΑ 5ο:   Έγκριση της δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης  για  την  προμήθεια  υδραυλικών  εξαρτημάτων  για  την  συντήρηση  δημοτικών 
κτιρίων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

( Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 600,00€ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 15.6261.0001 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012)

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

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Γα την κάλυψη των αναγκών του Δήμου  για την συντήρηση δημοτικών κτιρίων για το έτος 2012, 
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  (15.000,00  €  μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 27319/02 Κ.Υ.Α.) η δαπάνη γίνεται με 
βάσει  την περιγραφή, τον  προϋπολογισμό  και  τα  λοιπά, κατά  την  κρίση  του  Ν.Π.,  στοιχεία  της 
προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που 
υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων 

2. την διάθεση πίστωσης ύψους  600,00 € του κωδικού αριθμού δαπανών του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012  Κ.Α. 15.6261.0001

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για την συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων σε υλικά τα οποία δεν 
διατίθεται από την υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου και τα οποία είναι :
σφικτήρες, μαστοί, ρακόρ, καζανάκια SABRINA και εξαρτήματα αυτών, νιπτήρες, πλαστικές 
σωλήνες και λοιπά, συνολικής αξίας 600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 
1.Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
2.Οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
3.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007
4.Οι  διατάξεις  του  Β.Δ. 17 – 5 / 15 – 6 - 1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και  λογιστικού 
Δήμων και Κοινοτήτων»
5.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10
6.Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 
7.Οι  διατάξεις  του  Π.Δ.  166/2003  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στην  Οδηγία 
2000/35/29-06-2000  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων  πληρωμών  στις  εμπορικές 
συναλλαγές»
8.Η υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.Α.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την  εκτέλεση  της  ανωτέρω  προμήθειας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη  πίστωση  στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012, ύψους 600,00€ και συγκεκριμένα στον 
Κ.Α.   15.6261.0001 (σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  3871/10,  του  Π.Δ.  113/10  και  της  υπ’ 
αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών)

Συμβατικά Στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, 
κατά σειρά ισχύος, είναι:

-Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
-Η προσφορά του μειοδότη (Τεχνική και Οικονομική)

Έγκριση Αποτελέσματος 
• Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη 

γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 
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Υπογραφή Σύμβασης 
Ο  προμηθευτής  στον  οποίο  κατακυρώθηκε  η  προμήθεια  υποχρεούται  εντός  5  ημερών  από  την 
ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος 
παράδοσης  αρχίζει  από  την  εκπνοή  αυτής  της  προθεσμίας.  Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  ο 
προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική 
προθεσμία  να  υπογράψει  την  σχετική  σύμβαση,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  την 
κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση 
Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
35 της Υ.Α. 11389/93του ΥΠ.ΕΣ.

Σύμβαση 
Η  σύμβαση  καταρτίζεται  από  την  υπηρεσία  και  υπογράφεται  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη.  Η 
σύμβαση  δεν  μπορεί  να  περιέχει  όρους  αντίθετους  με  τα  παραπάνω  στοιχεία  και  περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής :

-Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης

-Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους

-Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες

-Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα

-Την συμφωνηθείσα τιμή

-Τον τόπο , τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών

-Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του μειοδότη

-Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις

-Τον τρόπο παραλαβής

-Τον τρόπο πληρωμής

-Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας

-Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών

-Τις προβλεπόμενες ρήτρες

-Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος

Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 
και  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  ύστερα  από  γνωμοδότηση  αρμόδιων  οργάνων  αξιολόγησης, 
σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  1,2  και  3  της  υπ’ αριθμόν  11389/93  απόφασης  του  υπουργού 
εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) , εκτός αν για εύλογη αιτία έχει εγγράφως δοθεί παράταση του χρόνου 
παράδοσης. 
Χρόνος Παράδοσης 
Τα  προς  προμήθεια  είδη  θα  παραδίδονται  τμηματικά  ανάλογα  τις  προκύπτουσες  ανάγκες  της 
υπηρεσίας μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος προμηθειών του δήμου. Ο χρόνος 
παράδοσης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της εντολής. Για κάθε 
ημέρα  υπέρβασης  ορίζεται  ποινική  ρήτρα  σύμφωνα  με  το  άρθρο  33  υπ’  αριθμόν  11389/93 
απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος 



14η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας της 7ης Αυγούστου 2012

Παραλαβή Υλικών 
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή παραλαβής και θα πραγματοποιηθεί με 
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης των υλικών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παραγράφων 1δ, 2 και 3 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού 
εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 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  40  της  υπ’  αριθμόν  11389/93  απόφασης  του  υπουργού  εσωτερικών 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ 
15.6261.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια  υδραυλικών εξαρτημάτων για την συντήρηση δημοτικών κτιρίων  και 
τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  600,00€  σε  βάρος  του  ΚΑ  15.6261.0001  με  τίτλο 
“Συντήρηση  κι  επισκευής  δημοτικών  κτιρίων”  του  προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους 
2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 125/2012
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ΘΕΜΑ 6ο:   Έγκριση της δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την  ασφάλιση του υπ΄αριθμ. 
ΚΗΙ1514 Φ.Ι.Χ από 11/08/2012 έως 11/02/2013.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ εκατόν ενενήντα πέντε (195,00€) 
για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  εργασία  ανανέωσης  ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου του υπ’ αριθ. ΚΗΙ1514 Φ.Ι.Χ από 11/08/2012 έως 11/02/2013.

 Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80 
και θα βαρύνει τον ΚΑ 25.6253.0002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί 
πίστωση ευρώ εννιακοσίων πενήντα (950,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ 
25.6253.0002 
4. Το υπ’ αριθ. 695984-2 ανανεωτήριο συμβόλαιο.
5. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  195,00€  σε  βάρος  του  ΚΑ  25.6253.0002  με  τίτλο 
«Ασφάλιστρα φορτηγών-ημιφορτηγών» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Β) Εισηγείται  την  απευθείας  ανάθεση  από  το  Δήμαρχο  στην  εταιρεία  INTERNATIONAL LIFE 
A.E.Γ.Α για την εργασία ανανέωσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου του υπ’ αριθ. ΚΗΙ1514 Φ.Ι.Χ από 
11/08/2012 έως 11/02/2013. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 126/2012
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ΘΕΜΑ 7ο:   Έγκριση της δαπάνης και  διάθεση πίστωσης  για την  ασφάλιση του  υπ΄αριθμ. 
ΚΗΙ4810 Φ.Ι.Χ από 04/08/2012 έως 04/02/2013.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ εκατόν ενενήντα πέντε (195,00€) 
για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  εργασία  ανανέωσης  ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου του  υπ΄αριθμ. ΚΗΙ4810 Φ.Ι.Χ από 04/08/2012 έως 04/02/2013.

 Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80 
και θα βαρύνει τον ΚΑ 70.6253.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί 
πίστωση ευρώ χιλίων εκατό (1.100,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ 
70.6253.0001 
4. Το υπ’ αριθ. 691577-2 ανανεωτήριο συμβόλαιο.
5. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  195,00€  σε  βάρος  του  ΚΑ  70.6253.0001  με  τίτλο 
«Ασφάλιστρα πυροσβεστικών οχημάτων» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Β) Εισηγείται  την  απευθείας  ανάθεση  από  το  Δήμαρχο  στην  εταιρεία  INTERNATIONAL LIFE 
A.E.Γ.Α για την εργασία ανανέωσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου του υπ’ αριθ. ΚΗΙ4810 Φ.Ι.Χ από 
04/08/2012 έως 04/02/2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 127/2012
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ΘΕΜΑ 8ο:   Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση πίστωσης  για  την ανανέωση  σύμβασης 
τηλεϊατρικής παρακολούθησης για το διάστημα 2012-2013.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
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ΘΕΜΑ 9ο:   Έγκριση της δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια φυτών για τις δημοτικές ζαρντινιέρες στην Κορησία Δήμου Κέας 
(ηρώο).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΕΣ

 ΣΤΗΝ ΚΟΡΗΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 

( Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 150,00€ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 35.6692 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012)

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

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

  
Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου για την δενδροφύτευση των δημοτικών ζαρντινιέρων  για 
στην  Κορησία  Δήμου  Κέας  (ηρώο)  για  το  έτος  2012,  κρίνεται  απαραίτητη  η  πραγματοποίηση 
δαπάνης για την προμήθεια φυτών και κατά προτίμηση αουρέλια.

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  (15.000,00  €  μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 27319/02 Κ.Υ.Α.) η δαπάνη γίνεται με 
βάσει  την περιγραφή, τον  προϋπολογισμό  και  τα  λοιπά, κατά  την  κρίση  του  Ν.Π.,  στοιχεία  της 
προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που 
υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.

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

1. την έγκριση της δαπάνης για προμήθεια φυτών για τις δημοτικές ζαρντινιέρες στην 
Κορησία Δήμου Κέας (ηρώο)

   2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   150,00  €  του  κωδικού  αριθμού  δαπανών  του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012, Κ.Α. 35.6692 

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- 21 τεμάχια φυτού αουρέλια ΣΥΝΟΛΟ           150,00€  

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)

2. Οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)

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

4. Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού 
Δήμων και Κοινοτήτων»

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

6. Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

7. Οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 
2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»

8. Η υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.Α.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας  υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012, ύψους 1.500,00€ και συγκεκριμένα στον 
Κ.Α.  35.6692 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 
30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών)
Έγκριση Αποτελέσματος 

• Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη 
γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 

Χρόνος Παράδοσης 
Τα  προς  προμήθεια  είδη  θα  παραδίδονται  τμηματικά  ανάλογα  τις  προκύπτουσες  ανάγκες  της 
υπηρεσίας μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος προμηθειών του δήμου. Ο χρόνος 
παράδοσης ορίζεται σε δέκα (10 ) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της εντολής. Για κάθε 
ημέρα  υπέρβασης  ορίζεται  ποινική  ρήτρα  σύμφωνα  με  το  άρθρο  33  υπ’  αριθμόν  11389/93 
απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
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Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος 
Παραλαβή Υλικών 
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή παραλαβής και θα πραγματοποιηθεί με 
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.
Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης των υλικών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παραγράφων 1δ , 2 και 3 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού 
εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 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  40  της  υπ’  αριθμόν  11389/93  απόφασης  του  υπουργού  εσωτερικών 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ 
35.6692 
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια φυτών  για  τις  δημοτικές  ζαρντινιέρες  στην  Κορησία  Δήμου  Κέας 
(ηρώο)  και κατά προτίμηση 21 φυτών αουρέλια και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια 
ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 150,00€ σε βάρος του ΚΑ 35.6692 με τίτλο “Προμήθεια 
σπόρων, φυτών,δενδρυλλίων” του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 128/2012
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ΘΕΜΑ 10ο:   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για υποστηρικτικές υπηρεσίες – εκπαίδευση 
στη διαμόρφωση ειδικών διαδικασιών στα κυκλώματα του δημοσίου λογιστικού για την ορθή 
λειτουργία της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου, έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 
χρήσεως 2011 καθώς και διάθεση πίστωσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 15.000,00 € ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 00.6117.0003 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012)
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 209 ΤΟΥ Ν. 3463/06 ΚΑΙ ΤΟΥ Π.Δ. 28/1980      

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κύριοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 315/99 όπως αυτό τροποποιήθηκε από την 
υπ’ αριθμόν 4604/2005 κοινή απόφαση των υπουργών εσωτερικών και οικονομικών, οι Δήμοι που 
έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο των 5.000 κατοίκων ή/και εκείνοι με έσοδα πάνω από 1.500.000,00 € 
είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν την διπλογραφική λογιστική μέθοδο ως προς το σκέλος της 
γενικής λογιστικής ενώ σε ενδεχόμενο που ξεπερνούν τους 10.000 κατοίκους ή τα 3.000.000,00 € 
σε έσοδα είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν και την αναλυτική λογιστική. 

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, ο Δήμος Κέας έχει προβεί στην σύνταξη των 
οικονομικών καταστάσεων της απογραφής (Ισολογισμού Έναρξης) με ημερομηνία 01/01/2010 και 
στην έκδοση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης του 2010 με την βοήθεια εξωτερικών 
συνεργατών. Όμως καθ’ υπόδειξη των εξωτερικών συνεργατών, οι ανωτέρω οικονομικές 
καταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς λογιστές (όπως επιβάλλουν οι διατάξεις του άρθρου 
163 του Ν. 3463/06) γεγονός το οποίο θα πραγματοποιηθεί εντός των επομένων μηνών.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 266 του Ν. 3852/10, όλοι οι 
«Καλλικρατικοί» Δήμοι είναι υποχρεωμένοι από την 01η Ιανουαρίου του 2011 να εφαρμόσουν την 
διπλογραφική λογιστική μέθοδο στο σύνολό της (γενική και αναλυτική λογιστική), ανεξάρτητα από 
τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του άρθρου 3 του Π.Δ. 315/99, όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμόν 4604/05 κοινή απόφαση των υπουργών εσωτερικών και οικονομικών και ισχύει.

Κατά συνέπεια, ο Δήμος Κέας είναι υποχρεωμένος από την 01η Ιανουαρίου 2011, να 
εφαρμόζει την διπλογραφική λογιστική μέθοδο στο σύνολό της (δηλ. εκτός από την γενική 
λογιστική και την αναλυτική λογιστική). 

Η εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου, εκτός από υποχρέωση, αποτελεί και 
ένα σημαντικό, ουσιαστικό και επιστημονικό εργαλείο για την οικονομική διοίκηση του Δήμου μας. 
Οι περιοδικές και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα εκδίδει ο Δήμος μας μέσα από την
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 γενική λογιστική θα δίνουν μία ολοκληρωμένη εικόνα στους δημότες μας για την οικονομική θέση 
του Δήμου και την κατάλληλη διοικητική πληροφόρηση στα μονομελή και συλλογικά όργανα του 
Δήμου για την λήψη σωστών αποφάσεων. 

Δυστυχώς όμως όπως πολύ καλά γνωρίζετε η οικονομική υπηρεσία του Δήμου μας είναι 
υποστελεχωμένη καθώς απουσιάζουν δύο (2) μόνιμοι υπάλληλοι με άδεια λοχίας.

Το γεγονός αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, δημιούργησε πολλά προβλήματα και 
υποχρεωτικά μας οδήγησε σε αναδιανομή αρμοδιοτήτων στους εναπομείναντες υπαλλήλους μέσα 
στην υπηρεσία. Όμως οι υφιστάμενοι υπάλληλοι εκτός από τις επιπλέον αρμοδιότητες που 
επωμίστηκαν (τις περισσότερες από τις οποίες αγωνίζονται να μάθουν για να τις ασκήσουν) 
καλούνται παράλληλα να λειτουργήσουν και βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου, γεγονός 
το οποίο δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν καθώς δεν έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις.  

Για την αντιμετώπιση περιπτώσεων σαν την δική μας, προβλέφθηκε στην παράγραφο 8 του 
άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 26 του Ν.3613/07, ότι «οι 
δήμοι και οι κοινότητες που εφαρμόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, 
σύμφωνα με το π.δ. 315/1999, μπορούν, σε περίπτωση που δεν υπηρετεί υπάλληλος με την 
απαιτούμενη άδεια λογιστή ή όταν ο αριθμός των λοιπών υπαλλήλων δεν καλύπτει τις αντίστοιχες 
οργανικές θέσεις της οικείας υπηρεσίας, να αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες που διαθέτουν 
τα αντίστοιχα προσόντα ή σε λογιστικά γραφεία που πληρούν τις οικείες προϋποθέσεις, την 
οργάνωση και υποστήριξη των λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών τους, τη σύνταξη των 
ετήσιων οικονομικών καταστάσεών τους, καθώς και τη διεξαγωγή κάθε εργασίας απαραίτητης για 
την εφαρμογή του ανωτέρω Σχεδίου.»  

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κρίνουμε ως επιβεβλημένη την 
ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη - λογιστή των απαραίτητων υπηρεσιών υποστήριξης και 
εκπαίδευσης των υπηρεσιών του Δήμου μας για την εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής 
μεθόδου.

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  παροχής 
υπηρεσιών 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 
υπηρεσίες που ο προϋπολογισμός τους δεν ξεπερνάει τα όρια της απευθείας ανάθεσης (20.000,00 € 
μη συμπεριλαμβανομένου φ.π.α. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 35130/739/9-8-2010 απόφαση του 
Υπουργού  Οικονομικών) η  δαπάνη  γίνεται  με  βάσει  την  περιγραφή,  τον  προϋπολογισμό  και  τα 
λοιπά,  κατά  την  κρίση  του  Ο.Τ.Α.,  στοιχεία  της  υπηρεσίας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.

Ήδη με την υπ’ αριθμόν 104/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας έχει 
διατεθεί πίστωση ύψους 15.000,00 € από τον κωδικό 00.6117.0003 για την πραγματοποίηση της 
ανωτέρω εργασίας.

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, 
εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή τα ακόλουθα : 

1. την  έγκριση  της  ανάθεσης  της  υποστηρικτικών  –  εκπαιδευτικών  υπηρεσιών  για  την 

διαμόρφωση ειδικών διαδικασιών στα κυκλώματα του δημοσίου λογιστικού για την ορθή 

λειτουργία  της  διπλογραφικής  λογιστικής  μεθόδου  και  την  έκδοση  των  οικονομικών 

καταστάσεων χρήσης 2011 βάσει αυτής σε εξωτερικό συνεργάτη, οικονομολόγο – λογιστή 

2. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με το κείμενο της παρούσας εισήγησης. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες :
• Ως προς το κύκλωμα των εσόδων :  
Διαμόρφωση διαδικασίας αποτύπωσης στην γενική λογιστική των απαιτήσεων του Δήμου
Διαμόρφωση διαδικασίας αποτύπωσης στην γενική λογιστική των εσόδων του Δήμου  
Διαμόρφωση διαδικασίας διάκρισης,  παρακολούθησης και αποτύπωσης των επισφαλών και 
ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων του Δήμου βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου
• Ως προς το κύκλωμα των προμηθειών - λογιστηρίου :  
Διαμόρφωση διαδικασίας διάκρισης, παρακολούθησης και αποτύπωσης (στα βιβλία της γενικής 
λογιστικής και στο βιβλίο του μητρώου παγίων) των παγίων περιουσιακών στοιχείων του 
Δήμου (πλην μελετών και έργων) βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου 
Διαμόρφωση διαδικασίας διάκρισης, παρακολούθησης και αποτύπωσης των έργων του Δήμου 
βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου
Διαμόρφωση διαδικασίας διάκρισης, παρακολούθησης και αποτύπωσης των μελετών του 
Δήμου βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου
Διαμόρφωση διαδικασίας παρακολούθησης και αποτύπωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων 
των αμιγώς δημοτικών, διαδημοτικών ή/και λοιπών επιχειρήσεων (κοινωφελής επιχείρηση 
Κέας, αναπτυξιακή διαδημοτική επιχείρηση Κυκλάδων κ.α.) στις οποίες έχει μετοχές ο Δήμος 
Κέας βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου
Διαμόρφωση διαδικασίας διάκρισης, καταγραφής και αποτύπωσης των αποθεμάτων 
(αναλωσίμων υλικών κ.α.) του Δήμου στο τέλος κάθε έτους βάσει της διπλογραφικής 
λογιστικής μεθόδου
Διαμόρφωση διαδικασίας ελέγχου του υπολοίπου των προμηθευτών – πιστωτών του Δήμου 
βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου
Διαμόρφωση διαδικασίας διάκρισης, καταγραφής και αποτύπωσης των εξόδων του Δήμου στο 
τέλος κάθε έτους βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου
Διαμόρφωση διαδικασίας διάκρισης, καταγραφής και αποτύπωσης των λογιστικών 
τακτοποιήσεων του Δήμου στο τέλος κάθε έτους βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου 
(Κ.Α.Π., Δ.Ε.Η., πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας)
• Ως προς το κύκλωμα της ταμιακής υπηρεσίας :  
Διαμόρφωση διαδικασίας διάκρισης, καταγραφής και αποτύπωσης των χρηματικών διαθεσίμων 
του Δήμου στο τέλος κάθε ημέρας βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου (συμφωνία του 
χρηματικού υπολοίπου που αναγράφεται στο βιβλίο τρεχούμενων λογαριασμών του δημοσίου 
λογιστικού με το άθροισμα των χρηματικών διαθεσίμων στην τράπεζα και στο ταμείο του 
Δήμου) 
Διαμόρφωση διαδικασίας αποτύπωσης του κυκλώματος των κρατήσεων του Δήμου βάσει της 
διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου (δημιουργία υποχρέωσης, απόδοση κ.α.)
• Επιπλέον ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την 

έκδοση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το κόστος για την εκτέλεση της ανωτέρω παρεχόμενης υπηρεσίας δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό 
των 15.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 
35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών)
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ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της αναφερόμενης στην παρούσα εισήγηση υπηρεσία υπάρχουν διαθέσιμες και 
εξειδικευμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2012, ύψους 
15.000,00 € στον Κ.Α. 00.6117.0003

Φορέας χρηματοδότησης :
Η δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου

Δικαίωμα συμμετοχής – κριτήρια επιλογής αναδόχου :

Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την 
κατάταξη των συμμετεχόντων με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εταιρείες ή/και οι ενώσεις εταιρειών 
που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα (πτυχίο Ά τάξης λογιστή) και προϋπηρεσία και εμπειρία στην 
σύνταξη της απογραφής έναρξης οργανισμών του δημοσίου και τοπικής αυτοδιοίκησης, δεόντως 
αποδεδειγμένη

Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06), μετά από συλλογή 
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους.

Συμβατικά Στοιχεία:

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, 
κατά σειρά ισχύος, είναι:

• Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής
• Η προσφορά του μειοδότη (Τεχνική και Οικονομική)

Σύμβαση:
Η  σύμβαση  καταρτίζεται  από  την  κοινοτική  υπηρεσία  και  υπογράφεται  από  τα  συμβαλλόμενα 
μέρη. Η σύμβαση  συντάσσεται  με  τους  όρους που αναφέρονται  στην απόφαση  της οικονομικής 
επιτροπής  που  καθορίζει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  στην  προσφορά  του  μειοδότη  που  έγινε 
αποδεκτή από την κατά νόμο επιτροπή.

Χρόνος Εκτέλεσης της υπηρεσίας  – Τρόπος πληρωμής:
Η  εκτέλεση  της  αναφερόμενης  στην  παρούσα  εισήγηση  υπηρεσία  θα  γίνει  τμηματικά  ως  τις 
31/12/2012.
Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο των 
παρεχόμενων  υπηρεσιών  και  μετά  την  έκδοση  από  τον  ανάδοχο  των  νόμιμων  φορολογικών 
στοιχείων  (σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  κώδικα  βιβλίων  και  στοιχείων)  και  την  έκδοση 
χρηματικών ενταλμάτων από το λογιστήριο του Δήμου, ενώ δεν θα υπερβεί τις εξήντα (60) ημέρες 
από την έκδοση του παραστατικού (Π.Δ. 166/2003). 
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Τόπος Εκτέλεσης:
Οι  ανωτέρω  υπηρεσίες  θα  παρασχεθούν  με  επιτόπιες  επισκέψεις  του  αναδόχου  στην  έδρα  του 
Δήμου ή όπου αλλού υποδείξουν οι υπάλληλοι ή η διοίκηση αυτής. Παράλληλα θα μπορούν να 
παρασχεθούν και τηλεφωνικά ή και με την χρήση του διαδικτύου (email-teamviewer κ.α.).

Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την προμήθεια :
1. Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
2. Οι διατάξεις του Π.Δ. 28/1980
3. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07
4. Οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
5. Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15 – 6 - 1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού 

Δήμων και Κοινοτήτων
6. Οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 

2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ 
00.6117.0003
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  για  υποστηρικτικές  υπηρεσίες  –  εκπαίδευση  στη 
διαμόρφωση  ειδικών  διαδικασιών  στα  κυκλώματα  του  δημοσίου  λογιστικού  για  την  ορθή 
λειτουργία  της  διπλογραφικής  λογιστικής  μεθόδου,  έγκριση  των  οικονομικών  καταστάσεων 
χρήσεως 2011.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  15.000,00€  σε  βάρος  του  ΚΑ  00.6117.0003 με  τίτλο 
“Αμοιβή εξωτερικού συμβούλου του Δήμου” του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 129/2012
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ΘΕΜΑ 11ο:   Έγκριση της δαπάνης,  των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για 
εξωραϊσμό πηγών εντός του οικισμού Ιουλίδας Δήμου Κέας καθώς και στην ευρύτερη περιοχή 
αυτού.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
ανέφερε τα εξής περί έγκρισης της δαπάνης «Εξωραϊσμού πηγών» εντός του οικισμού Ιουλίδας 
Δήμου Κέας καθώς και στην ευρύτερη περιοχή αυτού, ύψους 5.800,00€ πλέον ΦΠΑ και διάθεση 
της σχετικής πίστωσης που αναφέρεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 
2012, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:

        1. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006.
        2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/10
        3. Τις διατάξεις του Β.Δ. 17–5/15–6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού   

Δήμων και Κοινοτήτων»
        4. Την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας
        5. Το γεγονός ότι υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του   

Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012 στον ΚΑ 25.7336.0009 του προϋπολογισμού εξόδων.
        6. Την αναγκαιότητα έγκρισης της δαπάνης «Εξωραϊσμός  πηγών»  εντός  του  οικισμού 

Ιουλίδας  Δήμου  Κέας  καθώς  και  στην  ευρύτερη  περιοχή  αυτού, ύψους 5.800,00€  πλέον 
ΦΠΑ και διάθεση της σχετικής πίστωσης που αναφέρεται στον προϋπολογισμό του Δήμου 
Κέας οικονομικού έτους 2012.

Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις 
προαναφερόμενες διατάξεις, πρέπει να προβούν στην έγκριση της δαπάνης «Εξωραϊσμού πηγών» 
εντός του οικισμού Ιουλίδας Δήμου Κέας καθώς και στην ευρύτερη περιοχή αυτού και διάθεση 
της σχετικής πίστωσης που αναφέρεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 
2012» σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ ΟΔ Ι Α Γ ΡΑΦ Ε Σ

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο υπηρεσίας  
Ο  Δήμος  Κέας  για  τον  εξωραϊσμό  των  πηγών  της  ευρύτερης  περιοχής  οικισμού  Ιουλίδας,  θα 
πραγματοποίηση τις εξής εργασίες:

1. Άντληση των υδάτων 
2. Αποψίλωση χόρτων από την «μάνα» 
3. Ασβέστωμα 
4. Τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις ανωτέρω εργασίες θα απομακρυνθούν με ευθύνη και 
μεταφορικό μέσο του εργολάβου. 

Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν από 01/09/2012 έως 31/12/2012.

Τα υλικά καθαριότητας, υλικά ασπρίσματος, εργαλεία που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες, 
είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.

Άρθρο 2ο   :   Ισχύουσες διατάξεις  
Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
α.  Του  Π.Δ/τος  28/1980  “περί  εκτελέσεως  έργων  και  προμηθειών  οργανισμών  τοπικής 
αυτοδιοίκησης”.
β. Του ισχύοντος δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Ν. 3463/2006).
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Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία  
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου.
β. Ο προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου.
γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων - τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 4ο :     Τρόπος παροχής της υπηρεσίας  
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 20 
του Ν. 3731/08 και του άρθρου 83 του Ν. 2362/95, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

Άρθρο 5ο : Σύμβαση

Ο ανάδοχος μετά την κατά νόμο απευθείας ανάθεση από τον Δήμαρχο, είναι υποχρεωμένος να 
έρθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα 
(10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 6ο : Άρνηση υπογραφής της σύμβασης
1. Εάν  ο  ανάδοχος  της  εργασίας  δεν  προσέλθει,  να  υπογράψει  τη  σύμβαση  μέσα  σε  δέκα  (10) 

ημέρες από την γνωστοποίηση σ’ αυτόν της κατακύρωσης επ’ ονόματι του διαγωνισμού, ή δεν 
καταθέσει  την  σύμφωνα  με  το  προηγούμενο  άρθρο  της  παρούσας  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης, 
τότε εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
Ο Δήμος, μετά από αυτό είναι ελεύθερος να επιλέξει οιανδήποτε άλλη αποδεκτή προσφορά ή να 
επαναλάβει τη δημοπρασία.

2. Ο Δήμος και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε 
τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας που έγινε σ’ αυτόν από μέρος του αναδόχου που αρνήθηκε 
την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 7ο : Ευθύνη αναδόχου και εγγύηση λειτουργίας
1. Ο  ανάδοχος  παροχής  της  υπηρεσίας  ευθύνεται  για  την  τήρηση  και  ικανοποίηση  των 

συμπεφωνημένων  ιδιοτήτων  του  αντικειμένου  της  υπηρεσίας  και  εγγυάται  την  ανυπαρξία 
οιουδήποτε ελαττώματος.

2. Κατά την προσωρινή παραλαβή της παροχής υπηρεσίας εξετάζονται και διαπιστώνονται οι κατ’ 
αρχήν  ιδιότητες  και  οι  τυχόν  επελθούσες  φθορές,  ζημίες,  κ.λ.π.  λόγω  πλημμελούς  ή  κακής 
ποιότητας υπηρεσίας.

3. Ο χρόνος εγγύησης που μετά την λήξη του οποίου γίνεται η οριστική παραλαβή, μετράται από 
την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής και καθορίζεται με την προσφορά του διαγωνιζομένου. 
Καθ’ όλο το χρόνο της εγγύησης υποχρεούται ο ανάδοχος να αποκαταστήσει κατασκευαστικές 
και λειτουργικές ανωμαλίες του αντικειμένου της υπηρεσίας.

4. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί στην αποκατάσταση λειτουργικών ανωμαλιών, δικαιούται ο Δήμος 
κατά την κρίση της να προβεί σε αυτό για λογαριασμό του αναδόχου προμηθευτή ή να ζητήσει 
την μείωση του τιμήματος.

Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιμών προσφοράς
Οι τιμές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι της περαίωσης της υπηρεσίας.

Άρθρο 9ο : Δαπάνες αναδόχου. Ευθύνη μέχρι παραδόσεως
Όλα γενικά τα έξοδα μέχρι περαίωσης της υπηρεσίας, βαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης ο ανάδοχος 
ευθύνεται, για οτιδήποτε ήθελε συμβεί στο είδος της υπηρεσίας, μέχρι το πέρας αυτής.

Άρθρο 10ο : Παράδοση, προσωρινή και οριστική παραλαβή
1. Ως  ημέρα  παράδοσης  θεωρείται  η  ημέρα  κατά  την  οποία  ο  ανάδοχος  ολοκληρώσει  την 

παροχή  υπηρεσία  που  αναφέρεται  στην  παρούσα  διακήρυξη.  Κατά  την  παράδοση  θα 
συνταχθεί  και  απλό  πρωτόκολλο  ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβής.  Ο  ανάδοχος 
ευθύνεται μέχρι του χρόνου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. Μετά την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή η ευθύνη του αναδόχου περιορίζεται στα  οριζόμενα στο άρθρο 8 της 
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παρούσας.
2. Στη  συνέχεια  της ποσοτικής  και  ποιοτικής παραλαβής, η επιτροπή  προσωρινής και  οριστικής 

παραλαβής που θα συγκροτηθεί, θα προβαίνει στην προσωρινή παραλαβή της υπηρεσίας κάθε 
τέλος του μήνα.
Η  προσωρινή  παραλαβή  θα  συντελεσθεί  το  πολύ  μέσα  σε  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την 
ημερομηνία της ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

3. Η οριστική παραλαβή θα γίνει, μετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης και αποσκοπεί στην 
διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας.

4. Κατά τον χρόνο εγγύησης εφόσον διαπιστωθούν φθορές, ζημίες, κ.λ.π. που θα οφείλονται στην 
κακή  ποιότητα  υπηρεσίας,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  συμμορφωθεί  ανάλογα,  χωρίς  καμία 
αμοιβή, εφόσον είναι δεικτικοί επανορθώσεων κατά την κρίση της επιτροπής. 
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις παραπάνω υποχρεώσεις του μέσα στην οριζόμενη 
από την επιτροπή προθεσμία, ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και 
λογαριασμό  του  αναδόχου  και  κατά  τον  προσφορότερο  για  τις  ανάγκες  και  τα  συμφέροντα 
αυτού τρόπο.
Για  τη  κάλυψη  των  σχετικών  δαπανών  χρησιμοποιείται  η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  ή  με 
παρακράτηση  ποσού  από  το  οφειλόμενο  ποσό  προς  τον  ανάδοχο.  Η  παραλαβή  της  παροχής 
υπηρεσίας θα γίνει από επιτροπή που θα ορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Π.Δ/τος 28/80.

Άρθρο 11ο : Αθέτηση όρων σύμβασης
1. Η  από  μέρους  του  αναδόχου  αθέτηση  όρου  ή  όρων  της  σύμβασης,  παρέχει  στο  Δήμο  το 

δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο της παροχής υπηρεσίας.
2. Η έκπτωση του αναδόχου  έχει σαν συνέπεια: 

α)  Την  απώλεια  υπέρ  του  Δήμου  λόγω  ποινικής  ρήτρας  ολόκληρου  του  ποσού  της 
κατατεθειμένης εγγυήσεως.
β) Την υποχρέωση του αναδόχου να αποζημιώσει τον Δήμο για κάθε ζημία θετική και αποθετική 
την οποία θα υποστεί από την μη εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 12ο : Τρόπος πληρωμής
Η αποζημίωση  του αναδόχου  θα  καταβάλλεται στο τέλος  κάθε μήνα  με Χ.Ε. πληρωμής που θα 
εκδίδεται αφού προσκομίσει δελτίο παροχής υπηρεσιών θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται, 
αναλυτική  κατάσταση  μισθοδοσίας  του  προσωπικού  και  θεώρηση  λογαριασμού  από  την 
διευθύνουσα υπηρεσία. Το συνολικό ποσό δεν θα υπερβαίνει το ποσό με το οποίο μειοδότησε και 
το Φ.Π.Α. που αναλογεί σε αυτό.

Άρθρο 13ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος της υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως 
τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που 
ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), βαρύνει το Δήμο.

Άρθρο 14ο : Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 15ο : Τεχνικές προδιαγραφές
Ο  Δήμος  Κέας  για  τον  εξωραϊσμό  των  πηγών,  της  ευρύτερης  περιοχής  οικισμού  Ιουλίδας,  θα 
πραγματοποίηση τις εξής εργασίες:

1. Άντληση των υδάτων
2. Αποψίλωση χόρτων από την «μάνα»
2. Ασβέστωμα
3. Τα  απορρίμματα  που  θα  προκύψουν  από  τις  ανωτέρω  εργασίες  θα  απομακρυνθούν  με 

ευθύνη και μεταφορικό μέσο του εργολάβου.
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Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν από 01/09/2012 έως 31/12/2012.

Τα υλικά καθαριότητας, υλικά ασπρίσματος, εργαλεία που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες, 
είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.

Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του 
Προέδρου και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/10
3. Τις διατάξεις του Β.Δ. 17–5/15–6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού Δήμων και 
Κοινοτήτων»
4. Την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας
5. Το γεγονός ότι υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου 
Κέας οικονομικού έτους 2012, στον ΚΑ 25.7336.0009 του προϋπολογισμού εξόδων.
6. Την αναγκαιότητα έγκρισης της δαπάνης «Εξωραϊσμού πηγών» εντός του οικισμού Ιουλίδας 
Δήμου Κέας καθώς και στην ευρύτερη περιοχή αυτού, ύψους 5.800,00€ πλέον ΦΠΑ και διάθεση 
της σχετικής πίστωσης που αναφέρεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 
2012.

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Από πλευράς του μέλους της μειοψηφίας κ. Στυλιανού Λέπουρα δεν εγκρίνεται η ανωτέρω δαπάνη.

Από πλευράς της πλειοψηφίας εγκρίνεται με 4 ψήφους  η δαπάνη «Εξωραϊσμού πηγών» εντός του 
οικισμού  Ιουλίδας  Δήμου  Κέας  καθώς  και  στην  ευρύτερη  περιοχή  αυτού, ύψους 5.800,00€ 
πλέον Φ.Π.Α. και διαθέτει την σχετική πίστωση που αναφέρεται στον προϋπολογισμό του Δήμου 
Κέας οικονομικού έτους 2012, στον ΚΑ 25.7336.0009, ενώ το μέλος της πλειοψηφίας κ.Φίλιππος 
Μαρούλης  δεν  ψηφίζει  με  την  παρατήρηση  ότι  ο  καθαρισμός  μπορεί  να  γίνει  με  το  υπάρχον 
προσωπικό του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 130/2012
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση της δαπάνης και των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια δύο 
(2)  ελαστικών  για  κάθε  ένα  από  τα  υπ΄αριθμ.  KHY2288  &  ΚΗΥ2277  απορριμματοφόρα 
οχήματα του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.   KHY  2288 & ΚΗΥ2277  

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

( Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.640,00€ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 20.6671.0001 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012)

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

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  Δήμου  για  την  αντικατάσταση  ελαστικών  των 
απορριμματοφόρων, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια δύο (2) 
ελαστικών  για κάθε ένα από τα υπ΄αριθμ. KHY2288 & ΚΗΥ2277 απορριμματοφόρα οχήματα του 
Δήμου.

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  (15.000,00  €  μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 27319/02 Κ.Υ.Α.) η δαπάνη γίνεται με 
βάσει  την περιγραφή, τον  προϋπολογισμό  και  τα  λοιπά, κατά  την  κρίση  του  Ν.Π.,  στοιχεία  της 
προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που 
υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.

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

1. την έγκριση της δαπάνης για προμήθεια δύο (2) ελαστικών για κάθε ένα τα υπ΄αριθμ. 
KHY2288 & ΚΗΥ2277 απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου.

      2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   1.640,00  €  του  κωδικού  αριθμού  δαπανών  του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012, Κ.Α. 20.6671.0001

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

− Για το υπ΄αριθμ.ΚΗΥ 2288 δύο (2) ελαστικά μάρκας HAVKOOK 285-70-19,5
− Για το υπ΄αριθμ.ΚΗΥ 2277 δύο (2) ελαστικά μάρκας HAVKOOK 11-22,50

ΣΥΝΟΛΟ           1.640,00€  

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)

2. Οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)

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

4. Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού 
Δήμων και Κοινοτήτων»

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

6. Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

7. Οι  διατάξεις  του  Π.Δ.  166/2003 «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στην  Οδηγία 
2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»

8. Η υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.Α.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την  εκτέλεση  της  ανωτέρω  προμήθειας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη  πίστωση  στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012, ύψους 5.000,00€ και συγκεκριμένα στον 
Κ.Α.   20.6671.0001 (σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  3871/10,  του  Π.Δ.  113/10  και  της  υπ’ 
αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών)

Έγκριση Αποτελέσματος 
• Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη 

γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 
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Χρόνος Παράδοσης 
Τα  προς  προμήθεια  είδη  θα  παραδίδονται  τμηματικά  ανάλογα  τις  προκύπτουσες  ανάγκες  της 
υπηρεσίας μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος προμηθειών του δήμου. Ο χρόνος 
παράδοσης ορίζεται σε δέκα (10 ) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της εντολής. Για κάθε 
ημέρα  υπέρβασης  ορίζεται  ποινική  ρήτρα  σύμφωνα  με  το  άρθρο  33  υπ’  αριθμόν  11389/93 
απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος 
Παραλαβή Υλικών 
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή παραλαβής και θα πραγματοποιηθεί με 
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.
Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης των υλικών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παραγράφων 1δ , 2 και 3 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού 
εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 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  40  της  υπ’  αριθμόν  11389/93  απόφασης  του  υπουργού  εσωτερικών 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ 
20.6671.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια δύο  (2)  ελαστικών  για  κάθε  ένα  από  τα  υπ΄αριθμ.  KHY2288  & 
ΚΗΥ2277  απορριμματοφόρα  οχήματα  του  Δήμου  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των  προς 
προμήθεια ειδών. 

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  1.640,00€  σε  βάρος  του  ΚΑ  20.6671.0001 με  τίτλο 
“Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων” του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 131/2012



14η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας της 7ης Αυγούστου 2012

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση της δαπάνης,  των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση της πίστωσης 
για  τις  εργασίες  τοποθέτησης  ελαστικών  στα  υπ΄αριθμ.  KHY2288  &  ΚΗΥ2277 
απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
   ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.   KHY  2288 & ΚΗΥ2277  

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 110,00€ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 20.6263.0001 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 23 ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ 11389 / 93 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Γα  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  Δήμου  και  την  σωστή  και  ασφαλή  κίνηση  των 
απορριμματοφόρων  οχημάτων,  κρίνεται  απαραίτητη  η  πραγματοποίηση  δαπάνης  για  εργασίες 
τοποθέτησης  ελαστικών  στα  υπ΄αριθμ.  KHY2288 & ΚΗΥ2277 απορριμματοφόρα  οχήματα  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  εργασίες τοποθέτησης ελαστικών στα υπ΄αριθμ. KHY2288 
& ΚΗΥ2277 απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου.

      2. την διάθεση πίστωσης ύψους  110,00 € του κωδικού αριθμού δαπανών του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012, Κ.Α. 20.6263.0001

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

εργασίες  τοποθέτησης  ελαστικών  στα  υπ΄αριθμ.  στα  υπ΄  αριθμ.  KHY2288  &  ΚΗΥ2277 
απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου.

ΣΥΝΟΛΟ           110,00€  
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Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)

2. Οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)

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

4. Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού 
Δήμων και Κοινοτήτων»

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

6. Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

7. Οι  διατάξεις  του  Π.Δ.  166/2003 «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στην  Οδηγία 
2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»

8. Η υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.Α.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την  εκτέλεση  της  ανωτέρω  υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη  πίστωση  στον 
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2012,  ύψους  16.000,00€ και  συγκεκριμένα 
στον Κ.Α.  20.6263.0001 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ 
αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών)

Έγκριση Αποτελέσματος 
• Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη 

γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 
Χρόνος Παράδοσης 
Η  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  θα  πραγματοποιηθεί  εντός  10  ημερών  από  την  ημερομηνία 
κοινοποίησης  της  εντολής.  Για  κάθε  ημέρα  υπέρβασης  ορίζεται  ποινική  ρήτρα  σύμφωνα  με  το 
άρθρο 33 υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Τόπος Παράδοσης 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή.
Παραλαβή Υλικών 
Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή  και θα πραγματοποιηθεί με 
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία εκτέλεσης των εργασιών.
Τρόπος Πληρωμής 
Η  πληρωμή  της  αξίας  των  υλικών  θα  γίνει  μετά  το  πέρας  των  εργασιών.  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  40  της  υπ’ αριθμόν  11389/93 
απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ 
20.6263.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  τις  εργασίες  τοποθέτησης  ελαστικών  στα  υπ΄αριθμ.  KHY2288  &  ΚΗΥ2277 
απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων εργασιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  110,00€  σε  βάρος  του  ΚΑ  20.6263.0001 με  τίτλο 
“Συντήρηση  και  επισκευή  απορριμματοφόρων” του  προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους 
2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 132/2012
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Ο πρόεδρος Τα μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός Βελισσαροπούλου Ειρήνη              

Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία

             Μαρούλης Φίλιππος         
         

Μορφωνιός Ιωάννης

Λέπουρας Στυλιανός                 
     


