
20η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας στις 18 Δεκεμβρίου 2012

                  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
      ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
           ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 18/12/2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6838/13-12-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο :   Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση των υπ΄αριθμ. 
ΚΗΥ6737, ΚΗΥ2288, ΚΗΥ2277, ΚΗΥ2290 οχημάτων του Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης 
για την παροχή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς εγγράφων για τον μήνα Νοέμβριο του Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 3ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια σιδερένιων πορτών σε πηγές.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 4ο:   Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσιεύσεων σε  (3) 
τρεις  εφημερίδες  που  αφορούν  την  “Προμήθεια  απορ/φορου  οχήματος  τύπου  πρέσας 
χωρητικότητας 22κ.μ. με μηχανισμό ανύψωσης κάδων 120-1100 λίτρων για τις ανάγκες του Δήμου 
Κέας”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων 
υπαλλήλων του Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 6ο:    Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρικών λαμπών οικονομίας για το Δήμο Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 7ο:    Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια εργαλείων για την υπηρεσία καθαριότητας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 8ο:   Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 95/2012 απόφασης της οικονομικής επιτροπής ως 
προς το ποσό και διάθεση σχετικής πίστωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 9ο:    Δέσμευση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης στον αντίστοιχο Κωδικό Αριθμό των 
εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2012 και διάθεση  πίστωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 10ο:    Έγκριση ανάθεσης  σε  δικηγόρο Αθηνών για  την  κατάθεση  αίτησης ακύρωσης 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της Υπουργικής Απόφασης για την κατάργηση της 
ΔΟΥ του νησιού μας και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 11ο: Διορισμός νομικού εκπροσώπου και διάθεση σχετικής πίστωσης για να παραστεί στο 
1ο Μονομελές Πλημ/κείο Αθηνών για υπόθεση του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 12ο:     Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια νερών και διαφόρων ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 13ο:    Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αλυσοπρίονων για την υπηρεσία 
καθαριότητας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 14ο:     Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  επισκευής  και  συντήρησης  των  οχημάτων  της  υπηρεσίας 
καθαριότητας του Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 15ο:     Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας  επισκευής και  συντήρησης των οχημάτων της υπηρεσίας 
ύδρευσης του Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 16ο:     Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας   επισκευής και  συντήρησης των μηχανημάτων έργων του 
Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 17ο:     Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης των λοιπών οχημάτων του Δήμου 
Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 18ο:     Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων της 
υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 19ο:     Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων της 
υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 20ο:     Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των μηχανημάτων 
έργων  του Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 21ο:     Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης  για  την  προμήθεια  ανταλλακτικών  για  την  επισκευή  και  συντήρηση  των  λοιπών 
οχημάτων  του Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 22ο:     Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας μετακίνησης εγκαταλειμμένων οχημάτων. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 23ο:   Εισήγηση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  τον 
καθορισμό του συντελεστή για την επιβολή τελών ύδρευσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 24ο:   Εισήγηση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  τον 
καθορισμό του συντελεστή για την επιβολή τελών αποχέτευσης

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 25ο:   Εισήγηση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  τον 
καθορισμό του συντελεστή για την επιβολή τελών νεκροταφείων – οστεοφυλακείων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 26ο:   Εισήγηση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  τον 
καθορισμό του συντελεστή για την επιβολή τελών σφαγείων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 27ο:   Εισήγηση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  τον 
καθορισμό του συντελεστή για την επιβολή τελών  κοινοχρήστων χώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 28ο:   Εισήγηση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  τον 
καθορισμό του συντελεστή για την επιβολή τελών φωτισμού – καθαριότητας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση της εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 
τον καθορισμό του συντελεστή για την επιβολή τελών  ΤΑΠ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 30ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση 
έργων ύδρευσης, που έχουν ή πρόκειται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 31ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την μεταφορά προκατασκευασμένων αιθουσών ΕΠΑΛ σε νέα θέση. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 32ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση αιθουσών ΕΠΑΛ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 33ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας για την συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ στη 
Χερσαία Λιμενική Ζώνη Κορησσίας – Βουρκαρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 34ο:   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης για την συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανών γραφείου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης 
για την προμήθεια μεταχειρισμένου επιστριοφόρου φορτωτή.

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. 20ης/18-12-2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και στο γραφείο του Τοπικού Συμβουλίου στην Κορησσία,  σήμερα στην 18/12/2012, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Κέας, ύστερα από την 6838/13-12-2012 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  
4  μέλη :

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ

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

 

                                                             
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πετρή Βασιλική.
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ΘΕΜΑ 1ο :   Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση των υπ΄αριθμ. 
ΚΗΥ6737, ΚΗΥ2288, ΚΗΥ2277, ΚΗΥ2290 οχημάτων του Δήμου Κέας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο 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  χιλίων  σαράντα  τεσσάρων 
(1.044,00€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  εργασία  ανανέωσης 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων  των υπ΄αριθμ. ΚΗΥ 6737, ΚΗΥ 2288, ΚΗΥ 2277 και ΚΗΥ 2290 
οχημάτων του Δήμου Κέας από 25/12/2012 – 25/06/2013.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80 
και θα βαρύνει τους ΚΑ 20.6253.0001 και  20.6253.0002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.

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 στους ΚΑ  
   20.6253.0001 και  20.6253.0002
4. Τα υπ΄αριθμ 788663-2, 788664-2, 788666-2 και 788702-2 ανανεωτήρια συμβόλαια
5. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 1.044,00€ σε βάρος των ΚΑ 20.6253.0001 και 
20.6253.0002  με  τίτλους  «Ασφάλιστρα  απορριμματοφόρων»  και  «Ασφάλιστρα  φορτηγών-
ημιφορτηγών» αντίστοιχα, του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Β) Εισηγείται την απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο στην εταιρεία  International Life για την 
εργασία ανανέωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων των υπ΄αριθμ. ΚΗΥ 6737, ΚΗΥ 2288, ΚΗΥ 2277 
και ΚΗΥ 2290 οχημάτων του Δήμου Κέας από 25/12/2012 – 25/06/2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 233/2012
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ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς εγγράφων για τον μήνα Νοέμβριο του 
Δήμου Κέας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 2ο 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 δεκαοκτώ και τριάντα 
τέσσερα  λεπτά (118,34€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την εργασία 
ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου για τον μήνα Νοέμβριο 2012.

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 00.6224 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίον έχει εγγραφεί 
πίστωση ευρώ δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00€).

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   
00.6224
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 118,34€  σε βάρος του ΚΑ 00.6224 με τίτλο «Λοιπές 
επικοινωνίες» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Β) Εισηγείται την απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο στην εταιρεία ACS ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την εργασία 
ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου για τον μήνα Νοέμβριο 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 234/2012
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ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια σιδερένιων πορτών σε πηγές.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΙΔΕΡΕΝΙΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΣΕ ΠΗΓΕΣ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 600,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 
          ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.7135.0002  )   

        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, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την 
προμήθεια σιδερένιων πορτών σε πηγές.

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 σιδερένιων πορτών σε πηγές για τις ανάγκες 
του Δήμου.

     2.την διάθεση πίστωσης ύψους 600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 25.7135.0002 του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012

      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

-1 τεμ.καπάκι και 1 τεμ.πόρτα για την πηγή Βρουλιδίων 

ΣΥΝΟΛΟ            600,00€  

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 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

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

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  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α. 
25.7135.0002 ποσού 600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (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 παραδοθούν μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος 
προμηθειών  του  Δήμου.  Ο  χρόνος  παράδοσης  ορίζεται  έως  τέλος  του  έτους.  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 θέση της πηγής.

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 
25.7135.0002
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια  σιδερένιων  πορτών  σε  πηγές  του  Δήμου  Κέας  και  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.  25.7135.0002 
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 235/2012
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ΘΕΜΑ 4ο:   Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσιεύσεων σε 
(3)  τρεις  εφημερίδες  που  αφορούν  την  “Προμήθεια  απορ/φορου  οχήματος  τύπου  πρέσας 
χωρητικότητας 22κ.μ. με μηχανισμό ανύψωσης κάδων 120-1100 λίτρων για τις ανάγκες του 
Δήμου Κέας”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 4ο 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 τριακοσίων ενενήντα 
τεσσάρων και ενενήντα οκτώ λεπτών (394,98€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που 
αφορά  την  πληρωμή  δημοσίευσης  σε  τρεις  (3)  εφημερίδες  για  την  “Προμήθεια  απορ/φορου 
οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 22κ.μ. με μηχανισμό ανύψωσης κάδων 120-1100 λίτρων 
για τις ανάγκες του Δήμου Κέας”, ως εξής :
-Εφημερίδα “Κυκλαδική ποσό 133,40€”
-Εφημερίδα “Τυποκυκλαδική ποσό 133,40€”
-Εφημερίδα “Ο λόγος των Κυκλάδων ποσό 128,18€”

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 20.6463 συνολικού ποσού 394,98€ προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.

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
    20.6463 
3. Τα φύλλα δημοσίευσης των εφημερίδων
4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει  πίστωση  συνολικού  ποσού  ευρώ  τριακοσίων  ενενήντα  τεσσάρων  και  ενενήντα  οκτώ 
λεπτών (394,98€) σε βάρος του ΚΑ 20.6463 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012, 
για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά  την πληρωμή δημοσίευσης  σε τρεις (3) 
εφημερίδες  για  την “Προμήθεια  απορ/φορου οχήματος  τύπου πρέσας  χωρητικότητας  22κ.μ.  με 
μηχανισμό ανύψωσης κάδων 120-1100 λίτρων για τις ανάγκες του Δήμου Κέας”.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 236/2012
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ΘΕΜΑ 5ο:   Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  πληρωμή  οδοιπορικών 
εξόδων  υπαλλήλων του Δήμου Κέας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 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,  εκτός  από εκείνες  που σύμφωνα με  τις  κείμενες 
διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού ευρώ ενενήντα τρία και 
πενήντα λεπτά (93,50€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά  οδοιπορικά έξοδα 
και  έξοδα  κίνησης  εκτός  έδρας  των  υπαλλήλων  του  Δήμου Κέας,  σύμφωνα  με  την  υπ΄αριθμ. 
38/2012 απόφαση Δημάρχου και την 5878/2012 εντολή μετακίνησης εκτός έδρας, ως εξής :

-Μυκωνιάτη Σωτηρία  για τη συμμετοχή της στην ημερίδα που διοργανώνει η Ο.Τ.S στην Αθήνα 
στις 24/04/2012, με θέμα “Ημερίδα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών για ΟΤΑ Α΄& Β΄βαθμού” και 
ποσού 16,50€.

-Τσούλου Χριστίνα για τη συμμετοχή της στην ημερίδα που διοργανώνει η Ο.Τ.S στην Αθήνα στις 
24/04/2012, με θέμα “Ημερίδα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών για ΟΤΑ Α΄& Β΄βαθμού” και ποσού 
11,00€.

-Βιτάλη  Παναγιώτη  για  την  μετάβασή  του  στη  Σύρο,  ημερομηνία  αναχώρησης  5/10/12  και 
ημερομηνία  επανόδου  6/10/12,  ημέρα  εκτός  έδρας  μία  (1)  και  αιτία  μετακίνησης  :  παραλαβή 
αξιογράφων από την Τράπεζα της Ελλάδος-υποκατάστημα Σύρου Κυκλάδων και ποσού 66,00€. 
 
Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του Ν.2685/2006 και του Π.Δ. 28/80 και θα βαρύνει 
τον ΚΑ 10.6422 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ  χίλια 
πεντακόσια (1.500,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ.2 του Ν.3463/06.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2685/1999
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ 
10.6422.
4. Τις εντολές μετακίνησης του Δημάρχου.
5. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι υπάλληλοι.
6. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ ενενήντα τρία και πενήντα λεπτά (93,50€) σε βάρος του ΚΑ 10.6422 
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους  2012 για  οδοιπορικά έξοδα και  έξοδα κίνησης 
εκτός έδρας των υπαλλήλων του Δήμου Κέας, ως εξής :
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-Μυκωνιάτη Σωτηρία  για τη συμμετοχή της στην ημερίδα που διοργανώνει η Ο.Τ.S στην Αθήνα 
στις 24/04/2012, με θέμα “Ημερίδα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών για ΟΤΑ Α΄& Β΄βαθμού και 
ποσού 16,50€.

-Τσούλου Χριστίνα για τη συμμετοχή της στην ημερίδα που διοργανώνει η Ο.Τ.S στην Αθήνα στις 
24/04/2012, με θέμα “Ημερίδα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών για ΟΤΑ Α΄& Β΄βαθμού και ποσού 
11,00€.

-Βιτάλη  Παναγιώτη  για  την  μετάβασή  του  στη  Σύρο,  ημερομηνία  αναχώρησης  5/10/12  και 
ημερομηνία  επανόδου  6/10/12,  ημέρα  εκτός  έδρας  μία  (1)  και  αιτία  μετακίνησης  :  παραλαβή 
αξιογράφων από την Τράπεζα της Ελλάδος-υποκατάστημα Σύρου Κυκλάδων και ποσού 66,00€.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 237/2012
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ΘΕΜΑ 6ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρικών λαμπών οικονομίας για το Δήμο Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 500,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 
          ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (70.6662.0001  )   

        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, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την 
προμήθεια ηλεκτρικών λαμπών οικονομίας για το Δήμο Κέας.

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 ηλεκτρικών λαμπών οικονομίας για το Δήμο 
Κέας 

      2.την διάθεση πίστωσης ύψους 500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 70.6662.0001 του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012

      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

-120 τεμ.λάμπες οικονομίας (warm white)

ΣΥΝΟΛΟ            500,00€  

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 

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

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

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

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

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

-Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

-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 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  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α. 
70.6662.0001 ποσού 500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (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 παραδοθούν μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος 
προμηθειών  του  Δήμου.  Ο  χρόνος  παράδοσης  ορίζεται  έως  τέλος  του  έτους.  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 
70.6662.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την προμήθεια  ηλεκτρικών λαμπών οικονομίας για το Δήμο Κέας  και  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 70.6662.0001 
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 238/2012
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ΘΕΜΑ 7ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια εργαλείων για την υπηρεσία καθαριότητας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 
          ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (20.7135  )   

        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, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την 
προμήθεια εργαλείων για την υπηρεσία καθαριότητας.

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 εργαλείων για την υπηρεσία καθαριότητας  

      2.την διάθεση πίστωσης ύψους 1.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 20.7135 του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012

      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

-1 τεμ. βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο 70,7 cm3 – 5,7 HP με λάμα 50 cm

ΣΥΝΟΛΟ            1.000,00€  

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 

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

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

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

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

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

-Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

-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 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 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 20.7135 
ποσού 1.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (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 
Το προς  προμήθεια  είδος  θα  παραδοθεί  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  του  ανωτέρω  είδους  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 του ανωτέρω είδους 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 
20.7135
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Δεν  εγκρίνει  την  προμήθεια  εργαλείων  για  την  υπηρεσία  καθαριότητας  και  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Το ανωτέρω θέμα θα επανεξεταστεί σε επόμενη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 239/2012
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ΘΕΜΑ 8ο:   Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 95/2012 απόφασης της οικονομικής επιτροπής ως 
προς το ποσό και διάθεση σχετικής πίστωσης.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 8ο 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 διόρθωση της  υπ΄αριθμ. 95/2012 απόφασης της οικονομικής επιτροπής 
που αφορά την παροχή υπηρεσίας για τον “Kαθαρισμό των σφαγείων του Δήμου Κέας για το έτος 
2012”,  ως  προς  το  ποσό  καθόσον  στην  ανωτέρω  απόφαση  αναφέρθηκε  ως  ποσό  σύμβασης 
8.400,00€ πλέον ΦΠΑ 16%, ενώ το ορθόν είναι 8.620,68 πλέον ΦΠΑ 16%.

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  
70.6277.0004
3. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την διόρθωση της υπ΄αριθμ. 95/2012 απόφασης της οικονομικής επιτροπής που αφορά την παροχή 
υπηρεσίας για τον “Kαθαρισμό των σφαγείων του Δήμου Κέας για το έτος 2012”, ως προς το ποσό 
ήτοι 8.620,68 πλέον ΦΠΑ 16%.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 240/2012
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ΘΕΜΑ 9ο:    Δέσμευση  προτάσεων  ανάληψης  υποχρέωσης  στους  αντίστοιχους  Κωδικούς 
Αριθμούς των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2012 και διάθεση 
πίστωσης.

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.

Σύμφωνα με το ΠΔ 113/2010 “περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες” η Οικονομική 
Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πιστώσεων για την 
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος των Κωδικών Αριθμών των εξόδων του προϋπολογισμού του 
Δήμου.
Επίσης σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 2/96117/0026/20-12-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Οικονομικών Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής που αναφέρει για τις ανατροπές και 
τις Αναλήψεις Υποχρεώσεων. 
Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου μας, μας υπέβαλε προτάσεις ανάληψης  υποχρέωσης δέσμευσης 
πίστωσης για την πληρωμή ισόποσων δαπανών σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012, σύμφωνα με τις 143/12 & 156/12 αποφάσεις 
του ΔΣ που αναφέρεται στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού, όπως εμφανίζεται στον παρακάτω 
πίνακα :

Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ

1 20.6671.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 4.000,00

2 30.6672 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 6.000,00

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

α) Την εισήγηση του προέδρου 
β) Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πιστώσεων που συνέταξε η Οικονομική 
Υπηρεσία του Δήμου μας
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) Τις διατάξεις του ΠΔ 113/2010 “περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ΦΕΚ 194Α΄
ε) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 “Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” ΦΕΚ 114Α΄
στ) Την 30/20-04-2011 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑ
ζ) Τις διατάξεις του ΒΔ 17/05-15/06/1959 “Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων 
η) Την με αριθ.πρωτ.2/96117/0026/20-12-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών Γενική 
Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής 
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 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή 
ισόποσων δαπανών σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου 
οικ.έτους 2012 σύμφωνα με το ΠΔ 113/2010 “περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες” 
και την διάθεσή τους για την πληρωμή των ανάλογων δαπανών όπως εμφανίζονται στον παρακάτω 
πίνακα :

Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ

1 20.6671.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 4.000,00

2 30.6672 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 6.000,00

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 241/2012
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ΘΕΜΑ 10ο:   Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο Αθηνών για την κατάθεση  αίτησης ακύρωσης 
ενώπιον  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  κατά  της  Υπουργικής  Απόφασης  για  την 
κατάργηση της ΔΟΥ του νησιού μας και διάθεση πίστωσης.

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

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

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.

Τέλος, σύμφωνα με άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής 
κίνδυνος  ή  απειλείται  άμεση  ζημία  των  δημοτικών  συμφερόντων  από  την  αναβολή  λήψης 
απόφασης,  ο  δήμαρχος  μπορεί  να  αποφασίσει  για  θέματα  που ανήκουν στην  αρμοδιότητα της 
οικονομικής  ή της  επιτροπής ποιότητας  ζωής.  Στην περίπτωση αυτή  οφείλει  να υποβάλει  προς 
έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

Επειδή  δημιουργήθηκε  άμεση  ανάγκη  να  δοθεί  η  ειδική  εντολή  και  πληρεξουσιότητα  στον 
Καθηγητή Δημοσίου  Δικαίου  Γιώργο  Κατρούγκαλο  (ΑΜ. ΔΣΑ 12908)  εταίρο  της  δικηγορικής 
εταιρίας "Απ. Παπακωνσταντίνου – Γ. Κατρούγκαλος – Ν.-Κ. Χλέπας και συνεργάτες" (ΑΜ 80036) 
που  εδρεύει  στην  Αθήνα  (Πατριάρχου  Ιωακείμ  30-32),  όπως  συντάξει,  καταθέσει  αίτηση 
ακυρώσεως  και  αναστολής  κατά  των  αποφάσεων  του  Υπουργού  Οικονομικών  Δ6Α1144680 
ΕΞ2012, Δ6Α1144678 ΕΞ2012 και Δ6Α1144729 ΕΞ2012, που δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως στις 19.10.2012, καθώς και των αποφάσεων  Δ6Α1130258 ΕΞ2012 και Δ6Α1130258 
ΕΞ 2012, που δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 20.9.2012 και κατόπιν να 
παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο Κέας κατά τη μέλλουσα να προσδιοριστεί δικάσιμο ή σε 
οποιοδήποτε  μετ’  αναβολήν  αυτής  δικάσιμο,  ενώπιον  του  Συμβουλίου  Επικρατείας  για  την 
ακύρωση και  θέση σε αναστολή των ανωτέρω Υπουργικών Αποφάσεων,  με  την υπ΄αριθμ.173/ 
12-10-2012 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου διόρισε τον εν λόγω δικηγόρο  καθώς επίσης και 
την έγκριση της  διάθεσης πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι  ενός και  ενενήντα 
εννιά λεπτών (2.721,99€) ως αμοιβή του.

Υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την ανωτέρω απόφαση  όπως ορίζει 
ο νόμος.

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 00.6111.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.
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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 και παρ ιε΄.
2.   Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80.
3.   Τις διατάξεις του 58παρ. 2 του Ν. 3852/2010 
4.   Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋ/σμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ 
       00.6111.0001
5.  Την υπ΄αριθμ 173/2012 απόφαση Δ.Σ.
6.  Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει  την  υπ΄αριθμ.  173/2012  απόφαση  Δ.Σ,  που  αφορά   την  ειδική  εντολή  κι 
πληρεξουσιότητα  στον  Καθηγητή  Δημοσίου  Δικαίου  Γιώργο  Κατρούγκαλο  (ΑΜ.  ΔΣΑ 12908) 
εταίρο της δικηγορικής εταιρίας "Απ. Παπακωνσταντίνου – Γ. Κατρούγκαλος – Ν.-Κ. Χλέπας και 
συνεργάτες" (ΑΜ 80036) που εδρεύει στην Αθήνα (Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32), όπως συντάξει, 
καταθέσει αίτηση ακυρώσεως και αναστολής κατά των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών 
Δ6Α1144680 ΕΞ2012, Δ6Α1144678 ΕΞ2012 και Δ6Α1144729 ΕΞ2012, που δημοσιεύτηκαν στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 19.10.2012, καθώς και των αποφάσεων  Δ6Α1130258 ΕΞ2012 
και Δ6Α1130258 ΕΞ 2012, που δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 20.9.2012 
και κατόπιν να παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο Κέας κατά τη μέλλουσα να προσδιοριστεί 
δικάσιμο ή σε οποιοδήποτε μετ’ αναβολήν αυτής δικάσιμο, ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας 
για την ακύρωση και θέση σε αναστολή των ανωτέρω Υπουργικών Αποφάσεων, και διαθέτει και 
ψηφίζει πίστωση ποσού ευρώ  δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ενός και ενενήντα εννιά λεπτών 
(2.721,99€) ως αμοιβή του, από τον ΚΑ 00.6111.0001.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 242/2012
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ΘΕΜΑ 11ο: Διορισμός νομικού εκπροσώπου και διάθεση σχετικής πίστωσης για να παραστεί 
στο 1ο Μονομελές Πλημ/κείο Αθηνών για υπόθεση του Δήμου.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 11ο 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 επτακοσίων (700,00€) για την 
κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά δικαστικά  έξοδα  (ένσημα,  κοινοποιήσεις  κτλ) 
δικηγόρου Αθηνών κ. Ευαγγέλου Χατζηγιαννάκη για την παράσταση ενώπιον του 1ου Μονομελές 
Πλημ/κείου Αθηνών για διεκπεραίωση υποθέσεων του Δήμου.

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 00.6111.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίo έχει εγγραφεί 
πίστωση ευρώ δέκα χιλιάδες (11.500,00€).

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
00.6111.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού ευρώ επτακοσίων (700,00€) συμπ/νου ΦΠΑ,  σε βάρος του 
ΚΑ 00.6111.0001  με τίτλο «Αμοιβές νομικών» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 
2012 για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά δικαστικά  έξοδα  (ένσημα, 
κοινοποιήσεις κτλ) δικηγόρου Αθηνών κ. Ευαγγέλου Χατζηγιαννάκη για την παράσταση ενώπιον 
του 1ου Μονομελές Πλημ/κείου Αθηνών για διεκπεραίωση υποθέσεων του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 243/2012
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ΘΕΜΑ 12ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια νερών και διαφόρων ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 200,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 
                                ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6277.0002  )     
                    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 των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, κρίνεται 
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια νερών και διαφόρων ειδών

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 νερών και διαφόρων ειδών για την κάλυψη 
των αναγκών των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου

     2.την διάθεση πίστωσης ύψους 200,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 25.6277.0002 του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012

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

27



20η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας της 18ης Δεκεμβρίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-100τεμ. ποτήρια μιας χρήσεως
-20 κιβώτια νερά 10lt
-12 εξάδες νερά

ΣΥΝΟΛΟ      200,00€

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 

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

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

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

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

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

-Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

-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 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  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α. 
25.6277.0002 ποσού 200,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (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 παραδοθούν 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 
25.6277.0002
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια  διαφόρων ειδών για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών και 
οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 200,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 25.6277.0002 
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 244/2012

29



20η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας της 18ης Δεκεμβρίου 2012

ΘΕΜΑ 13ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης  για  την  προμήθεια  ανταλλακτικών  για  την  επισκευή  αλυσοπρίονων  για  την 
υπηρεσία καθαριότητας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 500,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 20.6672

    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
  
Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της  υπηρεσίας  καθαριότητας,  κρίνεται  απαραίτητη  η 
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αλυσοπρίονων.

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

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  προμήθεια  ανταλλακτικών  για  την  επισκευή 
αλυσοπρίονων για την υπηρεσία καθαριότητας.

     2. την διάθεση πίστωσης ύψους  500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ του κωδικού αριθμού δαπανών του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012, από τον Κ.Α.  20.6672

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-διάφορα ανταλλακτικά (λάμα,  αλυσίδα,  ελατήριο,  γρανάζι,  φίλτρο,  φλάντζα,  μπουζί,  καμπάνα, 
σωληνάκια)

ΣΥΝΟΛΟ           500,00€  
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Τρόπος ανάθεσης  της προμήθειας :

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 

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

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

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

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

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

-Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

-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 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  500,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ και 
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 20.6672 (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  προμήθειας  θεωρείται  η  ημέρα κατά την οποία  ο  ανάδοχος  ολοκληρώσει  την 
προμήθεια  που αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη. 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  της προμήθειας θα γίνει στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου.
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Παραλαβή Προμήθειας
Η καλή εκτέλεση της προμήθειας θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή και θα πραγματοποιηθεί  
με ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία εκτέλεσης.

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας  θα γίνει μετά το πέρας των προμήθειας. 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 
20.6672
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την  προμήθεια  ανταλλακτικών  για  την  επισκευή  αλυσοπρίονων  για  την  υπηρεσία 
καθαριότητας  και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 20.6672  του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 245/2012
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ΘΕΜΑ 14ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης των οχημάτων της υπηρεσίας 
καθαριότητας του Δήμου Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ  

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 700,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (20.6263.0001,20.6263.0002) 
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
  
Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και την σωστή και ασφαλή κίνηση των οχημάτων του 
Δήμου  Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η  πραγματοποίηση  δαπάνης  για  εργασίες  συντήρησης  κι 
επισκευής των οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Κέας.

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

1. την έγκριση της δαπάνης  για την παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης των 
οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας του  Δήμου Κέας

     2. την διάθεση πίστωσης ύψους  700,00€ συμπ/νου ΦΠΑ των κωδικών αριθμών δαπανών 
του  προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2012,  από  τους  Κ.Α. 
20.6263.0001,20.6263.0002

     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 αντικατάστασης ανταλλακτικών, ως εξής :

-για το υπ΄αριθμ. ΚΗΥ2277 απορριμματοφόρο   MERCEDES  , απαιτούνται :  
σούστα, κολάρο, βάσεις, τσιμούχα, βίδες, φίλτρα, λάδια, μπαταρίες, ηλεκτρολογικά

-στο υπ΄αριθμ. ΚΗΙ9870 απορριμματοφόρο ανακύκλωσης, απαιτούνται :
φυσούνα, χερούλια, φίλτρο, φίλτρο διακόπτης
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-στο υπ΄αριθμ. ΚΗΥ6737 ημιφορτηγό   TOYOTA  , απαιτούνται :  
λάστιχα, θερμοστάτης, ανυψωτικό, δυναμό, σπιράλ, ψυγείο, αμπραγιάζ, βαλβολίνες, 
λάδια, βαλβίδα

-στο υπ΄αριθμ. ΚΗΥ2290 φορτηγό     MERCEDES  , απαιτούνται :  
τζάμι, μεντεσέδες, εξάτμιση, σφικτήρες, φίλτρα, μίζα

ΣΥΝΟΛΟ           700,00€  

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 

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

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

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

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

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

-Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

-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 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  700,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ και 
συγκεκριμένα στους Κ.Α.20.6263.0002, 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 
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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 Εργασίας
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 εργασιών 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.)

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 στους ΚΑ 
20.6263.0002, 20.6263.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης των οχημάτων του Δήμου Κέας και 
τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων εργασιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 700,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος των ΚΑ 20.6263.0002, 
20.6263.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 246/2012
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ΘΕΜΑ 15ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας   επισκευής  και  συντήρησης  των  οχημάτων  της 
υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ   ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ  

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 450,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6263.0001,25.6263.0002) 
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
  
Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και την σωστή και ασφαλή κίνηση των οχημάτων του 
Δήμου  Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η  πραγματοποίηση  δαπάνης  για  εργασίες  συντήρησης  κι 
επισκευής των οχημάτων της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Κέας.

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

1. την έγκριση της δαπάνης  για την παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης των 
οχημάτων της υπηρεσίας ύδρευσης του  Δήμου Κέας

     2. την διάθεση πίστωσης ύψους  450,00€ συμπ/νου ΦΠΑ των κωδικών αριθμών δαπανών 
του  προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2012,  από  τους  Κ.Α. 
25.6263.0001,25.6263.0002

     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 αντικατάστασης ανταλλακτικών, ως εξής :

-για το υπ΄αριθμ. ΚΗΗ4650 βυτιοφόρο, απαιτούνται :
προβολείς, σειρήνες, φάροι, βάνες

-για το υπ΄αριθμ. ΚΗΙ9892 ημιφορτηγό, απαιτούνται :
λάδια, λάστιχα, δυναμό, μηχανισμός
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-στο υπ΄αριθμ. ΚΗΙ1514 ημιφορτηγό μάρκας   MAZDA  , απαιτούνται :  
μπαταρία, δυναμό

ΣΥΝΟΛΟ           450,00€  

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 

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

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

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

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

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

-Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

-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 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  700,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ και 
συγκεκριμένα στους Κ.Α.25.6263.0002, 25.6263.0001 (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.).
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Τόπος Παράδοσης 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή.

Παραλαβή Εργασίας
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 εργασιών 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.)

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 στους ΚΑ 
25.6263.0002, 25.6263.0001 
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  παροχή  υπηρεσίας  επισκευής  και  συντήρησης  των  οχημάτων  της  υπηρεσίας 
ύδρευσης του Δήμου Κέας και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων εργασιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 450,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος των ΚΑ 25.6263.0002, 
25.6263.0001  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 247/2012
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ΘΕΜΑ 16ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας  επισκευής και συντήρησης των μηχανημάτων έργων του 
Δήμου Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  

   ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ  

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 450,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.6264)

   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
  
Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και την σωστή και ασφαλή κίνηση των οχημάτων του 
Δήμου  Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η  πραγματοποίηση  δαπάνης  για  εργασίες  συντήρησης  κι 
επισκευής των μηχανημάτων έργων του Δήμου Κέας.

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

1. την έγκριση της δαπάνης  για την παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης των 
μηχανημάτων έργων του  Δήμου Κέας

     2. την διάθεση πίστωσης ύψους  450,00€ συμπ/νου ΦΠΑ των κωδικών αριθμών δαπανών 
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012, από τον Κ.Α. 30.6264

     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 αντικατάστασης ανταλλακτικών, ως εξής :

στο υπ΄αριθμ. ΜΕ90780 μηχάνημα έργου, απαιτούνται :
κόρνα, λάστιχα, ηλεκτρικά, βαλβίδα, λάδια, φίλτρο λαδιού, λαβοβαλβίδα, 
φίλτρο βενζίνης, σπιράλ, διακόπτης, μπαταρία, υδραυλικά, 
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-στο υπ΄αριθμ. ΜΕ62678 μηχάνημα έργου, απαιτούνται :
τζάμι, κοντέρ, αμορτισέρ, καθαριστήρας, σφυρί, διακόπτης, 
λάδια, υδραυλικά

ΣΥΝΟΛΟ           450,00€  

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 

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

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

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

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

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

-Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

-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 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  450,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ και 
συγκεκριμένα στον Κ.Α.30.6264 (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.).
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Τόπος Παράδοσης 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή.

Παραλαβή Εργασίας
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 εργασιών 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.)

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 στους ΚΑ 
30.6264
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης των μηχανημάτων έργων του Δήμου 
Κέας και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων εργασιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 450,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος των ΚΑ 30.6264 του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 248/2012

ΘΕΜΑ 17ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
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πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης των λοιπών οχημάτων του 
Δήμου Κέας.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  17ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης 
ανέφερε τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ   ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

   ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ  

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 450,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (70.6263.0001,70.6263.0002) 
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
  
Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και την σωστή και ασφαλή κίνηση των οχημάτων του 
Δήμου  Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η  πραγματοποίηση  δαπάνης  για  εργασίες  επισκευής  και 
συντήρησης των λοιπών οχημάτων του Δήμου Κέας.

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

1. την έγκριση της δαπάνης  για την παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης των 
λοιπών οχημάτων του  Δήμου Κέας

     2. την διάθεση πίστωσης ύψους  450,00€ συμπ/νου ΦΠΑ των κωδικών αριθμών δαπανών 
του  προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2012,  από  τους  Κ.Α. 
70.6263.0001,70.6263.0002

     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 αντικατάστασης ανταλλακτικών, ως εξής :

-στο υπ΄αριθμ. ΚΗΙ4810 πυροσβεστικό μάρκας   MAZDA  , απαιτούνται :  
λάστιχα, προβολείς, διακόπτες, λάδια, καλώδια

-στο υπ΄αριθμ. ΚΗΙ9863 λεωφορείο, απαιτούνται :
ρελέ, μηχανισμός, ρουλεμάν, μπαταρίες, γενικός, λάδια, ηλεκτρικά

ΣΥΝΟΛΟ           450,00€  

42



20η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας της 18ης Δεκεμβρίου 2012

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 

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

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

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

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

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

-Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

-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 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  700,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ και 
συγκεκριμένα  στους  Κ.Α.70.6263.0001  &  70.6263.0002  (σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν. 
3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

Έγκριση Αποτελέσματος 
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 Εργασίας
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.
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Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των εργασιών 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.)

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 στους ΚΑ 
70.6263.0001 & 70.6263.0002
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης των λοιπών οχημάτων  του Δήμου 
Κέας και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων εργασιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 450,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος των ΚΑ 70.6263.0001 
& 70.6263.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 249/2012

ΘΕΜΑ 18ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
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πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων 
της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ   
ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 4.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 
ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α. (20.6671.0001, 20.6671.0002  )     

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 και  την  επισκευή και  συντήρηση των οχημάτων της 
υπηρεσίας  καθαριότητας,  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  (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  ανταλλακτικών  για  την  επισκευή  και 
συντήρηση των οχημάτων  της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου

     2.την διάθεση πίστωσης ύψους 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ θα καλυφθεί από 
τους Κ.Α. (20.6671.0001, 20.6671.0002) του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 
2012  

      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

-για το υπ΄αριθμ. ΚΗΥ2277 απορριμματοφόρο   MERCEDES  , απαιτούνται :  
σούστα, κολάρο, βάσεις, τσιμούχα, βίδες, φίλτρα, λάδια, μπαταρίες, ηλεκτρολογικά

-στο υπ΄αριθμ. ΚΗΙ9870 απορριμματοφόρο ανακύκλωσης, απαιτούνται :
φυσούνα, χερούλια, φίλτρο, φίλτρο διακόπτης

-στο υπ΄αριθμ. ΚΗΥ6737 ημιφορτηγό   TOYOTA  , απαιτούνται :  
λάστιχα, θερμοστάτης, ανυψωτικό, δυναμό, σπιράλ, ψυγείο, αμπραγιάζ, βαλβολίνες, 
λάδια, βαλβίδα

-στο υπ΄αριθμ. ΚΗΥ2290 φορτηγό     MERCEDES  , απαιτούνται :  
τζάμι, μεντεσέδες, εξάτμιση, σφικτήρες, φίλτρα, μίζα

ΣΥΝΟΛΟ           4.000,00€  

Τρόπος ανάθεσης  της προμήθειας :

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 

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

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

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

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

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

-Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

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

Ύπαρξη πιστώσεων :
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Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2012  και  συγκεκριμένα  στους  Κ.Α. 
20.6671.0001,20.6671.0002 ποσό 4.000,00€ συμπ/νου  ΦΠΑ (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.).

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στην έδρα του προμηθευτή.

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 στους ΚΑ 
20.6671.0001, 20.6671.0002
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων της 
υπηρεσίας  καθαριότητας  του  Δήμου  Κέας  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των  προς  προμήθεια 
ειδών. 

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  4.000,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  των  ΚΑ 
20.6671.0001, 20.6671.0002  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 250/2012

ΘΕΜΑ 19ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
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πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων 
της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Κέας.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  19ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης 
ανέφερε τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ   
ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.500,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 
ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α. (25.6671.0001  & 25.6671.0002  )     

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 και  την  επισκευή και  συντήρηση των οχημάτων της 
υπηρεσίας  ύδρευσης, 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  (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  ανταλλακτικών  για  την  επισκευή  και 
συντήρηση των οχημάτων  της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου

      2.  την διάθεση πίστωσης ύψους  1.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, από τους Κ.Α. 25.6671.0001, 
25.6671.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012  

      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

-για το υπ΄αριθμ. ΚΗΗ4650 βυτιοφόρο, απαιτούνται :
προβολείς, σειρήνες, φάροι, βάνες

-για το υπ΄αριθμ. ΚΗΙ9892 ημιφορτηγό, απαιτούνται :
λάδια, λάστιχα, δυναμό, μηχανισμός

-στο υπ΄αριθμ. ΚΗΙ1514 ημιφορτηγό μάρκας   MAZDA  , απαιτούνται :  
μπαταρία, δυναμό

ΣΥΝΟΛΟ           1.500,00€  

Τρόπος ανάθεσης  της προμήθειας :

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 

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

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

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

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

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

-Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

-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 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  και  συγκεκριμένα  στους  Κ.Α. 
25.6671.0001, 25.6671.0001  ποσό 1.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).
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20η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας της 18ης Δεκεμβρίου 2012

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.).

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στην έδρα του προμηθευτή.

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 στους ΚΑ 
25.6671.0001, 25.6671.0002
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων της 
υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Κέας και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  1.500,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  των  ΚΑ 
25.6671.0001, 25.6671.0002,  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 251/2012
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20η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας της 18ης Δεκεμβρίου 2012

ΘΕΜΑ 20ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης  για  την  προμήθεια  ανταλλακτικών  για  την  επισκευή  και  συντήρηση  των 
μηχανημάτων έργων  του Δήμου Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ   
ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 3.800,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 
ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.6672  )     

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 και  την  επισκευή και  συντήρηση των μηχανημάτων 
έργων, 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  (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  ανταλλακτικών  για  την  επισκευή  και 
συντήρηση των μηχανημάτων έργων του Δήμου Κέας

    2.την διάθεση πίστωσης ύψους  3.800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, από τον Κ.Α. 30.6672, του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012  

      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

στο υπ΄αριθμ. ΜΕ90780 μηχάνημα έργου, απαιτούνται :
κόρνα, λάστιχα, ηλεκτρικά, βαλβίδα, λάδια, φίλτρο λαδιού, λαβοβαλβίδα, 
φίλτρο βενζίνης, σπιράλ, διακόπτης, μπαταρία, υδραυλικά, 

-στο υπ΄αριθμ. ΜΕ62678 μηχάνημα έργου, απαιτούνται :
τζάμι, κοντέρ, αμορτισέρ, καθαριστήρας, σφυρί, διακόπτης, 
λάδια, υδραυλικά

ΣΥΝΟΛΟ           3.800,00€  

Τρόπος ανάθεσης  της προμήθειας :

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 

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

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

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

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

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

-Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

-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 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 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 30.6672 
ποσό 3.800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της 
υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).
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Έγκριση Αποτελέσματος 
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.).

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στην έδρα του προμηθευτή.

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 
30.6672
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των μηχανημάτων 
έργων και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 3.800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος των ΚΑ  30.6672 του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 252/2012
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ΘΕΜΑ 21ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των λοιπών 
οχημάτων  του Δήμου Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ   
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.800,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 
ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α. (70.6671.0001 & 70.6671.0002  )     

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 και την επισκευή και συντήρηση των λοιπών οχημάτων, 
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  (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  ανταλλακτικών  για  την  επισκευή  και 
συντήρηση των λοιπών οχημάτων  του Δήμου Κέας

     2.την διάθεση πίστωσης ύψους  1.800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, από τους Κ.Α. 70.6671.0001, 
70.6671.0001  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012  

      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

-στο υπ΄αριθμ. ΚΗΙ4810 πυροσβεστικό μάρκας   MAZDA  , απαιτούνται :  
λάστιχα, προβολείς, διακόπτες, λάδια, καλώδια

-στο υπ΄αριθμ. ΚΗΙ9863 λεωφορείο, απαιτούνται :
ρελέ, μηχανισμός, ρουλεμάν, μπαταρίες, γενικός, λάδια, ηλεκτρικά

ΣΥΝΟΛΟ           1.800,00€  

Τρόπος ανάθεσης  της προμήθειας :

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 

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

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

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

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

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

-Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

-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 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  και  συγκεκριμένα  στους  Κ.Α. 
70.6671.0001, 70.6671.0002 ποσό 1.800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ (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 προμηθευτή.

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 στους ΚΑ 
70.6671.0001, 70.6671.0002
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των λοιπών οχημάτων 
του Δήμου Κέας και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  1.800,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  των  ΚΑ 
70.6671.0001,  70.6671.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 253/2012
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ΘΕΜΑ 22ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας μετακίνησης εγκαταλειμμένων οχημάτων. 

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 600,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (70.6414.0001) 

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
  
Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την 
παροχή υπηρεσίας μετακίνησης εγκαταλειμμένων οχημάτων 

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 μετακίνησης εγκαταλειμμένων 
οχημάτων 

     2. την διάθεση πίστωσης ύψους  600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ των κωδικών αριθμών δαπανών 
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012, από τον  Κ.Α.  70.6414.0001

     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

-μεταφορά 10 εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων 
ΣΥΝΟΛΟ           600,00€  

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. 
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Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

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

-Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

-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 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  700,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ και 
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 70.6414.0001 (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 Εργασίας
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 εργασιών 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 στους ΚΑ 
70.6414.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  παροχή  υπηρεσίας  μετακίνησης  εγκαταλειμμένων  οχημάτων  και  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές των παρεχομένων εργασιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του  ΚΑ 70.6414.0001 
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 254/2012
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ΘΕΜΑ 23ο:   Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το  Δημοτικό Συμβούλιο για τον 
καθορισμό του συντελεστή για την επιβολή τελών ύδρευσης.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 24ο:   Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το  Δημοτικό Συμβούλιο για τον 
καθορισμό του συντελεστή για την επιβολή τελών αποχέτευσης

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 25ο:   Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το  Δημοτικό Συμβούλιο για τον 
καθορισμό του συντελεστή για την επιβολή τελών νεκροταφείων – οστεοφυλακείων.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 26ο:   Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το  Δημοτικό Συμβούλιο για τον 
καθορισμό του συντελεστή για την επιβολή τελών σφαγείων.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 27ο:   Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το  Δημοτικό Συμβούλιο για τον 
καθορισμό του συντελεστή για την επιβολή τελών  κοινοχρήστων χώρων.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 28ο:   Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το  Δημοτικό Συμβούλιο για τον 
καθορισμό του συντελεστή για την επιβολή τελών φωτισμού – καθαριότητας.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση της εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
για τον καθορισμό του συντελεστή για την επιβολή τελών  ΤΑΠ.

Σύμφωνα με την περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική 
Επιτροπή  εισηγείται  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  επιβολή  τελών,  δικαιωμάτων  και 
εισφορών.

Ο Πρόεδρος αναφέρει πως έως σήμερα δεν έχει επιβληθεί τέλος ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με 
το άρθρο 24 του Ν.2130/1993 (ΦΕΚ 62Α΄) το συγκεκριμένο άρθρο του Νόμου αναφέρει : 

'Αρθρον  24, ν. 2130/1993(ΦΕΚ 62 Α΄)
1. Από 1ης Ιανουαρίου 1993 επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος, το οποίο λογίζεται 
επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός της διοικητικής τους περιφέρειας κατά 
τις ακόλουθες διακρίσεις:
α) Στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των 
ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εντός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 
δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων.
β) Στα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται  εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός 
ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 
δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων.
Στην περίπτωση β' για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη, από το δημοτικό ή κοινοτικό 
συμβούλιο,  η  αξία  των  κτισμάτων  και  η  αξία  της  διπλάσιας  έκτασης  από  εκείνη  που 
καταλαμβάνουν τα κτίσματα, εφ' όσον υφίσταται.
2. Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου από 
μηδέν εικοσιπέντε τοις χιλίοις (0,25ο/οο), μέχρι μηδέν τριάντα πέντε τοις χιλίοις (0.35ο/οο) και 
είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική τους περιφέρεια.
Η  απόφαση  του  δημοτικού  ή  κοινοτικού  συμβουλίου  λαμβάνεται  μέχρι  31  Οκτωβρίου  του 
προηγούμενου έτους και ισχύει και για τα επόμενα έτη μέχρι να τροποποιηθεί. Ειδικά για το έτος 
1993 η απόφαση αυτή λαμβάνεται μέχρι 31 Μαϊου.
3. Το τέλος βαρύνει τον κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους κύριο του ακινήτου και σε περίπτωση 
επικαρπίας ή νομής τον επικαρπωτή ή νομέα.
4. Για τον υπολογισμό του τέλους λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ακινήτων της παρ. 1 του 
παρόντος  άρθρου  που  ανήκουν  στον  αυτόν  υπόχρεο  και  βρίσκονται  μέσα  στην  διοικητική 
περιφέρεια του δήμου ή της κοινότητας κατά τις διακρίσεις των διατάξεων των παρ. 8 και 15 του 
παρόντος άρθρου. 
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας το ποσό του τέλους υπολογίζεται κατά το λόγο της μερίδας κάθε 
συνιδιοκτήτη.
5. Ο ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής ή νομέας ακινήτων οφείλει να υποβάλει για το έτος 1993, στο δήμο 
ή την κοινότητα που βρίσκονται τα ακίνητα, μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης  
για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους, δήλωση ακινήτων. Ο τύπος και το περιεχόμενο της 
δήλωσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 
Ο δήμος ή η κοινότητα δημοσιεύει καθ' οιονδήποτε τρόπο πρόσκληση περί υποβολής της δήλωσης 
ταυτοχρόνως  με  τη  δημοσίευση  της  ανωτέρω  απόφασής  του.  Τα  έντυπα  των  δηλώσεων 
χορηγούνται δωρεάν στους υπόχρεους του τέλους απο τους δήμους και τις κοινότητες.
Για  τα  επόμενα έτη  δήλωση υποβάλλεται  μόνο  για  τα  ακίνητα εκείνα  στα  οποία  έχει  επέλθει  
μεταβολή στα στοιχεία της αρχικής δήλωσης και εντός διμήνου από της μεταβολής.
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6. Για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων λαμβάνονται υπόψη μόνο 
Το ύψος της τιμής ζώνης και ο συντελεστής παλαιότητας, όπως καθορίζονται και ισχύουν κάθε 
φορά  με  αποφάσεις  του  Υπουργού  Οικονομικών  κατά  την  διαδικασία  του  άρθρου  41  του  ν. 
1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α') 
Στις περιοχές που δεν έχει γίνει καθορισμός της τιμής των ακινήτων με αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονομικών, κατά την ανωτέρω διαδικασία, ο υπολογισμός της αξίας τους γίνεται με απόφαση του 
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη και τα τηρούμενα στην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ.  στοιχεία.  Οι  Δ.Ο.Υ.  υποχρεούνται  να  παρέχουν τα  στοιχεία αυτά στους  δήμους  και  τις 
κοινότητες.
7. Στο δημοτικό ή κοινοτικό τέλος ακίνητης περιουσίας δεν υπόκεινται τα πάσης φύσεως ακίνητα 
που ανήκουν:
α)  Στο  Ελληνικό  Δημόσιο  στα  Ν.Π.Δ.Δ.  στους  Ο.Τ.Α.  και  στις  δημοτικές  και  κοινοτικές 
επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις.
β) Στους Ναούς στις  Ιερές Μονές,  στο Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, στην Ιερά Μονή του 
'Ορους Σινά, στον 'Αγιον 'Ορος, στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και στα 
Θρησκευτικά γενικά ιδρύματα.
γ) Στα αναγνωρισμένα ξένα θρησκευτικά και δόγματα, που τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την 
άσκηση δημόσιας λατρείας και την διεξαγωγή υπηρεσιών θρησκευτικής φύσεως.
δ) Στα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα.
ε)  Στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή θα  συσταθούν και  δεν έχουν κερδοσκοπικό 
χαρακτήρα,  καθώς  και  οι  περιουσίες  του  άρθρου  96 του  α.ν.  2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α')  "Περί 
τροποποιήσεως,  συμπληρώσεως  και  κωδικοποιήσεως  των  εις  το  Κράτος  και  υπέρ  κοινωφελών 
σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών ", εφόσον επιδιώκονται από αυτά 
αποδεδειγμένα  σκοποί  εθνωφελείς  ή  θρησκευτικοί  ή  σε  ευρύτερο  κύκλο  φυλανθρωπικοί  ή 
εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς ή εκκλησιαστικοί, καθώς και ξένα που επιδιώκουν 
τους ίδιους σκοπούς, με τον όρο της αμοιβαιότητας.
στ) Στα αθλητικά σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες που έχουν νόμιμα αναγνωρισθεί από τη Γενική 
Γραμματεία  Αθλητισμού  και  τα  οποία  χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά  ως  γήπεδα  ή  χώροι 
αθλητικών εγκαταστάσεως για την πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών.
ζ) Στα ξένα κράτη όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων 
αυτών με τον όρο της αμοιβαιότητας.
Επίσης απαλλάσσονται του ανωτέρω τέλους:
α) Τα κτίσματα οικοδομής που ανεγείρεται, για μια επταετία από τη χορήγηση της οικοδομικής 
άδειας ή μέχρι να εκμισθωθούν ή κατά οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθούν αυτά πριν από την 
πάροδο της επταετίας.
Μετά την πάροδο της επταετίας από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας ή από την εκμίσθωση ή 
τη  χρησιμοποίηση  τους  με  οποιονδήποτε  τρόπο  πριν  από  την  πάροδο  της  επταετίας  τα 
διαμερίσματα πολυκατοικίας που ανεγείρεται και δεν έχουν πωληθεί, τα οποία συμφωνήθηκε να 
μεταβιβασθούν στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα υποδείξει, για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου, θεωρούνται, κατ' αμάχητο τεκμήριο, ότι έχουν μεταβιβασθεί στον εργολάβο μαζί 
με το ποσοστό του οικοπέδου που τους αναλογεί.
Σε περίπτωση που ο εργολάβος υποσχέθηκε με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο τη μεταβίβαση 
διαμερίσματος σε τρίτο πρόσωπο, το διαμέρισμα αυτό, θεωρείται ,  κατά αμάχητο τεκμήριο, ότι 
μεταβιβάσθηκε στον αγοραστή μαζί με το ποσοστό του οικοπέδου που αναλογεί από την παράδοσή 
του σ' αυτόν, η οποία αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο που καταρτίζεται μέσα σ' ένα 
δίμηνο από την παράδοση.
β) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και
γ) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηριστεί:
- Ως δημόσιοι χώροι ταφής (νεκροταφεία)
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-  Ως  διατηρητέα,  με  απόφαση  του  αρμόδιου  υπουργού,  και  δεν  ιδιοχρησιμοποιούνται  ή  δεν 
αποφέρουν εισόδημα.
- Ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων.
δ) Τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για 
το σταυλισμό των ζώων.
** Η παρ.7 του άρθρου 11 του Ν.2503/1997 (Α 107) ορίζει ότι:"Η αληθής έννοια της διάταξης της 
υποπερίπτωσης (δ) της περίπτωσης (ζ) της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 είναι ότι από το 
τέλος  ακίνητης  περιουσίας  απαλλάσσονται  τα  κτίσματα  που  βρίσκονται  εκτός  οικισμού  ή  σε 
αγροτικές  περιοχές  και  χρησιμοποιούνται  για  το  σταυλισμό  ολιγάριθμων  οικόσιτων  ζώων  για 
οικιακές ανάγκες του υποχρέου."
8. Η βεβαίωση και είσπραξη του τέλους για τα ακίνητα, που έχουν μετρητή παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας της Δ.Ε.Η., γίνεται ως εξής:
Οι δήμοι και οι κοινότητες μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και ύστερα από 
έλεγχο  αυτών  καταρτίζουν  κατάσταση  στην  οποία  για  κάθε  υπόχρεο  αναγράφονται  τα  πλήρη 
στοιχεία του, ο αριθμός του μετρητή που αντιστοιχεί σε κάθε ακίνητο και η αξία κάθε ακινήτου ανά
μετρητή της  Δ.Ε.Η.  Στην κατάσταση αυτήν περιλαμβάνονται  και  τα  ακίνητα για  τα  οποία δεν 
υποβλήθηκε δήλωση από τους υπόχρεους, με  βάση τα στοιχεία που τηρούνται σε κάθε δήμο ή  
κοινότητα, ή με αυτά που προκύπτουν ύστερα από έλεγχο για τον προσδιορισμό των ακινήτων που 
δεν δηλώθηκαν. Τα ανωτέρω στοιχεία δύναται να μεταβάλλονται για την προσαρμογή τους προς τα 
μηχανογραφικά δεδομένα της Δ.Ε.Η., με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Η  κατάσταση  αυτή  μαζί  με  την  απόφαση  του  δημοτικού  ή  κοινοτικού  συμβουλίου,  περί 
καθορισμού του συντελεστή του τέλους, αποστέλλονται εφάπαξ στη Δ.Ε.Η. μέχρι 30 Νοεμβρίου 
και ισχύουν μέχρι να τροποποιηθούν ή καταργηθούν. Ο οριζόμενος με την απόφαση συντελεστής 
ισχύει από την 1ην Ιανουαρίου του επόμενου έτους και μέχρι να τροποποιηθεί ή καταργηθεί η 
απόφαση αυτή.
Ειδικά για το έτος 1993 η απόφαση αυτή μαζί με τις καταστάσεις αποστέλλονται στη Δ.Ε.Η. μέχρι 
31 Ιουλίου του έτους αυτού. Η βεβαίωση του τέλους συντελείται με την εγγραφή του υπόχρεου 
στις ανωτέρω καταστάσεις, χωρίς να απαιτείται η σύνταξη χρηματικού καταλόγου από
το δήμο ή την κοινότητα.
9.  Το  ποσό του  τέλους  προκύπτει  από τον  πολλαπλασιασμό  της  αξίας  κάθε  ακινήτου  επί  τον 
συντελεστή του τέλους.
10. Το τέλος συνεισπράττεται από τη Δ.Ε.Η. με δόσεις ίσες προς τον αριθμό των λογαριασμών 
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, που εκδίδονται από αυτήν κατά την διάρκεια της χρονικής 
περιόδου στην οποία εκτείνεται ο κύκλος καταμέτρησης που εφαρμόζεται από αυτήν, ανεξάρτητα 
αν ο κύκλος αυτός συμπίπτει προς το ημερολογιακό έτος και ανεξάρτητα από τυχόν μεταβολή των 
συντελεστών. Ειδικά για το έτος 1993 το τέλος εισπράττεται σε δύο ίσες δόσεις.
11. Τα ποσά του τέλους που εισπράττει η Δ.Ε.Η. αποδίδονται στους δήμους και τις κοινότητες μέσα 
στον τρίτο μήνα από τη λήξη του μήνα στον οποίο αφορούν λογιστικά οι σχετικοί λογαριασμοί. Η 
Δ.Ε.Η. μπορείνα δίνει στους δικαιούχους δήμους και κοινότητες χρηματικές προκαταβολές έναντι 
των  ποσών  που  πρέπει  να  αποδώσει  από  τις  εισπράξεις  του  τέλους  και  μέχρι  50% του  προς 
είσπραξη ποσού.
Για την αντιμετώπιση των δαπανών είσπραξης του ανωτέρω τέλους ή Δ.Ε.Η. παρακρατεί από τις 
εισπράξεις ποσοστό 2%.
"Δήμοι που έχουν τη δική τους ταμειακή υπηρεσία μπορούν να εξαιρεθούν από την υποχρεωτική 
συνείσπραξη του τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) από τη Δ.Ε.Η. με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου".
** Το εντός  " τρίτο εδάφιο προστέθηκε από την παρ. 30 του άρθρου 11 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 
Α'107).
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12. Κάθε υπόχρεος που δεν υποβάλλει δήλωση μέσα στην προθεσμία της παρ. 5 του άρθρου αυτού 
υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου τέλους που αντιστοιχεί στο ακίνητο. 
Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 73 του β.δ. από 24-9/20-10-58, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν.  
1080/1980.
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στη Δ.Ε.Η. για χρέωση του υπόχρεου με το συνολικό ποσό του 
τέλους και του προστίμου που αναφέρεται στην απόφαση, το οποίο αποδίδεται από τη Δ.Ε.Η. μαζί 
με τις λοιπές εισπράξεις.
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για τις περιπτώσεις ανακριβούς δήλωσης.
13. Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το τέλος, η Δ.Ε.Η. προβαίνει στη διακοπή του ρεύματος και 
δεν το επαναχορηγεί μέχρι να εξοφληθεί το τέλος που οφείλεται. Αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση 
του  ηλεκτρικού  ρεύματος  η  Δ.Ε.Η.  αφού  διαγράψει  τον  υπόχρεο  συνδρομητή  γνωστοποιεί  τη 
διαγραφή στο δικαιούχο δήμο ή κοινότητα ώστε να μεριμνήσει για την είσπραξη του οφειλόμενου 
τέλους,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  που  αφορούν  την  είσπραξη  των  εσόδων  των  δήμων  και 
κοινοτήτων.
14. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός της Δ.Ε.Η. εκδίδεται στο όνομα του μισθωτή του ακινήτου, 
το τέλος καταβάλλεται απ' αυτόν μαζί με τον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρισμού ρεύματος και 
αφαιρείται από το καταβαλλόμενο μίσθωμα.
15. Για τα ακίνητα που δεν έχουν μετρητή της Δ.Ε.Η. η βεβαίωση και σύνταξη του τέλους γίνεται 
με  βεβαιωτικούς  καταλόγους  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  που  ισχύουν  για  την  βεβαίωση  και 
είσπραξη των εσόδων των δήμων και κοινοτήτων.
Οι ανωτέρω κατάλογοι συντάσσονται με βάση τα στοιχεία των δηλώσεων και περιλαμβάνουν και 
τα ακίνητα για τα οποία δεν υποβλήθηκε δήλωση από τους υπόχρεους, με βάση τα στοιχεία που 
έχουν στην διάθεσή τους οι δήμοι και οι κοινότητες ή με αυτά που προκύπτουν ύστερα από έλεγχο 
για τον προσδιορισμό των ακινήτων που δεν δηλώθηκαν.
16. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης εφαρμόζονται ανάλογα 
οι διατάξεις της παρ. 12 του παρόντος άρθρου.
17. Το τέλος της παρ. 15 του άρθρου αυτού καταβάλλεται από τον υπόχρεο σε τρεις τετραμηνιαίες 
δόσεις  μέχρι  την  λήξη  του  αντίστοιχου  οικονομικού  έτους,  εκτός  αν  ο  υπόχρεος  επιθυμεί  την 
εφάπαξ καταβολή του.  Για  το  τέλος  1993 καταβάλλεται  σε  δύο ίσες  δόσεις  μέχρι  λήξεως  του 
οικονομικού  έτους.  Αν το  τέλος  δεν  καταβληθεί  μέσα στις  ανωτέρω προθεσμίες  εφαρμόζονται 
ανάλογα οι διατάξεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών προς τους δήμους και τις κοινότητες.
18. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία 
και  προ  της  υπογραφής  του  συμβολαίου  οι  πωλητές  υποχρεούνται  να  προσκομίζουν  στο 
συμβολαιογράφο βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α., στην περιφέρεια του οποίου κείται το ακίνητο, από
την  οποία  να  προκύπτει  ότι  δεν  οφείλεται  τέλος  ακίνητης  περιουσίας,  άλλως  το  συμβόλαιο 
μεταβίβασης είναι άκυρο, ελέγχεται δε ο συμβολαιογράφος που το συνέταξε.
** Το άρθρο 68 του Ν.2145/1993 (ΦΕΚ Α 88) ορίζει ότι:
"Σε  περίπτωση  μεταβίβασης  ακινήτου  μέχρι  31.7.1993  δεν  απαιτείται  η  προσαγωγή  στο 
συμβολαιογράφο της  προβλεπόμενης  από την παράγραφο 18 του άρθρου 24 του ν.  2130/1993 
βεβαίωσης,  ότι  δεν  οφείλεται  τέλος  ακίνητης  περιουσίας.  Μετά  την  ανωτέρω  ημερομηνία  και 
εφόσον  δεν  έχουν  ολοκληρωθεί  οι  σχετικές  διαδικασίες  βεβαίωσης  του  τέλους  θα  εκδίδεται 
βεβαίωση από τους Ο.Τ.Α. για την μετά την 31η Ιουλίου 1993 και εντεύθεν χρονική περίοδο. 
Τυχόν συνταγέντα συμβόλαια χωρίς την ως άνω βεβαίωση μέχρι της εκδόσεως του παρόντος νόμου 
είναι ισχυρά."
19. Από τα έσοδα που εισπράττουν, κατά την ανωτέρω διαδικασία οι δήμοι και οι κοινότητες από 
το τέλος αυτό, ποσοστό 15% παρακρατείται υποχρεωτικά από το φορέα είσπραξης και κατατίθεται 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε ειδικό λογαριασμό με τίτλο "'Εσοδα υπέρ δήμων και 
κοινοτήτων από το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.)".
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Τα έσοδα του λογαριασμού αυτού κατανέμονται στους Ο.Τ.Α. κατα την διαδικασία κατανομής των 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων,  με  κριτήρια  τα οποία  καθορίζονται  με  απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, ύστερα από πρόταση της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
20. Τα έσοδα του τέλους αυτού διατίθενται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την 
εκτέλεση  έργων,  καταβολή  αποζημιώσεων  ρυμοτομούμενων  ή  απαλλοτριωμένων  ακινήτων  και 
αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών.
21. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ως προς τη βεβαίωση και είσπραξη  το τέλους ρυθμίζεται με 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
22. Οι δήμοι και οι κοινότητες ή οι σύνδεσμοι αυτών δύνανται με απόφαση του συμβουλίου τους,  
να συνιστούν γραφεία κτηματογράφησης για τις ανάγκες του Τ.Α.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου  4  του  ν.  1512/1985  και  του  π.δ.  49/16-3-1987.  Η  σύνθεση  του  προσωπικού,  οι 
αρμοδιότητες  και  κάθε  άλλη  λεπτομέρεια  για  την  οργάνωση  και  λειτουργία  των  γραφείων 
καθορίζεται  με  προεδρικό  διάταγμα,  που  εκδίδεται  ύστερα  από  πρόταση  των  Υπουργών 
Εσωτερικών και  ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  και  τη γνώμη της  Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.  Με αποφάσεις  των δημοτικών και 
κοινοτικών συμβουλίων μπορεί να ανατίθενται οι εργασίες κτηματογράφησης περιοχής δήμου ή 
κοινότητας σε γραφείο κτηματογράφησης άλλου δήμου, κοινότητας ή συνδέσμου αυτών.
Το τέλος και το παράβολο της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 1892/1990 εισπράττεται υπέρ του 
οικείου Ο.Τ.Α. , που ισχύει το γραφείο κτηματογράφησης.
23.  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών  ρυθμίζεται  κάθε  αναγκαία  λεπτομέρεια  για  την 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου .
** Κατά το άρθρο 6 Ν.3453/2006,ΦΕΚ Α 74/7.4.2006:
"1.  Σε  οριστικά  συμβόλαια  μεταβίβασης  ακινήτων  με  επαχθή αιτία  ή  αιτία  δωρεάς  ή  γονικής 
παροχής, τα οποία συντάσσονται από την 1η Ιανουαρίου 2006 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 
2006,  για  τον  υπολογισμό  του  οικείου  φόρου,  του  αυτομάτου  υπερτιμήματος  και  του  τέλους 
συναλλαγής θεωρείται ότι η μεταβίβαση έχει συντελεστεί κατά την 31η Δεκεμβρίου 2005, εφόσον 
οι σχετικές δηλώσεις υποβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή. Η ισχύς των πιστοποιητικών ή των
υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 32 του ν.  2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α'),  των πιστοποιητικών της 
παραγράφου 1 του άρθρου 81 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'), καθώς και του άρθρου 24 του ν.  
2130/1993 (ΦΕΚ 62 Α'), τα οποία εκδόθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2005, παρατείνεται μέχρι 
και την 28η Φεβρουαρίου 2006.
2. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 
2006.

Ως εκ τούτου προτείνω σύμφωνα με τα ανωτέρω την επιβολή τέλους ως τέλος ακίνητης περιουσίας 
με τον χαμηλό συντελεστή 0,25ο/οο.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση ζ της παραγράφου 1.
2. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  εισήγηση  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  επιβολή  ΤΑΠ  σύμφωνα  με  τις  ανωτέρω 
διατάξεις του Ν. 2130/1993 με τον χαμηλό συντελεστή 0,25ο/οο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 255/2012
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ΘΕΜΑ 30ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  συμβούλου  για  την  τεχνική  υποστήριξη  και 
παρακολούθηση έργων ύδρευσης, που έχουν ή πρόκειται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ. 

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  30ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης 
ανέφερε τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ   
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ Ή ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 10.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 
ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.6112.0002) 

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
  
Η τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου σε έργα ύδρευσης συνίσταται :

• Στον έλεγχο και επικαιροποίηση των μελετών που έχουν ήδη συνταχθεί.
• Συμμετοχή στην σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων για  υποβολή προτάσεων σε 

προσκλήσεις του ΕΣΠΑ
• Σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών
• Άλλες ενέργειες που θα βοηθήσουν τον Δήμο στην προώθηση και ωρίμανση των 

προτάσεών του

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 τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση έργων 
ύδρευσης, που έχουν ή πρόκειται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ

     2. την διάθεση πίστωσης ύψους  10.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ των κωδικών αριθμών δαπανών 
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012, από τον Κ.Α. 30.6112.0002

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

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                        ΣΥΝΟΛΟ           10.000,00€  
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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 

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

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

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

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

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

-Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

-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 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 10.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και 
συγκεκριμένα στον Κ.Α.30.6112.0002 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 
και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

Έγκριση Αποτελέσματος 
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 για όσο χρονικό διάστημα που απαιτηθεί από τις 
ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας για την εκπλήρωση του συμβατικού αντικειμένου..

Παραλαβή Εργασίας
Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή.

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των εργασιών 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 
30.6112.0002 
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση έργων ύδρευσης, που έχουν ή πρόκειται 
να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων εργασιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  10.000,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του   ΚΑ 
30.6112.0002  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 256/2012
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ΘΕΜΑ  31ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την μεταφορά προκατασκευασμένων αιθουσών ΕΠΑΛ σε νέα θέση. 

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  31ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης 
ανέφερε τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΜΕΤΑΦΟΡΑ   
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΠΑΛ ΣΕ ΝΕΑ ΘΕΣΗ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 
ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (15.6414.0001) 

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
  
Για  την  ολοκλήρωση  των  εργασιών  κατασκευής  νέου  Δημοτικού  Σχολείου  Κέας,  κρίνεται 
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για  την μεταφορά των προκατασκευασμένων αιθουσών 
ΕΠΑΛ σε νέα θέση

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 μεταφορά προκατασκευασμένων αιθουσών ΕΠΑΛ σε 
νέα θέση

     2. την διάθεση πίστωσης ύψους  1.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ των κωδικών αριθμών δαπανών 
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012, από τον Κ.Α.  15.6414.0001

     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

- λόγω των εργασιών για την ανέγερση του νέου σχολείου κρίνεται απαραίτητη η μεταφορά των 
προκατασκευασμένων αιθουσών ΕΠΑΛ σε νέα θέση

ΣΥΝΟΛΟ           1.000,00€  

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. 
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Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

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

-Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

-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 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  700,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ και 
συγκεκριμένα στον Κ.Α.15.6414.0001 (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 στο χώρο του ΕΠΑΛ Κέας.

Παραλαβή Εργασίας
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 εργασιών 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 
15.6414.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την  μεταφορά προκατασκευασμένων αιθουσών ΕΠΑΛ σε νέα θέση  και τις τεχνικές 
προδιαγραφές των παρεχομένων εργασιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του  ΚΑ 15.6414.0001 
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 257/2012
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ΘΕΜΑ 32ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση αιθουσών ΕΠΑΛ.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  32ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης 
ανέφερε τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   
ΓΙ Α ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΠΑΛ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 2.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 
ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (15.6277.0004) 

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
  
Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την 
παροχή  υπηρεσίας  για  την  ηλεκτρολογική  εγκατάσταση  αιθουσών  ΕΠΑΛ,  στη  νέα  θέση  που 
προβλέπεται να τοποθετηθούν.

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

1. την έγκριση της δαπάνης  για την παροχή υπηρεσίας για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση 
αιθουσών ΕΠΑΛ σε νέα θέση

     2. την διάθεση πίστωσης ύψους  2.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ των κωδικών αριθμών δαπανών 
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012, από τον Κ.Α. 15.6277.0004

     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

-ηλεκτρολογική εγκατάσταση των υπό μεταφορά αιθουσών ΕΠΑΛ

ΣΥΝΟΛΟ           2.000,00€  

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. 
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Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

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

-Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

-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 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 2.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και 
συγκεκριμένα στον Κ.Α.15.6277.0004 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 
και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

Έγκριση Αποτελέσματος 
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 στο χώρο του ΕΠΑΛ Κέας.

Παραλαβή Εργασίας
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 εργασιών 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 
15.6277.0004
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση αιθουσών ΕΠΑΛ  και τις 
τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων εργασιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του  ΚΑ 15.6277.0004 
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 258/2012
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ΘΕΜΑ 33ο:       Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας για την συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ 
στη Χερσαία Λιμενική Ζώνη Κορησσίας – Βουρκαρίου.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 34ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανών γραφείου.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια μεταχειρισμένου ερπιστριοφόρου φορτωτή.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 15.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 
          ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.7131.0001  )   

        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, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την 
προμήθεια μεταχειρισμένου ερπιστριοφόρου φορτωτή.

 
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  μεταχειρισμένου ερπιστριοφόρου φορτωτή 
για τις ανάγκες  του Δήμου.

     2.την διάθεση πίστωσης ύψους 15.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 30.7131.0001 του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012

      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

1) Μεταχειρισμένος ερπιστριοφόρος φορτωτής, τουλάχιστον 110 ίππων.
2) Το όχημα θα είναι μεταχειρισμένο, έτους κατασκευής μετά το 1980, καλής ποιότητας 

κατασκευής, γνωστού και αναγνωρισμένου οίκου, πετρελαιοκίνητος, ερπιστριοφόρος, 
αυτοκινούμενος, με   εξάρτηση  κάδου  φόρτωσης  με δόντια, χωρητικότητας  τουλάχιστον  
2m3. 

3) Θα αποτελείται από πλαίσιο (κουβούκλιο οδήγησης και κινητήρα) και τους μηχανισμούς 
φόρτωσης (φορτωτής). Η προσαρμογή των εξαρτήσεων θα είναι κατά το δυνατόν εύκολη 
και γρήγορη. 

ΣΥΝΟΛΟ            15.000,00€  

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 

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

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

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

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

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

-Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

-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 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  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α. 
30.7131.0001 ποσού 15.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του 
Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).
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Έγκριση Αποτελέσματος 
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 παραδοθούν μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος 
προμηθειών  του  Δήμου.  Ο  χρόνος  παράδοσης  ορίζεται  έως  τέλος  του  έτους.  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.

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 
30.7131.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια μεταχειρισμένου ερπιστριοφόρου φορτωτή για τις ανάγκες του Δήμου 
και τις τεχνικές προδιαγραφές του  προς προμήθεια είδους. 

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  15.000,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α. 
30.7131.0001  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 259/2012
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Ο πρόεδρος Τα μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός            Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία

             Μαρούλης Φίλιππος         
         

Λέπουρας Στυλιανός                 
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