
                 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
      ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
           ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 13/11/2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6446/09-11-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δήμου Κέας. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την μεταφορά γραφείων και αρχείου στο νέο Δημαρχείο από το παλαιό. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 3ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού χερσαίας λιμενικής ζώνης Βουρκαρίου
 – Κορησίας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 4ο:   Ανάθεση της μελέτης  “Υδραυλικά δίκτυα σφαγείων για τις εγκαταστάσεις καθαρισμού 
λυμάτων και τεύχη δημοπράτησης” και διάθεση πίστωσης

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης 
για την ταχυμεταφορά εγγράφων για το μήνα Οκτώβριο 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 6ο:  Έγκριση και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού 
ρεύματος στο χώρο στέγασης του μουσικού σχολείου Ιουλίδας και του γραφείου του δημοτικού 
διαμερίσματος Ιουλίδας του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 7ο:  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την  παροχή υπηρεσίας καθαρισμού 
των κουρτινών των  δημοτικών  κτιρίων καθώς  και  κλινοσκεπασμάτων  στο Πολιτιστικό  Κέντρο 
Κορησσίας.για τη φιλοξενία των επισκεπτών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 8ο:    Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση του υπ΄αριθμ. ΚΗΙ 
9863 οχήματος του Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 9ο:    Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση του υπ΄αριθμ. ΚΗΙ 
9892 Φ.Ι.Χ. οχήματος του Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 10ο:    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 11ο:     Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της μηχανογραφικής υπηρεσίας 
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 διαφόρων ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

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

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

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

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 3ο:   Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή λογαριασμών  HOL 
Οκτωβρίου 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 4ο  :  Έγκριση  του  αποτελέσματος  της  δημοπρασίας  για  την  επιλογή  αναδόχου  για  τη 
προμήθεια  ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΤΥΠΟΥ  ΠΡΕΣΑΣ  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  22  κ.μ.  ΜΕ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 120-1100 ΛΙΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΕΑΣ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής.

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. 19ης/13-11-2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και στο γραφείο του Τοπικού Συμβουλίου στην Κορησσία,  σήμερα στην 13/11/2012, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Κέας, ύστερα από την 6446/09-11-2012 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, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δήμου Κέας. 

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 2.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 
ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.  10.6264  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, λόγω μετεγκατάστασης στο Νέο Δημαρχείο, κρίνεται 
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για  την συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 
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 συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δήμου 
Κέας. 

     2. την διάθεση πίστωσης ύψους  2.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ του κωδικού αριθμού δαπανών 
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012, από τον Κ.Α.  10.6264

     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

Συγκεκριμένα η εργασία που θα πρέπει να λάβει χώρα είναι η εξής: 

Συντήρηση,  καθαρισμός  και  σύνδεση  των  τερματικών  –  εκτυπωτών  με  το  ΣΕΡΒΕΡ  στο  νέο 
δημαρχείο καθώς και του τηλεφωνικού κέντρου σε συνδυασμό με την ΣΥΖΕΥΞΙΣ, επίσης των 
τερματικών – εκτυπωτών του ΚΕΠ στο νέο τους χώρο 

ΣΥΝΟΛΟ           2.000,00€  
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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 2.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και 
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 10.6264 (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 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 στο χώρο του Νέου Δημαρχείου.
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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 στον ΚΑ 
10.6264
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας για την συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δήμου 
Κέας  και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων εργασιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 10.6264  του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 216/2012
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ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την μεταφορά γραφείων και αρχείου στο νέο Δημαρχείο από το παλαιό. 

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

 ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   2.500,00  € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ   
ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 10.6412 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 

μεταφορά γραφείων και αρχείου στο νέο Δημαρχείο από το παλαιό. 
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 γραφείων και αρχείου στο νέο Δημαρχείο 
από το παλαιό. 

     2. την διάθεση πίστωσης ύψους  2.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ του κωδικού αριθμού δαπανών 
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012, από τον Κ.Α.  10.6412

     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

Η μελέτη της  υπηρεσίας  αφορά στην μεταφορά με τουλάχιστον τρεις  (3)  ημιόνους  ημερησίως 
συνοδευόμενους από τον ημιονηγό τους και έως δέκα (10) ημέρες για την μεταφορά του αρχειακού 
υλικού και των ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών συσκευών, επίπλων και σκευών 
του υφιστάμενου Δημαρχείου από τη θέση «Πιάτσα» Ιουλίδας στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις 
του Δήμου στη θέση «Τρία Πηγάδια». Η μεταφορά θα γίνει με σάκους που θα διαθέσει η υπηρεσία,  
ενώ ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την ασφαλή φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση αυτών, από 
και προς τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου.  

ΣΥΝΟΛΟ           2.500,00€  
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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 2.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και 
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 10.6412 (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 στην Ιουλίδας 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.
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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 στον ΚΑ 
10.6412.
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας για την μεταφορά γραφείων και αρχείου στο νέο Δημαρχείο από 
το παλαιό και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων εργασιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 10.6412  του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 217/2012
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ΘΕΜΑ 3ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  καθαρισμού  χερσαίας  λιμενικής  ζώνης  Βουρκαρίου- 
Κορησίας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ-ΚΟΡΗΣΙΑΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 23.200  ,00  € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ   
ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 20.6277.0013 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 καθαρισμού χερσαίας λιμενικής ζώνης Βουρκαρίου-Κορησίας.

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 καθαρισμού χερσαίας λιμενικής 
ζώνης Βουρκαρίου-Κορησίας.

     2. την διάθεση πίστωσης ύψους  23.200,00€ συμπ/νου ΦΠΑ του κωδικού αριθμού δαπανών 
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012, από τον Κ.Α.  20.6277.0013

     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 : 

1. Καθαρισμός, σκούπισμα των κοινόχρηστων χώρων, που θα γίνεται 6 ημέρες ανά εβδομάδα 
κατά τους μήνες Απρίλιο – Μάιο - Ιούνιο - Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο - Οκτώβριο,  
και τέσσερις ημέρες ανά εβδομάδα τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο - Ιανουάριο - Φε-
βρουάριο – Μάρτιο. 
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2. Ασβέστωμα των ρείθρων των πεζοδρομίων, που θα γίνεται δύο φορές ετησίως καθ’ υπόδει-
ξη της υπηρεσίας

3. Βάψιμο των Φανοστατών και των δεστρών των πλοίων, που θα γίνεται δύο φορές ετησίως 
καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας.

4. Τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις ανωτέρω εργασίες θα απομακρυνθούν με ευθύ-
νη και μεταφορικό μέσο του εργολάβου. 

Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της.

ΣΥΝΟΛΟ           23.200,00€  

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 υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012, ύψους 23.200,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και 
συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.   20.6277.0013 (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 στον ΚΑ 
20.6277.0013
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την  παροχή υπηρεσίας  για την  παροχή υπηρεσίας  καθαρισμού χερσαίας  λιμενικής 
ζώνης Βουρκαρίου-Κορησίας και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων εργασιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  23.200,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  ΚΑ 
20.6277.0013  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 218/2012
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ΘΕΜΑ 4ο:    Ανάθεση  της  μελέτης   “Υδραυλικά  δίκτυα  σφαγείων  για  τις  εγκαταστάσεις 
καθαρισμού λυμάτων και τεύχη δημοπράτησης” και διάθεση πίστωσης.

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

Σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. η Οικονομική Επιτροπή επιτρέπεται κατά παρέκκλιση 
των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών, με απόφασή της να 
αναθέτει απευθείας την εκπόνηση μελέτης του Δήμου σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο 
Α΄ ή  Β΄ τάξης  πτυχίου,  εφόσον  η  προεκτιμώμενη  αμοιβή όλων των  σταδίων  της  μελέτης  δεν 
υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης 
που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης. Σε περίπτωση, που για οποιονδήποτε 
λόγο, προκύψει μεγαλύτερη αμοιβή από αυτή που προεκτιμήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον 
ανάδοχο με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα σε 
βάρος του, για εσφαλμένη προεκτίμηση.

Το  άνω  όριο  της  αμοιβής  του  πτυχίου  Α΄  τάξης  στην  κατηγορία  των  Υδραυλικών  Μελετών 
σύμφωνα με την Δ15/οικ/5961/2012Υ.Α. (ΦΕΚ Β 1200/11-04-12) είναι 41.937€ και το 30% ισούται 
με 12.581,10€.
Στον προϋπολογισμό του έτους  2012 έχει  προβλεφθεί  η  εγγραφή σχετικής  πίστωσης υπό Κ.Α. 
70.7413.0009  ποσού  12.300,00€  με  τίτλο  «Μελέτη  για  Υδραυλικά  Δίκτυα  Σφαγείων  για  τις 
εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων και τεύχη δημοπράτησης» για την αντιμετώπιση της σχετικής 
δαπάνης.
Σύμφωνα με το άρθρο 103 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006), η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη 
διάθεση πιστώσεων που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό ή έχουν εγγραφεί σε αυτόν ύστερα 
από αναμόρφωση.
Μετά  από  έρευνα  της  υπηρεσίας,  κατατέθηκε  στο  Δήμο,  μία  οικονομική  προσφορά,  από  την 
κ. Λήδα Κ. Φωτοπούλου, κάτοχο μελετητικού πτυχίου Α΄ τάξης, με Α.Μ. 23653 στην κατηγορία 
των Υδραυλικών Μελετών, έναντι του ποσού των 10.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Την προσφορά της κ. Λήδα Κ. Φωτοπούλου, κάτοχο μελετητικού πτυχίου Α΄ τάξης, με Α.Μ. 
23653 στην κατηγορία των Υδραυλικών Μελετών.
3. Καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 Κ.Δ.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναθέτει  την  εκπόνηση  της  Μελέτης  «Υδραυλικά  Δίκτυα  Σφαγείων  για  τις  εγκαταστάσεις 
καθαρισμού  λυμάτων  και  τεύχη  δημοπράτησης»  στην  κ.  Λήδα  Κ.  Φωτοπούλου,  κάτοχο 
μελετητικού  πτυχίου  Α΄  τάξης,  με  Α.Μ.  23653  στην  κατηγορία  των  Υδραυλικών  Μελετών, 
σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά του και για σύνολο ποσού 10.000,00€, πλέον Φ.Π.Α., σε 
βάρος του Κ.Α. 70.7413.0009  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012, την οποία 
εξουσιοδοτείται να υπογράψει ο Δήμαρχος, κ. Α. Δεμένεγας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 219/2012
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ΘΕΜΑ 5ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την ταχυμεταφορά εγγράφων για το μήνα Οκτώβριο 2012.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ εκατόν εβδομήντα οκτώ και 
εβδομήντα δύο λεπτά (178,72€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την εργασία 
ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου για τον μήνα Οκτώβριο 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 178,72€  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 Οκτώβριο 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 220/2012
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ΘΕΜΑ  6ο:  Έγκριση  και  διάθεση  πίστωσης  για  πληρωμή  λογαριασμού  κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύματος στο χώρο στέγασης του μουσικού σχολείου Ιουλίδας και του γραφείου 
του δημοτικού διαμερίσματος Ιουλίδας του Δήμου.

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 δεκαέξι  (316,00€) 
για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά εξόφληση λογαριασμού της Δ.Ε.Η. με αρ. 
παροχής   5 50003879-02 2 και περίοδο κατανάλωσης από 21/06/2012 έως 23/10/2012, στο χώρο 
όπου στεγάζεται το μουσικό σχολείο Ιουλίδας και το γραφείο δημοτικού διαμερίσματος Ιουλίδας. 
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6211 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει 
εγγραφεί πίστωση ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00€).

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 
10.6211.
3. Το λογαριασμό της Δ.Ε.Η.
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει  πίστωση  ποσού  ευρώ  τριακοσίων  δεκαέξι  (316,00€) σε  βάρος  του  ΚΑ 10.6211  του 
προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2012  για  πληρωμή  λογαριασμού  της  Δ.Ε.Η.  με 
αρ. παροχής 5 50003879-02 2 και περίοδο κατανάλωσης από 21/06/2012 έως 23/10/2012, στο χώρο 
όπου στεγάζεται το μουσικό σχολείο Ιουλίδας και το γραφείο δημοτικού διαμερίσματος Ιουλίδας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 221/2012
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ΘΕΜΑ  7ο:   Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας 
καθαρισμού  των  κουρτινών  των  δημοτικών  κτιρίων  καθώς  και  κλινοσκεπασμάτων  του 
Πολιτιστικού Κέντρου Κορησσίας για τη φιλοξενία των επισκεπτών.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   2.700,00  € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ   
ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 70.6277.0002 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  καθαρισμού  των  κουρτινών  των  δημοτικών  κτιρίων  καθώς  και 
κλινοσκεπασμάτων του  Πολιτιστικού Κέντρου Κορησσίας για τη φιλοξενία των επισκεπτών.

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 καθαρισμού των κουρτινών των 
δημοτικών κτιρίων καθώς και κλινοσκεπασμάτων του  Πολιτιστικού Κέντρου Κορησσίας 
για τη φιλοξενία των επισκεπτών.

     2. την διάθεση πίστωσης ύψους  2.700,00€ συμπ/νου ΦΠΑ του κωδικού αριθμού δαπανών 
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012, από τον Κ.Α.  70.6277.0002

     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

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι : 

-καθαρισμός  των  κουρτινών  των  δημοτικών  κτιρίων  καθώς  και  κλινοσκεπασμάτων  του 
Πολιτιστικού Κέντρου Κορησσίας για τη φιλοξενία των επισκεπτών.

ΣΥΝΟΛΟ           2.700,00€  
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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 2.700,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και 
συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.   70.6277.0002 (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 αναδόχου.

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 στον ΚΑ 
70.6277.0002
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας  καθαρισμού των κουρτινών των δημοτικών κτιρίων καθώς και 
κλινοσκεπασμάτων του  Πολιτιστικού Κέντρου Κορησσίας για τη φιλοξενία των επισκεπτών  και 
τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων εργασιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.700,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 70.6277.0002 
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 222/2012
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ΘΕΜΑ 8ο:    Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση του υπ΄αριθμ. 
ΚΗΙ 9863 οχήματος του Δήμου Κέας.

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  επτακοσίων  δεκατριών  και 
τριάντα δύο λεπτών  (713,32€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την εργασία 
ανανέωσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου  του υπ΄αριθμ. ΚΗΙ 9863 οχήματος του Δήμου Κέας από 
24/10/2012 – 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 70.6253.0002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί 
πίστωση ευρώ χίλια εξακόσια (600,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ  
     70.6253.0002 
4. Το υπ΄αριθμ 52438249 ανανεωτήριο συμβόλαιο
5. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  713,32€  σε  βάρος  του  ΚΑ 70.6253.0002  με  τίτλο 
«Ασφάλιστρα λεωφορείου» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Β) Εισηγείται την απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο στην εταιρεία ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ για την 
εργασία ανανέωσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου  του  υπ΄αριθμ.  ΚΗΙ 9863 οχήματος  του Δήμου 
Κέας από 24/10/2012 – 24/04/2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 223/2012
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ΘΕΜΑ 9ο:    Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση του υπ΄αριθμ. 
ΚΗΙ 9892 Φ.Ι.Χ. οχήματος του Δήμου Κέας.

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

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

Ο  Πρόεδρος  αιτείται  την  διάθεση  (ψήφιση)  πίστωσης  ποσού  ευρώ  εκατόν  ενενήντα  πέντε 
(195,00€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  εργασία  ανανέωσης 
ασφαλιστηρίου  συμβολαίου  του  υπ΄αριθμ.  ΚΗΙ  9892  Φ.Ι.Χ.  οχήματος  του  Δήμου  Κέας  από 
17/11/2012-17/05/2013.

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ 
25.6253.0002
4. Το υπ΄αριθμ 695772-3 ανανεωτήριο συμβόλαιο
5. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

Β) Εισηγείται την απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο στην εταιρεία INTERATIONAL LIFE για 
την εργασία ανανέωσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου του υπ΄αριθμ. ΚΗΙ 9892 Φ.Ι.Χ. οχήματος του 
Δήμου Κέας από 17/11/2012-17/05/2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 224/2012
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ΘΕΜΑ 10ο:   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 10ο 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 250,00€  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, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την 
προμήθεια ανταλλακτικών για το υπ΄αριθμ. ΜΕ 62678 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 υπ΄αριθμ. ΜΕ 62678 
μηχάνημα έργου του Δήμου Κέας

    2. την διάθεση πίστωσης ύψους  250,00€  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

-2 τεμ. 3/4 3/4 ΘΗΛΥΚΑ
-2 τεμ. 3/4 3/4 ΑΡΣΕΝΙΚΑ
-2 τεμ.ΡΟΔΕΛΕΣ ΧΑΛΚΟΥ
-3,40μ.ΣΩΛΗΝΑ 3/4
-1 τεμ.ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ 3/4
-1 τεμ.ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ 3/4
-1 τεμ. ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ
-1 τεμ. ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ           250,00€  

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

-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. 30.6672, 
ποσό 250,00€ (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 
30.6672
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια ανταλλακτικών για το υπ΄αριθμ. ΜΕ 62678 μηχάνημα έργου του Δήμου 
Κέας και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 250,00€ σε βάρος του ΚΑ 30.6672 του προϋπολογισμού 
εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 225/2012
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ΘΕΜΑ 11ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης  για  την  προμήθεια  λοιπού  εξοπλισμού  για  τις  ανάγκες  της  μηχανογραφικής 
υπηρεσίας του Δήμου.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  11ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης 
ανέφερε τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.200,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 
          ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.7135  )   

        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 της μηχανογραφικής υπηρεσίας του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η 
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού

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  λοιπού εξοπλισμού για  τις  ανάγκες  της 
μηχανογραφικής υπηρεσίας του Δήμου.

     2.την  διάθεση πίστωσης  ύψους  1.200,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον  Κ.Α.  10.7135 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. επιδαπέδια καμπίνα rack 19΄΄, 42U (Π.600mmxB.960mm – ύψος 2000mm)
-3 τεμ.ράφι σταθερό “4 σημείων στήριξης”(Βάθους : 700mm) 1 U
-2 τεμ.προστατευτικό πολύμπριζο (ασφαλείας) 230V/16A(3680W) 8 θέσεων  1 U
-100 τεμ.σετ βίδα Μ6 – πλαστική ροδέλα – παξιμάδι με ελατήριο
  ασφαλείας για τη στήριξη συσκευών και εξοπλισμού σε racks
-2 τεμ. patch panel 19΄΄ 24 θυρών UTP Cat5E, (CENTRAL-Plus)

ΣΥΝΟΛΟ            1.200,00€  

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 

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. 10.7135 
ποσού 1.200,00€ 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).
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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 
10.7135
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια οικοδομικών υλικών για την επισκευή κτιρίων του Δήμου Κέας και τις 
τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.200,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 10.7135 του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 226/2012
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ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια διαφόρων ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

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

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

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 300,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 
                                ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.6277  )     
                    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 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 διαφόρων  ειδών  για  την  κάλυψη  των 
αναγκών των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου

      2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  300,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  10.6277  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

-300τεμ. ποτήρια πλαστικά μιας χρήσεως
-40 κιβώτια νερά 10lt
-2 τεμ. ρολά χαρτί κουζίνας (5 κιλών)

ΣΥΝΟΛΟ      300,00€

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. 10.6277 
ποσού 300,00€ 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  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.).

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 
10.6277
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 300,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 10.6277 του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 227/2012
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

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

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

Με την υπ’ αριθ. 122/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής, ποσού 4.000,00€, στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Κέας Κορασίδη 
Νικολάου,  προκειμένου  να  πληρωθούν  οι  δαπάνες  μεταφοράς  υλικών  και  συσκευασιών 
ανακύκλωσης του Δήμου Κέας στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής.
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθ. 489/2012 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το οποίο 
εισέπραξε ο υπόλογος την 8η του μηνός Αυγούστου του έτους 2012.
Όπως  προκύπτει  από τα  συνημμένα δικαιολογητικά  που υπέβαλε  ο  υπόλογος,  οι  δαπάνες  που 
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 1.803,21€, το ποσό δε των 2.196,79€ που δεν δαπανήθηκε,  
επεστράφη στο ταμείο του Δήμου.
Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και την 
απαλλαγή του υπολόγου.
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των 
άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.
2.  Την  υπ’  αριθ.  122/2012  απόφασή  της  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  έκδοση  εντάλματος 
προπληρωμής ύψους 4.000,00€ στο όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου.
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθ. 489/2012 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, 
ύψους 4.000,00€, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου με συνολικό ύψος 
δαπάνης  1.803,21€ και  επιστροφή στο ταμείο  του Δήμου του υπόλοιπου  ποσού 2.196,79€ και 
απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 228/2012
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ΘΕΜΑ 2ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για πληρωμή εξόδων που 
απαιτούνται για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών.

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

Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/06 ( Δ.Κ.Κ.) ορίζονται τα εξής:

«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται η 
έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωμή με 
τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων».
Σύμφωνα με  το  άρθρο 72 παρ.  δ)  του Ν.  3852/10 η  οικονομική επιτροπή αποφασίζει  για  την 
έγκριση δαπανών.
Με  το  άρθρο  72  του  Ν.  3852/10  αντικαταστάθηκε  το  άρθρο  103  του  Ν.  3463/06,  το  οποίο 
αναφερόταν στις  αρμοδιότητες  της Δημαρχιακής Επιτροπής,  η οποία αντικαταστάθηκε από την 
Οικονομική Επιτροπή.
Με εντολή του Δημάρχου εγκρίθηκε η μετάβαση του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου στο Κορωπί 
Αττικής.
Προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μεταφοράς υλικών και  συσκευασιών ανακύκλωσης του 
Δήμου στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής,  παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για τη 
διάθεση πίστωσης 2.500,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6412.0001 του προϋπολογισμού έτους 2012 και 
για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του ίδιου υπαλλήλου.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και του 
άρθρου 32 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.
2. Την εντολή μετακίνησης του Δημάρχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Διαθέτει πίστωση 2.500,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6412.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2012  για  τα  έξοδα  μεταφοράς  υλικών  και  συσκευασιών  ανακύκλωσης  του  Δήμου  στο  χώρο 
εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής.
2. Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης,  εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο 
όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό μέσα 
σε προθεσμία τριών μηνών.
Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 
17/5-15/6/1959.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 229/2012
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ΘΕΜΑ 3ο:    Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή λογαριασμών 
HOL Οκτωβρίου 2012.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 3ο 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 Οκτώβριο 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 Οκτώβριο 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 230/2012
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ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου για τη 
προμήθεια  ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΥ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΤΥΠΟΥ  ΠΡΕΣΑΣ  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  22  κ.μ.  ΜΕ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 120-1100 ΛΙΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ.

Ο Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  4ο  θέμα  εκτός ημερησίας  διάταξης 
αναφέρει ότι :

Με  το  υπ’ αριθ.  6381/06-11-2012  έγγραφο  του  Δήμου  Κέας,  μας  κοινοποιήθηκε  το  Πρακτικό 
Διαγωνισμού,  από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  της  προμήθειας 
Απορριμματοφόρου  οχήματος  τύπου  πρέσσας  χωρητικότητας  22κ.μ.  με  μηχανισμό  ανύψωσης 
κάδων  120-1100  λίτρων  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Κέας,  καθώς  και  οι  φάκελοι  των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών, όπως αναφέρεται παρακάτω. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

«ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 22 κ.μ. ΜΕ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 120-1100 ΛΙΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

ΚΕΑΣ» 

 (ΑΡΘΡΟ 46 ΕΚΠΟΤΑ)

Την  Τρίτη  06/11/2012  και  ώρα  10:00  π.μ.  στο  δημοτικό  κατάστημα  Κέας  συνήλθε  η  επιτροπή  

διεξαγωγής  διαγωνισμού  (ΑΡΘΡΟ  46  ΕΚΠΟΤΑ)  που  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’ αριθμ.  57/2012  

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τους μόνιμους Υπαλλήλους :

Δεμένεγα Δήμητρα Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3, υπάλληλος του Δήμου 

Κορασίδη Νικόλαο Οδηγό Απορριμματοφόρου Δήμου Κέας 

Πορίχη Ιωάννη Χειριστή Μηχανημάτων Δήμου Κέας

Προκειμένου να διενεργήσει ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας «ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 

ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 22 κ.μ. ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 120-1100 ΛΙΤΡΩΝ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ»

Η επιτροπή λαμβάνει  υπόψη :

α) την απόφαση  11389/93 (Ενιαίος  Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α ), του Υπ. 

     Εσωτερικών

β) τον Ν.2286/1-1-1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1-2-95) «Προμήθειες  Δημόσιου τομέα και 

     ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

γ) τον Ν. 3463/06   «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
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δ)  την  από  09-04-2012  θεωρημένη  μελέτη  προμήθειας  «Απορριμματοφόρου  οχήματος  τύπου 

πρέσας χωρητικότητας 22κ.μ. με μηχανισμό ανύψωσης κάδων 120-1100 λίτρων για τις ανάγκες  

του Δ. Κέας» όπως αυτή εγκρίθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας.

ε)  την υπ αριθμ.  166/2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής  με την οποία γίνεται έγκριση των  

όρων  της διακήρυξης

στ)  τα κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας 

όπως αυτά καθορίζονται στην διακήρυξη της παραπάνω μελέτης.  

Στην επιτροπή προσήλθαν και υπέβαλαν προσφορά οι παρακάτω :
      1.   Η  Εταιρεία M. ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ – ΚΡΙΣΙΛΙΑ Π. Ο.Ε., Πλατεία Παναιτωλείου 4 – Ν. Ιωνία, Τ.Κ.  
14235, έστειλε τον φάκελο της προσφοράς της που περιείχε τα δικαιολογητικά συμμετοχής  και τους  
υποφακέλους  :  α)της  τεχνικής  προσφοράς,  και  β)  της  οικονομικής  προσφοράς,  οι  οποίοι  
μονογράφησαν από την επιτροπή του διαγωνισμού και η προσφορά πήρε αριθμό 1.

Κανενός  άλλου  συμμετέχοντος  στο  διαγωνισμό   και  αφού  παρήλθε  η  ώρα  λήξης  υποβολής  των  

προσφορών δηλ 10:00 π.μ. ο πρόεδρος κήρυξε λήξασα την παράδοση των φακέλων και άρχισε η  

επιτροπή τον έλεγχο και την καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

M. ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ – ΚΡΙΣΙΛΙΑ Π. Ο.Ε.

1) Εγγυητική επιστολή της Τράπεζας  EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. με αριθμό 8002017589 ποσού  
2.460,00 €

2) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου Κρισίλια Παρασκευή Σταματίου
3) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου Σαλίβερος Μύρων του Λάμπρου
4) Πιστοποιητικό για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή στην εταιρεία
5) Πιστοποιητικό περί μη αίτησης σε κατάσταση πτώχευσης της εταιρείας
6) Πιστοποιητικό για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή 
7)  Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης 
8) Πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση 
9) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας της εταιρείας (ΙΚΑ)
10) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας 
11) Πιστοποιητικό  εγγραφής στο εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)  
12) Δήλωση αποδοχής των όρων της διακήρυξης
13) Υπεύθυνη Δήλωση χρόνου τόπου παράδοσης και άριστης κατάστασης
14) Οργανωτική δομή της εταιρείας
15) Πιστοληπτική ικανότητα
16) Δήλωση περί ανταλλακτικών

Η Επιτροπή αφού εξέτασε, το εμπρόθεσμο και την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής των  

υποβληθέντων προσφορών διαπίστωσε ότι:
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1. Τα δικαιολογητικά της εταιρίας  M. ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ – ΚΡΙΣΙΛΙΑ Π. Ο.Ε. είναι πλήρη και σε  
ισχύ και γίνεται δεκτή για την επόμενη φάση αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών

Στην  συνέχεια  η  επιτροπή  του  διαγωνισμού  άνοιξε,   τον  φάκελο  της  τεχνικής  προσφοράς  των  

εταιριών M. ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ – ΚΡΙΣΙΛΙΑ Π. Ο.Ε. μονόγραψε όλες τις σελίδες της προσφοράς, καθώς  

και ενημερώθηκαν οι διαγωνιζόμενοι από όλους τους φακέλους των τεχνικών προσφορών.  

Στην  συνέχεια  προχώρησε  στην  αξιολόγηση  της  προσφοράς  στο  διαγωνισμό,  σύμφωνα  με  τους  

παρακάτω πίνακες :

M  . ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ – ΚΡΙΣΙΛΙΑ Π. Ο.Ε.  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ  “Α”
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 80%

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Σ.Β. ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α1.
Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές 
της μελέτης. 90 0,15 13,50

Α2.

Χαρακτηριστικά πλαισίου- Σύστημα πέδησης – 
Τροχοί - Ελαστικά: κινητήρας (ιπποδύναμη, ροπή,  
σύστημα αντιρρύπανσης), σύστημα ανάρτησης, 
πέδησης, ποιότητα κατασκευής, δισκόφρενα ABS, 
κατάσταση ελαστικών, κ.λπ. 

95 0,15 14,25

Α3.

Χαρακτηριστικά υπερκατασκευής: χωρητικότητα 
δεξαμενών, ποιότητα και υλικά κατασκευής 
δεξαμενών, τεχνικά χαρακτηριστικά αντλιών 
υψηλής πίεσης και αναρρόφησης, τεχνικά 
χαρακτηριστικά κινητήρα εργασίας, διατάξεις 
ασφαλείας / προστασίας, περιφερειακός 
εξοπλισμός κλπ.

85 0,15 12,75

Α4.
Παθητική ασφάλεια επιβατών, στην οποία να 
περιέχονται ως εξοπλισμός: ζώνες ασφαλείας με 
προεντατήρες εμπρός, αερόσακοι οδηγού – 
συνοδηγού, προσκέφαλα στα εμπρός καθίσματα 
(κάθε άλλο επιπλέον σύστημα που βελτιώνει την 
παθητική ασφάλεια των επιβατών θα 
βαθμολογείται επιπλέον)

100 0,10 10,00
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Α5.
Κινητήρας     τουλάχιστον 300 ίππων  , διανυθέντα 
χιλιόμετρα (κινητήρας απόδοσης άνω των 300 
ίππων, βαθμολογείται επιπλέον)

100 0,15 15,00

Α6. Καμπίνα, λοιπός μη υποχρεωτικός εξοπλισμός, 
Εξωτερικός Φωτισμός – Ηλεκτρικά παράθυρα, 
Εξωτερικοί καθρέφτες, (προβολείς ομίχλης 
εμπρός και φώτα ομίχλης πίσω, ηλεκτρικά 
παράθυρα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι καθρέφτες 
βαθμολογούνται επιπλέον)

90 0,10 9,00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α 0,80 74,50

ΟΜΑΔΑ “Β”
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 20%
           

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Σ.Β. ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Β1. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός 
έτους (μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 
μέρη). (Εγγύηση καλής λειτουργίας πέραν του 
ενός έτους, βαθμολογείται επιπλέον)

100 0,15 15,00

Β3. Χρόνος και τόπος παράδοσης 45 ημέρες από 
την υπογραφή της σύμβασης. Εκπαίδευση 
προσωπικού – επίδειξη λειτουργίας.

100 0,05 5,00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Β 0,20 20,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΒΑΘΜΟΛ. ΟΜΑΔΩΝ Α & Β  (ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ) :  94,50

Στην συνέχεια αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές των:

1)  M. ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ – ΚΡΙΣΙΛΙΑ Π. Ο.Ε.

Η οικονομική προσφορά της παραπάνω εταιρίας είναι  40.000,00 € συν το ΦΠΑ 23%  9.200,00 €,  

σύνολο 49.200,00 €. (έκπτωση 0,00%)

Η ανοιγμένη βαθμολογία της M. ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ – ΚΡΙΣΙΛΙΑ Π. Ο.Ε.

για το υπό προμήθεια όχημα είναι:  

49.200,00 / 94,50 = 520,63 μονάδες.
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Μετά  τα  παραπάνω η  επιτροπή  θεωρεί  ότι  συμφερότερη  προσφορά  είναι  αυτή  της  εταιρίας  M. 
ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ – ΚΡΙΣΙΛΙΑ Π. Ο.Ε. ως μία και μοναδική.

Σε συνέχεια των παραπάνω η επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται προς την οικονομική επιτροπή την  

προμήθεια  «ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΥ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΤΥΠΟΥ  ΠΡΕΣΑΣ  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  22  κ.μ.  ΜΕ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 120-1100 ΛΙΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ» από 

την εταιρία M. ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ – ΚΡΙΣΙΛΙΑ Π. Ο.Ε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

   Δεμένεγα Δήμητρα                   Κορασίδης Νικόλαος      Πορίχης Ιωάννης

Πολ. Μηχανικός Π.Ε.         Οδηγός Απορριμματοφόρου           Χειριστής Μηχανημάτων

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 στον μειοδότη  με  τη συμφερότερη προσφορά (μοναδικός  προσφέρων),  όπως αυτό 
προκύπτει από το παραπάνω πρακτικό 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  για  την  προμήθεια 
Απορριμματοφόρου  οχήματος  τύπου  πρέσσας  χωρητικότητας  22κ.μ.  με  μηχανισμό  ανύψωσης 
κάδων 120-1100 λίτρων για τις ανάγκες του Δήμου Κέας, όπως αυτό προκύπτει από το παραπάνω 
πρακτικό  της  επιτροπής  διαγωνισμού,  και  αναθέτουμε  στον  μειοδότη  με  τη  συμφερότερη 
προσφορά (μοναδικός  προσφέρων),  δηλαδή στην εταιρεία  M. ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ – ΚΡΙΣΙΛΙΑ Π. 
Ο.Ε. έναντι ποσού 40.000,00€ πλέον ΦΠΑ 23%, σύνολο 49.200,00€.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 231/2012   
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ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής.

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

Με την υπ’ αριθ. 137/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού 
εντάλματος  προπληρωμής,  ποσού  2.000,00€,  στο  όνομα  της  υπαλλήλου  του  Δήμου  Μωραίτη 
Μαριάννας,  προκειμένου να καλυφθεί  η  δαπάνη για ταχυδρομικά τέλη του Δήμου στη μηχανή 
προπληρωμής.
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθ.  559/2012 χρηματικό ένταλμα,  το οποίο εισέπραξε ο 
υπόλογος την 1η του μηνός Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.
Όπως  προκύπτει  από τα  συνημμένα δικαιολογητικά  που υπέβαλε  η  υπόλογος,  οι  δαπάνες  που 
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 2.000,00€.
Να ληφθεί υπόψη ότι από το υπ΄αριθμ. 302/12 προηγούμενο χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 
επεστράφηκε από το ταχυδρομείο το ποσό των 323,81€ υπόλοιπο της προηγούμενης μηχανής, η 
οποία λόγω βλάβης της αντικαταστάθηκε με καινούρια και το εν λόγω ποσό ξανακατατέθηκε στην 
νέα μηχανή.
Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και την 
απαλλαγή της υπολόγου.
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των 
άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.
2.  Την  υπ’  αριθ.  137/2012  απόφασή  της  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  έκδοση  εντάλματος 
προπληρωμής ύψους 2.000,00€ στο όνομα της υπαλλήλου Μωραίτη Μαριάννας.
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθ. 559/2012 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, 
ύψους 2.000,00€, που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου Μωραϊτη Μαριάννας και απαλλάσσει 
τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 232/2011
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Ο πρόεδρος Τα μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός            Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία

             Μαρούλης Φίλιππος         
         

Λέπουρας Στυλιανός                 
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