
17η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας της 11ης Οκτωβρίου 2012

                  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
      ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
           ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 11/10/2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5880/05-10-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο :α) Αποδέσμευση ποσού 3.499,35€ συμπ/νου ΦΠΑ της υπ΄αριθμ 9/2012 αποφάσεως της 
οικονομικής επιτροπής λόγω μη πραγματοποίησης της δαπάνης και β) διάθεση πίστωσης για την 
σύνταξη έκθεσης για την δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης υψομέτρου από τον Δήμο για ρυμοτομικό 
οικισμό Πετρούσας και Φάρου Τάμελου  

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης 
για την παροχή υπηρεσίας κατασκευής δικτύου ύδρευσης Κάτω Μεριάς Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης 
για την παροχή υπηρεσίας καθαριότητας δημοτικών κτιρίων Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 4ο:   Έγκριση του  αποτελέσματος  της  δημοπρασίας  για  την  επιλογή αναδόχου  για  την 
μεταφορά αποκομιδής απορριμμάτων από τον οικισμό Ιουλίδας Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

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

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 6ο:  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση του υπ΄αριθμ.ΚΗΙ9870 
ΦΙΧ οχήματος από 24/10/2012 έως 24/04/2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 7ο:  Ανάκληση της υπ΄αριθμ.106/12 απόφαση της οικονομικής επιτροπής και έγκριση των 
όρων,  διάθεση  πίστωσης  και  διαμόρφωση  τεχνικών  προδιαγραφών  για  την  προμήθεια 
απορριμματοφόρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ  8ο:    Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας 
ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου Κέας για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 9ο:    Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης για την επισκευή διαφημιστικών πινακίδων και στάσεων λεωφορείων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 10ο:    Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης  για την μεταφορά, επισκευή & συντήρηση πυροσβεστικών συστημάτων ελικοδρομίου 
Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 11ο:    Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης για την συντήρηση-επισκευή και μεταφορά πυροσβεστήρων Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 12ο:   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα έργου του Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 13ο:    Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση πίστωσης  για  την  αυτοτελή  φορολόγηση 
προθεσμιακής  κατάθεσης  στην  Τράπεζα  Πειραιώς  έναρξης  12  Σεπτεμβρίου  και  λήξης  12 
Οκτωβρίου 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση της δαπάνης και  διάθεση πίστωσης  για την  πληρωμή δημοσίευσης σε μία 
(1)  εφημερίδα  που  αφορά  περίληψη  διακήρυξης  διαγωνισμού  “Παροχή  υπηρεσιών  για  την 
μεταφορά απορριμμάτων από τον οικισμό Ιουλίδας του Δήμου Κέας”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 15ο:   Έγκριση της δαπάνης και  διάθεση πίστωσης  για την  πληρωμή δημοσιεύσεων σε 
εφημερίδες που αφορούν περιλήψεις διαγωνισμών και ανακοινώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 16ο:   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης των οχημάτων του Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 17ο:   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του 
Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο:   Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή λογαριασμών  HOL 
Σεπτεμβρίου 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης 
για την προμήθεια μελανιών για τις υπηρεσίες του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης 
για την προμήθεια εντύπων λογαριασμών για την υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου Κέας.

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. 17ης/11-10-2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και στο γραφείο του Τοπικού Συμβουλίου στην Κορησσία,  σήμερα στις 11/10/2012, 
ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:30μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Κέας, ύστερα από την 5880/05-10-2012 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  
5 μέλη :

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ

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

 

                                                             
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πετρή Βασιλική.
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ΘΕΜΑ 1ο: α) Αποδέσμευση ποσού 3.499,35€ συμπ/νου ΦΠΑ της υπ΄αριθμ 9/2012 αποφάσεως 
της οικονομικής επιτροπής λόγω μη πραγματοποίησης της δαπάνης και β) διάθεση πίστωσης 
για την σύνταξη έκθεσης για την δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης υψομέτρου από τον Δήμο 
για ρυμοτομικό οικισμό Πετρούσας και Φάρου Τάμελου. 

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

Επειδή  δεν  πραγματοποιήθηκε  η  δαπάνη  αιτούμαι  την  αποδέσμευση  του  ποσού  3.499,35€ 
συμπ/νου ΦΠΑ, σύμφωνα με την  υπ΄αριθμ 9/2012 αποφάσεως της οικονομικής επιτροπής και 
ζητάμε  εκ  νέου  τη  διάθεση  πίστωσης  για  την  σύνταξη  έκθεσης  για  την  δυνατότητα  έκδοσης 
βεβαίωσης υψομέτρου από τον Δήμο για ρυμοτομικό οικισμό Πετρούσας και Φάρου Τάμελου. 

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.
Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων στους οικισμούς Φάρος και Σχίνος που βρίσκονται στην περιοχή Τάμελος 
Νήσου Κέας έχουν προσφύγει δικαστικά κατά του Δήμου επειδή δεν τους χορήγησε βεβαίωση 
υψομέτρου οδού προκειμένου να εκδώσουν οικοδομικές άδειες. Η άρνηση του Δήμου να χορηγήσει 
βεβαίωση υψομέτρου οφείλεται  σε πραγματιστικούς αντικειμενικούς και  τεχνικούς  λόγους,  που 
απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, την έλλειψη εγκεκριμένων μελετών αλλά και από την 
φύση των οικισμών και την υφιστάμενη κατάστασή τους. Αυτό πρέπει να αποδειχθεί καθαρά στο 
δικαστήριο, ώστε να αποκρουστεί η κατηγορία για παράβαση καθήκοντος.
Ο  Πρόεδρος  αιτείται  την  διάθεση  (ψήφιση)  πίστωσης  ποσού  ευρώ  τρεις  χιλιάδες  τετρακόσια 
ενενήντα εννιά και τριάντα πέντε λεπτά (3.499,35€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την κάλυψη 
της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την σύνταξη έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει :

1. Την ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά την έκδοση των οικοδομικών αδειών 
και τις υποχρεώσεις του Δήμου

2. Τις  θέσεις  των διαφόρων Υπηρεσιών επί του θέματος,  όπως αυτές προκύπτουν από την 
μέχρι σήμερα αλληλογραφία

3. Την  πραγματική  κατάσταση  στην  οποία  βρίσκονται  οι  δύο  οικισμοί  από  άποψη 
διανοιγμένων δρόμων, προσβασιμότητας, εξυπηρέτησης από δίκτυα υποδομής

4. Τα τεχνικά – πολεοδομικά προβλήματα που υπάρχουν (κλίσεις εδάφους, ρέματα, συνδέσεις 
με οδικό δίκτυο, κλπ)

5. Ειδικότερη ανάλυση για την ιδιοκτησία Ι.Κουζέλη, υπόθεση η οποία βρίσκεται ήδη στα 
ποινικά και διοικητικά δικαστήρια

6. Συμπεράσματα για την δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης υψομέτρου από τον Δήμο

Η έκθεση θα συνοδεύεται από χάρτες, έγχρωμες αεροφωτογραφίες και λοιπά στοιχεία, τα οποία θα 
τεκμηριώνουν επαρκώς τα συμπεράσματα.
Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και θα βαρύνει τον 
ΚΑ 30.7413.0018 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ τριών 
χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (3.500,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
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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 
30.7413.0018 
3. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ τρεις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα εννιά και τριάντα πέντε λεπτά 
(3.499,35€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 30.7413.0018 του προϋπολογισμού 
εξόδων οικονομικού έτους 2012 και αφορά  την σύνταξη έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει :

1. Την  ανάλυση  του  νομοθετικού  πλαισίου  που  αφορά  την  έκδοση  των  οικοδομικών 
αδειών και τις υποχρεώσεις του Δήμου

2. Τις θέσεις των διαφόρων Υπηρεσιών επί του θέματος, όπως αυτές προκύπτουν από την 
μέχρι σήμερα αλληλογραφία

3. Την  πραγματική  κατάσταση  στην  οποία  βρίσκονται  οι  δύο  οικισμοί  από  άποψη 
διανοιγμένων δρόμων, προσβασιμότητας, εξυπηρέτησης από δίκτυα υποδομής

4. Τα  τεχνικά  –  πολεοδομικά  προβλήματα  που  υπάρχουν  (κλίσεις  εδάφους,  ρέματα, 
συνδέσεις με οδικό δίκτυο, κλπ)

5. Ειδικότερη ανάλυση για την ιδιοκτησία Ι.Κουζέλη, υπόθεση η οποία βρίσκεται ήδη 
στα ποινικά και διοικητικά δικαστήρια

6. Συμπεράσματα για την δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης υψομέτρου από τον Δήμο

Η έκθεση θα συνοδεύεται από χάρτες, έγχρωμες αεροφωτογραφίες και λοιπά στοιχεία, τα οποία θα 
τεκμηριώνουν επαρκώς τα συμπεράσματα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 160/2012
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ΘΕΜΑ 2ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και  διάθεση 
πίστωσης  για  την παροχή υπηρεσίας  κατασκευής δικτύου ύδρευσης Κάτω Μεριάς  Δήμου 
Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   22.040,00€   ΣΥΜΠ/ΝΟΥ   
ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.7312.0017) 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 κατασκευής δικτύου ύδρευσης Κάτω Μεριάς 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  κατασκευής δικτύου ύδρευσης 
Κάτω Μεριάς Δήμου Κέας.

     2. την διάθεση πίστωσης ύψους  22.040,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 25.7312.0017  του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012

     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

      Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι : 
• Επέκταση  του  υφιστάμενου  δικτύου  από  τη  διασταύρωση  Βρουλιδίων  –  Κάτω-Μεριάς, 

όπου και  καταλήγει  σήμερα έως και  την κεντρική δεξαμενή Κάτω-Μεριάς,  με δίδυμους 
αγωγούς Φ75 (καταθλιπτικό και βαρυτικό), μήκους 1250μ. έκαστος.

• Πρόβλεψη αναμονών στο υπό κατασκευή δίκτυο για σύνδεση νέων παροχών
• Επισκευή πιθανών ζημιών από την εγκατάσταση του νέου δικτύου
• Εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του.

ΣΥΝΟΛΟ           22.040,00€  
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Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012, ύψους 22.040,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και 
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 25.7312.0017 (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 θεωρείται η ημέρα κατά την οποία ο ανάδοχος ολοκληρώσει την παροχή 
υπηρεσίας 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 παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στην περιοχή της Κάτω-Μεριάς

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 της εργασίας 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 στον ΚΑ 
25.7312.0017
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας κατασκευής δικτύου ύδρευσης Κάτω Μεριάς Δήμου Κέας και 
τις τεχνικές προδιαγραφές.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  22.040,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του   ΚΑ 
25.7312.0017  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 161/2012
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ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας καθαριότητας δημοτικών κτιρίων Δήμου Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 24.000,00  €   ΣΥΜΠ/ΝΟΥ   
ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ  Κ.Α. (10.6274.0003, 15.6274.0002) 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, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την 
παροχή υπηρεσίας καθαριότητας δημοτικών κτιρίων 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  καθαριότητας δημοτικών κτιρίων 
Δήμου Κέας.

     2. την διάθεση πίστωσης από τον Κ.Α. 10.6274.0003  ποσού 6.000,00€  και από τον ΚΑ 
15.6274.0002 ποσού 18.000,00€ ,   του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Κύριοι και κοινόχρηστοι χώροι)

1) Άδειασμα και καθαρισμός σε τασάκια και καλάθια απορριμμάτων.
2) Καθαρισμός γραφείων (επίπλων, καρεκλών, κ.τ.λ), καθαρισμός των ποδιών στις καρέκλες και 

των πλαϊνών των γραφείων (εσωτερικά-εξωτερικά) 
3) Καθαρισμός τηλεφώνων, μηχανών, φωτοτυπικών μηχ/των, ηλεκτρονικών υπολογιστών και των 

αντικειμένων, που υπάρχουν πάνω στα γραφεία.
4) Σκούπισμα και  σφουγγάρισμα δαπέδων  κάθε φορά,  όλων των χώρων (κύριων και  βοηθητι-

κών-εξωτερικές σκάλες).
5) Καθάρισμα εσωτερικών θυρών και πριζών, όποτε απαιτείται.
6) Σκούπισμα μοκετών όπου υπάρχουν.
7) Καθάρισμα στα W.C., πλύσιμο νιπτήρων- λεκανών με απολυμαντικό υγρό και αρωματικό σα-
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πούνι, σφουγγάρισμα κάθε φορά.
8) Πλύσιμο και σκούπισμα προαύλιων χώρων 1 φορά την εβδομάδα.
9) Αλλαγή πλαστικής σακούλας απορριμμάτων στα καλάθια των γραφείων και των τουαλετών και 

αποκομιδή αυτών στον πλησιέστερο κάδο απορριμμάτων του Δήμου.  
10) Καθάρισμα των τζαμιών των κτιρίων εσωτερικά - εξωτερικά.

Η ώρα που θα γίνεται  ο  καθαρισμός  θα  καθορισθεί  μετά  από  συνεννόηση με τους προϊστάμενους  
των  υπηρεσιών  που  στεγάζονται  στα  υπό  καθαρισμό κτίρια (είτε το πρωί πριν το  ωράριο  είτε  το  
απόγευμα  μετά  το  ωράριο).

Ως ολοκλήρωση του καθαρισμού  θεωρείται  και η  αποκομιδή των  απορριμμάτων  σε σάκους κ.λ.π. 
εκ των ανωτέρω χώρων και  η  μεταφορά  και  τοποθέτησή  τους  στα ειδικά δοχεία απορριμμάτων του 
Δήμου, αφού δεθούν καλά. 

Ο καθαρισμός των υαλοπινάκων θα γίνεται  καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας. 

ΣΥΝΟΛΟ            24.000,00€  

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 υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον ΚΑ 
10.6274.0003  ποσού 6.000,00€  και στον ΚΑ 15.6274.0002 ποσού 18.000,00€,  προϋπολογισμού 
του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 
113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

11



17η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας της 11ης Οκτωβρίου 2012

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 θεωρείται η ημέρα κατά την οποία ο ανάδοχος ολοκληρώσει την παροχή 
     υπηρεσίας 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.).

 Ο χρόνος εκτελέσεως των ανωτέρω εργασιών καθορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης της υπηρεσίας και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις  του Π.Δ. 
28/80 και του Ν. 3463/2006.

Τόπος Παράδοσης των εκτελεσθέντων υπηρεσιών:
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στις υπηρεσίες και τα γραφεία του Δήμου Κέας, ως εξής :

Α/Α ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΥΧΝ/ΤΑ
ΚΑΘ/ΣΜΟΥ
ΧΩΡΩΝ

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

1ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ 300
προαύλιο *

5/Εβδομάδα 2/μήνα

2ΚΕΠ ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ 65
προαύλιο *

5/Εβδομάδα 2/μήνα

3ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ

ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ 50
προαύλιο * 

1/Εβδομάδα 1/μήνα

4ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ 80
προαύλιο *

1/Εβδομάδα 1/μήνα

5ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΚΕΑΣ 400
προαύλιο *

5/Εβδομάδα 1/μήνα

6Δ. ΙΑΤΡΕΙΟ 
ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΚΕΑΣ 150
προαύλιο *

5/Εβδομάδα    1/μήνα

7ΤΟΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΚΕΑΣ 30
προαύλιο *

4/Εβδομάδα    1/μήνα

8ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΞΕΝΩΝΑΣ 

ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΚΕΑΣ 220
προαύλιο *

1000
προαύλιο *

Ανά ημέρα 
λειτουργίας
Ανά ημέρα 
λειτουργίας

Ανά εβδομάδα 
λειτουργίας

Ανά εβδομάδα 
λειτουργίας

Παραλαβή Εργασιών

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 
10.6274.0003, 15.6274.0002
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας καθαριότητας δημοτικών κτιρίων Δήμου Κέας και τις τεχνικές 
προδιαγραφές..

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση σε βάρος των  ΚΑ 10.6274.0003  ποσού 6.000,00€  και στον ΚΑ 
15.6274.0002 ποσού 18.000,00€ του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 162/2012
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ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου για την 
μεταφορά αποκομιδής απορριμμάτων από τον οικισμό Ιουλίδας Δήμου Κέας.
  
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε 
τα εξής:
Με το υπ’ αριθ. 5629/24-09-2012 έγγραφο του Δήμου Κέας, μας κοινοποιήθηκε το Πρακτικό 
Διαγωνισμού, από την Επιτροπή Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας που 
αφορά στην Μεταφορά αποκομιδής απορριμμάτων από τον οικισμό Ιουλίδας Δ. Κέας, καθώς και οι 
φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών, όπως αναφέρεται 
παρακάτω. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ  

ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ »

Στα  γραφεία  του  Δήμου  Κέας  σήμερα  Τρίτη  18  Σεπτεμβρίου  2012  η  επιτροπή  του  

διαγωνισμού  η  οποία  ορίστηκε  με  την  υπ’ αριθ.  103/2012 απόφαση  της  Οικονομικής 

Επιτροπής του Δ. Κέας, αποτελούμενη από τους:

-Δεμένεγα Δήμητρα, Πολτικός Μηχανικός ΠΕ3, Υπάλληλος του Δήμου Κέας

-Πετρή Βασιλική, Διοικητικός / Διοικητικός ΔΕ1, Υπάλληλος του Δήμου Κέας

-Μπουγάδη Γεωργία, Διοικητικός ΤΕ17, Υπάλληλος του Δήμου Κέας 

Η  παραπάνω  επιτροπή  έχοντας  υπόψη  τη  διακήρυξη  της  παραπάνω  Υπηρεσίας,  που  

δημοσιεύθηκε  στις  εφημερίδες,  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  ΚΑΙ  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ,  ΚΟΙΝΗ  

ΓΝΩΜΗ,  ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ,  ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΗΣ  ΠΑΡΟΥ  και  στο  ΦΕΚ  συνήλθε  σε  δημόσια  

συνεδρίαση στις 10:00 π.μ. σήμερα Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012 και ο πρόεδρος κήρυξε την  

έναρξη παραλαβής των προσφορών.

Πρώτος  προσήλθε  ο  κ.  Λουρής  Αντώνιος  με  Α.Δ.Τ.  Κ  899998  και  ΑΦΜ  032968304  ως  

εκπρόσωπος της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία Αντώνιος Λουρής και η προσφορά  

παίρνει τον αριθμό ένα (1).

Στις 10:00 π.μ. η επιτροπή ανακοίνωσε την λήξη παραλαβής των προσφορών και συνέχισε την  

διαδικασία.

Η επιτροπή διαγωνισμού έλεγξε την νομιμότητα του εκπροσώπου που υπέβαλλε  την πρώτη και 

μοναδική πρόσφορα και υπέγραψε τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής και της  

οικονομικής προσφοράς. Στην συνέχεια  άνοιξε τον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής  

και  κατέγραψε  τα δικαιολογητικά που περιέχονται σε αυτόν. 
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1) Εγγυητική επιστολή ύψους ίσο με το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου  
του  Φ.Π.Α.,  Τράπεζας  Πειραιώς που  λειτουργεί  στην  Ελλάδα,  συντεταγμένη  σύμφωνα με  το  
νόμο, δηλαδή το ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών  
(2.714,40 €). Η εγγυητική αναγράφει λεπτομερώς το λόγο έκδοσή της (τίτλος έργου, ημερομηνία  
διαγωνισμού κτλ.)

2) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου ή Συλλόγου στο  οποίο  είναι  εγγεγραμμένος από το οποίο  να  
προκύπτει το, ειδικό με τη δημοπρατούμενη υπηρεσία, επάγγελμα του, έκδοσης του τελευταίου  
εξαμήνου.

3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο προκύπτει ότι δεν  
έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα.

4)  Πιστοποιητικό  φορολογικής  ενημερότητας,  το  οποίο  ισχύει  κατά  την  ημερομηνία  του  
διαγωνισμού.

5) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, του ιδίου.
6) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή έκδοσης, τελευταίου διμήνου,  

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν  
έχει κατατεθεί αίτηση προκειμένου να κηρυχθεί σε πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό  ή υπό 
άλλη ανάλογη διαδικασία.

7) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή έκδοσης, τελευταίου διμήνου,  
από το οποίο προκύπτει ότι δεν εξεδόθη απόφαση η  οποία αναθέτει υπό αναγκαστική διαχείριση  
ή άλλη ανάλογη κατάσταση πιστωτών ούτε τελεί υπό διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή υπό 
άλλη ανάλογη διαδικασία..

8) Υπεύθυνη Δήλωση, από την οποία προκύπτει ότι δεν έχει υπαχθεί σε εκκαθάριση και δεν έχει  
κατατεθεί αίτηση για την υπαγωγή σε εκκαθάριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

9) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι: έλαβε πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών  
που αφορούν την εκτέλεση της δημοπρατούμενης υπηρεσίας, ότι έχει εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα  
τυχόν προβλήματα και ότι αναλαμβάνει πλήρως και ανεπιφύλακτα την εκτέλεση της υπηρεσίας,  
σύμφωνα με όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης.

10)  Υπεύθυνη  δήλωση στην  οποία  αναγράφεται  ότι:  α)  ουδέποτε  έχει  αποφασιστεί  έκπτωση  ή  
διαδικασία έκπτωσης σε βάρος τους από ΟΤΑ ή οποιοδήποτε ΝΠΔΔ ή άλλο νομικό πρόσωπο του  
ευρύτερου δημόσιου τομέα, β) αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει κάθε στοιχείο και  
σχετικό διευκρινιστικό δικαιολογητικό εφόσον του ζητηθούν από την επιτροπή διενέργειας του  
διαγωνισμού  που  δεν  αφορά  ζητούμενο  από  τη  διακήρυξη  δικαιολογητικό  συμμετοχής,  
γ)αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει το Δήμο ακόμη και σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών  
(Σάββατα, Κυριακές, αργίες κ.λ.π.)

11)  Φωτοαντίγραφο  της   άδειας  κυκλοφορίας  του  οχήματος  ιδιοκτησίας  του  ,  που  θα  
χρησιμοποιηθεί  για  την  μεταφορά  αποκομιδής  των  απορριμμάτων  στο  σημείο  που  έχει  
καθοριστεί.

Κατόπιν η επιτροπή έλεγξε την πληρότητα και το εμπρόθεσμο των δικαιολογητικών του πρώτου 

και μοναδικού διαγωνιζόμενου όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης. Με  

την  ολοκλήρωση  του  παραπάνω  ελέγχου  βρέθηκε  ότι  τα  δικαιολογητικά  του  πρώτου  

διαγωνιζόμενου είναι σε ισχύ και πλήρη.

Στην συνέχεια αποσφραγίστηκε η οικονομική προσφορά του πρώτου διαγωνιζόμενου και έγινε ο  

έλεγχος αυτής:
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Στο έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς της ατομικής επιχείρησης του κ.  Λουρή Αντώνιου,  

αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς το ποσοστό έκπτωσης. Η μέση προσφερόμενη  

έκπτωση είναι  1%.

Με  την  ολοκλήρωση  του  ελέγχου  της  παραπάνω  οικονομικής  προσφοράς  προκύπτει  ότι  

προσωρινός ανάδοχος του έργου εξελέγη η μειοδότρια ατομική επιχείρηση Λουρή Αντώνιου,  

με  μέση προσφερόμενη  έκπτωση  1% και  η  διαδικασία  του  διαγωνισμού καταχωρήθηκε  

όπως εφαρμόστηκε στο παρόν πρακτικό.

Στην συνέχεια  όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού παραδόθηκαν στην προϊστάμενη αρχή την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας. Ένσταση επί του παρόντος πρακτικού μπορεί να 

πραγματοποιηθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών από σήμερα δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή  

21 Σεπτεμβρίου 2012. 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

     Δεμένεγα Δήμητρα               Πετρή Βασιλική                Μπουγάδη Γεωργία

     Πολ. Μηχανικός ΠΕ3           Διοικητικός ΔΕ1                Διοικητικός ΤΕ17

Αφού λάβουμε υπόψη μας τα παραπάνω καλούμαστε να αποφασίσουμε την έγκριση του 
αποτελέσματος της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ. 28/80 και να 
αναθέσουμε στους μειοδότες ανά δρομολόγιο, όπως αυτά προκύπτουν από τον πίνακα Α των 
παραδεκτών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίζουμε την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, όπως αυτό προκύπτει από το 
παραπάνω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, και αναθέτουμε στον κ. Αντώνιο Λουρή με Α.Δ.Τ. 
Κ 899998 και ΑΦΜ 032968304 τη «Μεταφορά Αποκομιδής Απορριμμάτων από τον οικισμό της 
Ιουλίδας Δ. Κέας» έναντι του ποσού 46.332,00€ πλέον ΦΠΑ 16% ήτοι συνολικού 
προϋπολογισμού 53.745,12€. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 163/2012
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ΘΕΜΑ 5ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 15.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 
                      ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6662.0001  )     
                    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 της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Κέας, κρίνεται απαραίτητη η 
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων.

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

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

1. την έγκριση της δαπάνης για προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων  για την κάλυψη των 
αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Κέας

     2.την διάθεση πίστωσης ύψους 15.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 25.6662.0001  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

-80 τεμ. υδρόμετρα 3/4΄΄  με ρακόρ υγρού τύπου 190mm
-120 τεμ. υδρόμετρα  1/2΄΄  με ρακόρ υγρού τύπου 190mm
-3 σετ ανταλλακτικά για μειωτήρες Φ90
-2 σετ ανταλλακτικά για μειωτήρες Φ63
-200 μέτρα σωλήνα Φ110 πολυπροπυλαίνειο 16 ατμόσφαιρες
-10 τεμ. συνδέσμους για αυλακωτή σωλήνα 3΄΄
-48 μέτρα σιδηροσωλήνα πράσινη 3 ΄΄ με σπείρωμα
-10 τεμ. ηλεκτρομούφες Φ110 
-48 μέτρα σιδηροσωλήνα αυλακωτή 3 ΄΄ 

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2012  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α. 
25.6662.0001 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 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 
25.6662.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας 
ύδρευσης του Δήμου Κέας και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  15.000,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α. 
25.6662.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 164/2012
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ΘΕΜΑ  6ο:  Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  ασφάλιση  του 
υπ΄αριθμ.ΚΗΙ9870 ΦΙΧ οχήματος από 24/10/2012 έως 24/04/2013.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ τριακοσίων δέκα (310,00€) για 
την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  εργασία  ανανέωσης  ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου του υπ’ αριθ. ΚΗΙ9870 ΦΙΧ οχήματος από 24/10/2012 έως 24/04/2013.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80 
και θα βαρύνει τον ΚΑ 20.6253.0002 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 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 
20.6253.0002
4. Το υπ’ αριθ. 788752-2 ανανεωτήριο συμβόλαιο.
5. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  310,00€  σε  βάρος  του  ΚΑ 20.6253.0002  με  τίτλο 
«Ασφάλιστρα φορτηγών-ημιφορτηγών» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Β) Εισηγείται την απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο στην εταιρεία  INTERNATIONAL LIFE 
A.E.Γ.Α για  την  εργασία  ανανέωσης  ασφαλιστηρίου  συμβολαίου  του  υπ’ αριθ.ΚΗΙ9870  ΦΙΧ 
οχήματος από 24/10/2012 έως 24/04/2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 165/2012
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ΘΕΜΑ 7ο:   Ανάκληση της υπ΄αριθμ.106/12 απόφαση της οικονομικής επιτροπής και έγκριση 
των όρων, διάθεση πίστωσης και διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 
απορριμματοφόρου.

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

Με  την  106/12  απόφαση  της  οικονομικής  επιτροπής  είχε  αποφασιστεί  να  γίνει  προμήθεια 
«Μεταχειρισμένου  Απορριμματοφόρου  οχήματος  τύπου  πρέσας  χωρητικότητας  22κ.μ.  με 
μηχανισμό ανύψωσης κάδων 120-1100 λίτρων για τις  ανάγκες του Δ. Κέας», με τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης.
Επειδή έως σήμερα δεν βρέθηκε προμηθευτής με τη διαδικασία αυτή προχωράμε εκ νέου στην 
επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τους ίδιους όρους της αρχικής διακήρυξης.
Ως εκ τούτου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 209 του ΔΚΚ- N.3463/06, οι προμήθειες των 
Δήμων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσμων τους, των νομικών  τους προσώπων 
δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου 
Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει, με την  επιφύλαξη των ειδικών 
ρυθμίσεων του Π.Δ. 370/1995 (Φ.Ε.Κ. 199 Α΄), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.Δ. 
105/2000 (Φ.Ε.Κ. 100 Α΄)  και των αντίστοιχων του Π.Δ. 57/2000 (Φ.Ε.Κ. 45 Α΄) (Ε1) (Β5).
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΕΚΠΟΤΑ: «1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού εκδίδεται από τον 

δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι αυτού καθορίζονται 

με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ή του δημοτικού συμβουλίου με βάση σχέδιο που 

συντάσσει η αναφερομένη στη παρ.4 του άρθρου 4 του παρόντος υπηρεσία και ελέγχονται από 

άποψη νομιμότητας από το νομάρχη σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του δημοτικού 

και κοινοτικού κώδικα (Δ.Κ.Κ.). 2. Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισμού πρέπει να είναι 

σαφείς και πλήρεις…..»

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΕΚΠΟΤΑ: «1. Σε κάθε διακήρυξη και σύμβαση, επισυνάπτεται η 

τεχνική προδιαγραφή του προς προμήθεια υλικού ή αναφέρεται συγκεκριμένη προδιαγραφή. 2. Οι 

τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά ώστε τα υλικά αυτά να εκπληρώνουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, 

λαμβανομένων υπόψη των αναγκών και των απαιτήσεων του χρήστη και των διατάξεων των 

παραγράφων 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 2 του παρόντος κανονισμού. 3.Δεν επιτρέπεται η 

αναγραφή στους όρους των διακηρύξεων και των συμβάσεων προμηθειών τεχνικών προδιαγραφών 

που αναφέρουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης, ή μεθόδους επεξεργασίας οι οποίες 

έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα, εκτός εξαιρετικών 

περιπτώσεων κατά τις οποίες το αντικείμενο της διακήρυξης ή της σύμβασης δεν επιτρέπει την 

κατάρτιση συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών. Επίσης δεν επιτρέπεται να αναφέρονται οι 

τεχνικές προδιαγραφές σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης 

προέλευσης ή παραγωγής, εκτός εάν υποχρεωτικά συνοδεύονται από τις λέξεις «ή αντίστοιχο» και 

21



17η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας της 11ης Οκτωβρίου 2012

εφόσον το αντικείμενο της σύμβασης δεν μπορεί να περιγραφεί διαφορετικά με προδιαγραφές

επαρκώς σαφείς και πλήρως κατανοητές από όλους τους ενδιαφερόμενους. 4. Οι τεχνικές 

προδιαγραφές των προς προμήθεια προϊόντων συντάσσονται από την καθ' ύλη αρμόδια τεχνική 

υπηρεσία των φορέων και όπου αυτή δεν υπάρχει από την αντίστοιχη της διεύθυνσης εσωτερικών 

της οικείας νομαρχίας, με παραπομπή ή στα ελληνικά πρότυπα που ισχύουν κατ' εφαρμογή των 

αντιστοίχων "Ευρωπαϊκών" ή "στις κοινές τεχνικές προδιαγραφές". Σε περίπτωση αδυναμίας 

σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών και από την υπηρεσία αυτή, ο νομάρχης μπορεί με απόφασή 

του να αναθέσει την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών σε αντίστοιχη υπηρεσία των φορέων του 

δημοσίου τομέα που εδρεύουν στο νομό. Οι τεχνικές προδιαγραφές εγκρίνονται από τη 

οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο. Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ.2 

του άρθρου 23 του παρόντος κανονισμού εγκρίνονται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο κοινότητας. 

Πριν τη δημοσίευση της προκήρυξης διαγωνισμού απαιτείται προηγουμένως να έχουν εγκριθεί οι 

προδιαγραφές….»

Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ: «5.Κατά τον πρόχειρο διαγωνισμό δεν ισχύουν οι 

όροι του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού».

Ο Δήμος έχει ανάγκη από την προμήθεια μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος της οποίας 

ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 49.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 

Θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95, του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτερ. 

11389/8-3-1993).

Στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2012  και στον Κ.Α. 20.7132.0001 με τίτλο 

“Απορριμματοφόρο”  προβλέπεται πίστωση ύψους 50.000,00 ευρώ για την εν λόγω δαπάνη, η 

οποία έχει νομίμως αναληφθεί.

Τα μέλη της Επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών 

και να καθορίσουν τον τρόπο εκτέλεσης  και του όρους του διαγωνισμού αυτού για την έγκριση 

των τεχνικών προδιαγραφών και τους όρους του διαγωνισμού αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 

1, άρθρο 4 παρ.4 και άρθρο 23 παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ, της ανωτέρω προμήθειας. 

Η Οικονομική επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

      1)  το άρθρο 4 του 2286/95

2) τα άρθρα 3, 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ

3) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/10
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια των παρακάτω αγαθών :

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛ. ΔΑΠΑΝΗ

1 Μεταχειρισμένο 

απορριμματοφόρο

τεμάχιο 1 49.200,00€  συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 23%

2) Ψηφίζει πίστωση 49.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% σε βάρος του Κ.Α. 20.7132.0001 
του προϋπολογισμού του έτους 2012

3) Αποφασίζει την εκτέλεση της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό.

4) Καθορίζει τους όρους πρόχειρου διαγωνισμού, όπως αυτοί αναφέρονται στην από 09/04/2012 
θεωρημένη από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μελέτη, η οποία 
επισυνάπτεται στην παρούσα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 166/2012
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ΘΕΜΑ 8ο:    Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας 
ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου Κέας για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012.

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 διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ εκατόν ενενήντα τέσσερα και 
είκοσι επτά  λεπτά (194,27€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την εργασία 
ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου για τον μήνα Σεπτέμβριο 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 194,27€  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 Σεπτέμβριο 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 167/2012
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ΘΕΜΑ 9ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την επισκευή διαφημιστικών πινακίδων και στάσεων λεωφορείων.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 10ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης  για  την  μεταφορά,  επισκευή  &  συντήρηση  πυροσβεστικών  συστημάτων 
ελικοδρομίου Δήμου Κέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 500,00€ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (70.6264.0002) 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 συντήρησης του ελικοδρομίου του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η 
πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  παροχή  υπηρεσίας μεταφοράς,  επισκευής  &  συντήρησης 
πυροσβεστικών συστημάτων ελικοδρομίου 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  μεταφοράς, επισκευής & 
συντήρησης πυροσβεστικών συστημάτων ελικοδρομίου Δήμου Κέας.

     2. την διάθεση πίστωσης ύψους  500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 70.6264.0002  του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στο ελικοδρόμιο του Δήμου Κέας:
α)Για την επισκευή & συντήρηση πυροσβεστήρων:
   Τροχήλατου πυροσβεστήρα Ρα50
  Φορητού πυροσβεστήρα Ρα6MF
  Σκόνη ital megavit ABC 40%-9Kg
β)Δοκιμές εκκίνησης Τρίδυμου Αντλητικού Πυροσβεστικού Συστήματος:
(Master ηλεκτρική αντλία, jokey ηλεκτρική αντλία, αντλία με κινητήρα diesel)
Δοκιμές κυκλοφορίας του νερού στις σωληνώσεις 2-1/2΄΄ του δικτύου πυρόσβεσης και επισκευής  
πλαστικού σωλήνα πλήρωσης της δεξαμενής με όμβρια
Αντικατάσταση μπαταρίας κλειστού τύπου 12V/72Ah για την εκκίνηση του κινητήρα diesel
γ)Πινακίδες Σήμανσης PVC πάχους 0,75mm 21X21cm
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δ)Έλεγχος καλής λειτουργίας φορητών συστημάτων φωτισμού ασφαλείας και αντικατάσταση 
οικονομικού λαμπτήρα 11W στην είσοδο του οικίσκου
ε)Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος τηλεχειρισμού εξωτερικού φωτισμού προσγείωσης 
ελικοπτέρων καθώς και του ανεμούριου (με τη συνεργασία πιλότου ελικοπτέρου)

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 

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

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

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

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

       Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

      7.Οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία

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

       συναλλαγές»

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

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012, ύψους 500,00€ και συγκεκριμένα στον 
Κ.Α.   70.6264.0002 (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.).
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Τόπος Παράδοσης 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στο ελικοδρόμιο του Δήμου 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  της  παροχής  υπηρεσίας  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 στον ΚΑ 
70.6264.0002
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  παροχή  υπηρεσίας μεταφοράς,  επισκευής  &  συντήρησης  πυροσβεστικών 
συστημάτων ελικοδρομίου Δήμου Κέας.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  500,00€,  σε  βάρος  του   ΚΑ  70.6264.0002  του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 168/2012
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ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την συντήρηση-επισκευή και μεταφορά πυροσβεστήρων Δήμου Κέας.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 12ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα έργου του Δήμου Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ   
ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

(Η  ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 150,00€  ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.6264  )   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 ανταλλακτικών για το μηχάνημα έργου

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 το μηχάνημα έργου του 
Δήμου Κέας

   2.την διάθεση πίστωσης ύψους  150,00€  από τον Κ.Α. 30.6264 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

-3,5 μ. SR2SN12 1/2 ΣΩΛΗΝΑ
-2 τεμ.R1202 1/2  ΚΥΑΘΙΑ
-8 τεμ. R2A012 1/2 ΚΥΑΘΙΑ
-4 τεμ. R2A016 5/8  ΚΥΑΘΙΑ
-2,95 μ. SR2SN16 5/8  ΣΩΛΗΝΑ
-4 τεμ. DL15L12 28Χ1,5 1/2  ΜΕΤΡΙΚΑ
-4 τεμ. L9015112 22Χ1,5 1/2  ΚΑΜΠΥΛΕΣ
-1 τεμ. DR901616  5/8  ΚΑΜΠΥΛΕΣ
-3 τεμ. DR1616  5/8  ΘΗΛΥΚΑ
-1 τεμ. F11612  1 1/16Χ12 1/2
-1 τεμ. MJ1212  7/8Χ14 ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ           150,00€  

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

-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. 30.6264, 
ποσό 150,00€ (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 Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος 

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

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης των υλικών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παραγράφων 1δ , 2 και 3 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού 
εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της 
σχετικής,  μεταξύ  του  Δήμου  και  του  προμηθευτή,  σύμβασης  θα  επιλύονται  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις  του  άρθρου  40  της  υπ’  αριθμόν  11389/93  απόφασης  του  υπουργού  εσωτερικών 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ 
30.6264
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα έργου του Δήμου Κέας και τις τεχνικές 
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 150,00€ σε βάρος του ΚΑ 30.6264 του προϋπολογισμού 
εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 169/2012

32



17η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας της 11ης Οκτωβρίου 2012

ΘΕΜΑ 13ο:   Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για  την  αυτοτελή φορολόγηση 
προθεσμιακής  κατάθεσης  στην  Τράπεζα  Πειραιώς  έναρξης  12  Σεπτεμβρίου  και  λήξης  12 
Οκτωβρίου 2012.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ τριακοσίων ενενήντα πέντε και 
ογδόντα  τριών  (395,83€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την  αυτοτελή 
φορολόγηση προθεσμιακής κατάθεσης στην Τράπεζα Πειραιώς έναρξης 12 Σεπτεμβρίου και λήξης 
12 Οκτωβρίου 2012.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και θα βαρύνει τον 
ΚΑ 00.6312.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ πέντε 
χιλιάδες  (5.000,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ
    00.6312.0001
3. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ τριακοσίων ενενήντα πέντε και ογδόντα τριών (395,83€) σε βάρος 
του ΚΑ 00.6312.0001  με τίτλο “Λοιποί φόροι”  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 
2012 και αφορά την  αυτοτελή  φορολόγηση  προθεσμιακής  κατάθεσης  στην  Τράπεζα  Πειραιώς 
έναρξης 12 Σεπτεμβρίου και λήξης 12 Οκτωβρίου 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 170/2012
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ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσίευσης σε 
μία  (1) εφημερίδα που αφορά περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού “Παροχή υπηρεσιών για 
την μεταφορά απορριμμάτων από τον οικισμό Ιουλίδας του Δήμου Κέας”.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ εκατόν πενήντα και ογδόντα 
λεπτών  (150,80€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  πληρωμή 
δημοσιεύσεων  σε  μία  (1)  εφημερίδα  που  αφορά  περίληψη  διακήρυξης  διαγωνισμού  “Παροχή 
υπηρεσιών για την μεταφορά απορριμμάτων από τον οικισμό Ιουλίδας του Δήμου Κέας”.

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  προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2012  στον  οποίο  έχει  εγγραφεί 
πίστωση ευρώ τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ
    20.6463
3. Το φύλλο δημοσίευσης της εφημερίδας
4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ εκατόν πενήντα και ογδόντα λεπτών (150,80€) σε βάρος του ΚΑ 
20.6463 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012, για την κάλυψη της υπηρεσιακής 
ανάγκης  που  αφορά  την  πληρωμή  δημοσιεύσεων  σε  μία  (1)  εφημερίδα  που  αφορά  περίληψη 
διακήρυξης διαγωνισμού “Παροχή υπηρεσιών για την μεταφορά απορριμμάτων από τον οικισμό 
Ιουλίδας του Δήμου Κέας”.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 171/2012
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ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσιεύσεων σε 
εφημερίδες που αφορούν περιλήψεις διαγωνισμών και ανακοινώσεων.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  15ο 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 είκοσι  επτά  και 
ογδόντα  τέσσερα  λεπτά  (27,84€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την 
πληρωμή δημοσιεύσεων σε εφημερίδες που αφορούν περιλήψεις διαγωνισμών και ανακοινώσεων.

 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 10.6462 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στους  οποίους έχει εγγραφεί 
πίστωση ευρώ  πεντακόσια (500,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στους ΚΑ
10.6462
3. Τα φύλλα δημοσίευσης των εφημερίδων
4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει  πίστωση συνολικού ποσού ευρώ είκοσι  επτά  και  ογδόντα τέσσερα λεπτά (27,84€)  σε 
βάρος του ΚΑ  10.6462 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012, για την κάλυψη της 
υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  πληρωμή  δημοσιεύσεων  σε  εφημερίδες  που  αφορούν 
περιλήψεις διαγωνισμών και ανακοινώσεων, ως εξής :

-δημοσίευση απολογισμού  εσόδων –  εξόδων  για  το  έτος  2010 στην  εφημερίδα  ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ 
ποσού 27,84€

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 172/2012
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ΘΕΜΑ 16ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης των οχημάτων του Δήμου.

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 ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 700,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α. (20.6263.0002, 25.6263.0002, 30.6264, 70.6263.0001, 

20.6263.0001) ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012)

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

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
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.

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 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.  20.6263.0002, 
25.6263.0002, 30.6264, 70.6263.0001 & 20.6263.0001

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εργασίες αντικατάστασης ανταλλακτικών, ως εξής :

-για το υπ΄αριθμ. ΚΗΥ6737 ημιφορτηγό μάρκας ΤΟΥΟΤΑ, απαιτούνται :
βαλβολίνες, λάδια, σετ αμπραγιάζ, θερμοστάτης, παραφλού

-στο υπ΄αριθμ. ΚΗΙ1514 ημιφορτηγό μάρκας   MAZDA  , απαιτούνται :  
θερμοστάτης, παραφλού, εξάτμιση, βάσεις εξάτμισεις, λαστιχάκια, λάδια, φίλτρο λαδιού & αέρα

36



17η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας της 11ης Οκτωβρίου 2012

-στο υπ΄αριθμ. ΜΕ62678 μηχάνημα έργου, απαιτούνται :
υδραυλικό σύστημα,

-στο υπ΄αριθμ. ΚΗΙ4810 πυροσβεστικό μάρκας   MAZDA  , απαιτούνται :  
λάδια, φίλτρο λαδιού & αέρος, φίλτρο πετρελαίου, τακάκια, καθρέπτης

-στο υπ΄αριθμ. ΚΗΙ9870 απορριμματοφόρο ανακύκλωσης μάρκας   ACTROS  , απαιτούνται :  
μπαταρία, ταχογράφος, φανάρι

-στο υπ΄αριθμ. ΜΕ90780 μηχάνημα έργου, απαιτούνται :
φίλτρο λαδιού, φίλτρο βενζίνης, λάδια, εξάτμιση

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,  25.6263.0002,  30.6264,  70.6263.0001  &  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).
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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 
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, 25.6263.0002, 30.6264, 70.6263.0001 & 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, 
25.6263.0002, 30.6264, 70.6263.0001 & 20.6263.0001  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 173/2012
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ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων 
του Δήμου Κέας.

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

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

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 3.600,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 
ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α. (20.6671.0002, 25.6671.0002, 30.6672, 70.6671.0001 

& 20.6671.0001  )   ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012)  

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

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και την επισκευή και συντήρηση των 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 προμήθεια ανταλλακτικών  για την επισκευή και συντήρηση 
των οχημάτων  του Δήμου

      2.την διάθεση πίστωσης ύψους  3.600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, από τους Κ.Α. 20.6671.0002, 
25.6671.0002,  30.6672,  70.6671.0001  &  20.6671.0001   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

-για το υπ΄αριθμ. ΚΗΥ6737 ημιφορτηγό μάρκας ΤΟΥΟΤΑ, απαιτούνται :
βαλβολίνες, λάδια, σετ αμπραγιάζ, θερμοστάτης, παραφλού

-στο υπ΄αριθμ. ΚΗΙ1514 ημιφορτηγό μάρκας   MAZDA  , απαιτούνται :  
θερμοστάτης, παραφλού, εξάτμιση, βάσεις εξάτμισεις, λαστιχάκια, λάδια, φίλτρο λαδιού & αέρα

-στο υπ΄αριθμ. ΜΕ62678 μηχάνημα έργου, απαιτούνται :
υδραυλικό σύστημα,

-στο υπ΄αριθμ. ΚΗΙ4810 πυροσβεστικό μάρκας   MAZDA  , απαιτούνται :  
λάδια, φίλτρο λαδιού & αέρος, φίλτρο πετρελαίου, τακάκια, καθρέπτης

-στο υπ΄αριθμ. ΚΗΙ9870 απορριμματοφόρο ανακύκλωσης μάρκας   ACTROS  , απαιτούνται :  
μπαταρία, ταχογράφος, φανάρι

-στο υπ΄αριθμ. ΜΕ90780 μηχάνημα έργου, απαιτούνται :
φίλτρο λαδιού, φίλτρο βενζίνης, λάδια, εξάτμιση

ΣΥΝΟΛΟ           3.600,00€  

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.
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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.20.6671.0002,  25.6671.0002,  30.6672,  70.6671.0001  &  20.6671.0001,  ποσό  3.600,00€ 
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  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 
20.6671.0002, 25.6671.0002, 30.6672, 70.6671.0001 & 20.6671.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  3.600,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  των  ΚΑ 
20.6671.0002, 25.6671.0002, 30.6672, 70.6671.0001 & 20.6671.0001 του προϋπολογισμού εξόδων 
οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 174/2012
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο:    Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή λογαριασμών 
HOL Σεπτεμβρίου 2012.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός  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 δεκαεπτά  (17,00€) για την 
κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή λογαριασμών συνδρομής internet hol 
adsl 2000 Δήμου Κέας  για τον μήνα Σεπτέμβριο 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 00.6452 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί 
πίστωση ευρώ πεντακόσια (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 
00.6452.
4. Την υπ’ αριθ. 65/2008 και 47/2010 απόφαση του Δ.Σ. για εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή.
5. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 17,00€  σε βάρος του ΚΑ 00.6452 με τίτλο «Συνδρομές 
internet» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Β) Εισηγείται την απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο στην εταιρεία HELLAS ON LINE για την 
πληρωμή λογαριασμών παροχής internet hol adsl 2000 Δήμου Κέας για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 175/2012
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ΘΕΜΑ 2ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια μελανιών για τις υπηρεσίες του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΜΕΛΑΝΙΩΝ   
ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 200,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.6613  )   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 υπηρεσιών του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση 
δαπάνης για την προμήθεια  μελανιών για τις υπηρεσίες του Δήμου.

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

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια μελανιών για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών του Δήμου.

      2.την διάθεση πίστωσης ύψους  200,00€  συμπ/νου ΦΠΑ, από τον Κ.Α. 10.6613 του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012

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

43



17η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας της 11ης Οκτωβρίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-3 TEM. TONER PALSONIC CE505X COMPATIBLE HP Black

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. 10.6613 
ποσό 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 

Χρόνος Παράδοσης 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στις υπηρεσίες του Δήμου 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.

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 
10.6613
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια  μελανιών για την κάλυψη των αναγκών των 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 ΚΑ 10.6613 του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 176/2012
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ΘΕΜΑ 3ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια εντύπων λογαριασμών για την υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου 
Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΝΤΥΠΩΝ   
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 500,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6613  )   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  της  υπηρεσίας  ύδρευσης  του  Δήμου,  κρίνεται  απαραίτητη  η 
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια  εντύπων για τους λογαριασμούς ύδρευσης

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 εντύπων λογαριασμών ύδρευσης για την 
κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου

      2.την διάθεση πίστωσης ύψους  500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, από τον Κ.Α. 25.6613 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

-5.000 ΤΕΜ. ΕΝΤΥΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
  Διάσταση : Α4/Χαρτί : γαλάζιο γραφής 90gr
  Εκτύπωση : μονόχρωμη Α+Β όψη

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. 25.6613 
ποσό 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 στις υπηρεσίες του Δήμου 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.

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 
25.6613
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια  εντύπων λογαριασμών ύδρευσης για την κάλυψη των αναγκών της 
υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 25.6613 του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 177/2012
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Ο πρόεδρος Τα μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός            Μορφωνιός Ιωάννης             

          Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία

             Μαρούλης Φίλιππος         
         

Λέπουρας Στυλιανός                 
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