
3η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2013

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 07/02/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 441/04-02-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ  1ο:   Ολική  και  μερική  ανατροπή  αποφάσεων  και  προτάσεων  ανάληψης
υποχρέωσης  και  διαγραφή  των  σχετικών  δεσμεύσεων  από  τους  αντίστοιχους
κωδικούς αριθμούς των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους
2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης 
Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο:   Δέσμευση  αποφάσεων  και  προτάσεων  ανάληψης  υποχρέωσης  στους
αντίστοιχους  Κωδικούς  Αριθμούς  των  εξόδων  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου,
οικονομικού έτους 2013 και διάθεση πιστώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης 
Στυλιανός

ΘΕΜΑ  3ο:   Έγκριση  των  συνεχιζόμενων  συμβάσεων  και  διάθεση  ισόποσων
πιστώσεων των κωδικών του προϋπολογισμού Ο.Ε. 2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης 
Στυλιανός

ΘΕΜΑ 4ο:  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  5ο:   Έκδοση  εντάλματος  προπληρωμής  και  ψήφιση  πίστωσης  για  πάγια
προκαταβολή.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης 
Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός νομικού εκπροσώπου και διάθεση σχετικής πίστωσης για την
υπόθεση του Δήμου Κέας που αφορά την απαλλοτρίωση για την δημιουργία ΧΥΤΑ.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός

ΘΕΜΑ 7ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ταχυδρομικά τέλη.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός

ΘΕΜΑ 8ο:   Έγκριση της  δαπάνης,  διαμόρφωση των τεχνικών  προδιαγραφών και
διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μεταχειρισμένου ερπιστριοφόρου φορτωτή.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός

ΘΕΜΑ 9ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης Η/Υ και μηχανών γραφείου
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 μεταφορά προκατασκευασμένων αιθουσών ΕΠΑΛ σε νέα
θέση. 

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός

ΘΕΜΑ 11ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση
αιθουσών ΕΠΑΛ.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός

ΘΕΜΑ 12ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση  πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  “Συντήρησης  κι  επισκευής
ηλεκτροφωτισμού  λιμενικής ζώνης Κορησσίας – Βουρκαρίου”

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός

2



3η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2013

ΘΕΜΑ 13ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση πίστωσης για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 για τις  υπηρεσίες του
Δήμου.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση πίστωσης για την  επισκευή και συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού του
βιολογικού καθαρισμού.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός

ΘΕΜΑ 15ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση πίστωσης για την προμήθεια συστήματος αντλιών για δεξαμενή ύδρευσης
Αγ. Νικολάου.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός

ΘΕΜΑ 16ο:   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 17ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μπλοκ για τις ανάγκες του δημοτικού σφαγείου.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός

ΘΕΜΑ 18ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση  πίστωσης  για  την  προμήθεια  εξοπλισμού  δικτύου  για  τις  υπηρεσίες  του
Δήμου

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός

ΘΕΜΑ 19ο : Διάθεση πίστωσης για την επιβολή προστίμου.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ  1ο  : Λήψη  απόφασης  για  την  συγκρότηση  της  επιτροπής  διενέργειας
διαγωνισμών,  υπηρεσιών/εργασιών,  αξιολόγησης  προσφορών,  γνωμοδότησης  επί
αυτών και απευθείας ανάθεσης για το οικονομικό έτος 2013.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση  πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας   επισκευής  και  συντήρησης
μηχανήματος έργου (γκρέϊντερ) του Δήμου Κέας.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός

ΘΕΜΑ 3ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση  πίστωσης  για  την  προμήθεια  ανταλλακτικών  για  την  επισκευή  και
συντήρηση του  μηχανήματος έργου (γκρέϊντερ) του Δήμου Κέας.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός

ΘΕΜΑ 4ο :   Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση των
υπ΄αριθμ.  ΚΗΙ 1514, ΚΗΙ 4810 και ΜΕ 62678 οχημάτων του Δήμου Κέας.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός

ΘΕΜΑ  5ο:    Έγκριση  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  μεταφορά  του  δικτύου
ΣΥΖΕΥΞΙΣ στο νέο δημαρχείο.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός

ΘΕΜΑ  6ο:  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και
διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς εγγράφων για τον μήνα
Ιανουάριο 2013 του Δήμου Κέας.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 7ο:   Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επαύξηση παροχής
ΔΕΗ του κτιρίου του  Νέου Δημαρχείου.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός  

ΘΕΜΑ 8ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση πίστωσης για την προμήθεια νερών και διαφόρων ειδών για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του Δήμου.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός  
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3η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2013

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 3ης/07-02-2013 συνεδρίασης
 της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και  στο γραφείο  του Τοπικού Συμβουλίου  στην Κορησία,  σήμερα στις
07/02/2013,  ημέρα Πέμπτη και  ώρα 19:00 μ.μ  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, ύστερα από την 441/04-02-2013 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.    Βελισσαροπούλου Ειρήνη
      2. Μαρούλης Φίλιππος                  2.    Μορφωνιός Ιωάννης
      3. Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία                  3.    Ευαγγέλου Ιωάννης
      4. Λέπουρας Στυλιανός

   
                                                                                 (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

       
        
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πετρή Βασιλική.
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ΘΕΜΑ 1ο: Ολική και μερική ανατροπή αποφάσεων και προτάσεων ανάληψης
υποχρέωσης  και  διαγραφή  των  σχετικών  δεσμεύσεων  από  τους  αντίστοιχους
κωδικούς  αριθμούς των εξόδων  του προϋπολογισμού του Δήμου,  οικονομικού
έτους 2012.

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

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.1  περ.  δ  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/10,  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.
Σε  περίπτωση  ματαίωσης  της  δαπάνης,  η  ανάληψη  ανατρέπεται,  μετά  από
αιτιολογημένη απόφαση του διατάκτη (παρ. 1β του άρθρου 4 του ΠΔ 113/2010).
Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του
οικονομικού  έτους  στο  οποίο  αναφέρεται,  αυτή  ανατρέπεται  μετά  από  σχετική
ανακλητική  απόφαση του διατάκτη  για  ολική  ή  μερική  διαγραφή του ποσού που
δεσμεύτηκε.  Με την  έναρξη  κάθε  οικονομικού  έτους  και  πριν  από  την  ανάληψη
οποιαδήποτε νέας υποχρέωσης δεσμεύεται με νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
ισόποσης  με  το  ανεξόφλητο  μέρος  των  αναλήψεων  πίστωση  που  ανατρέπονται
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος
του  εναπομένοντος  υπολοίπου  μετά  τις  κατά  τα  ανωτέρω  δεσμεύσεις  πιστώσεων
(παρ.5 του άρθρου 4 του ΠΔ 113/2010).
Σύμφωνα με την αριθ. 30/2011 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ γίνονται δεκτά τα εξής :
“Με  την  καταχώρηση  της  πράξης  ανάληψης  της  υποχρέωσης  στο  Μητρώο
Δεσμεύσεων δεσμεύεται ισόποση πίστωση μέχρι την πραγματοποίηση και πληρωμή
της σχετικής δαπάνης (άρθρο 21 παρ.5 Ν. 2362/95, όπως ισχύει και άρθρο 4 παρ.1α
ΠΔ 113/2010). Η δεσμευθείσα υποχρέωση δεν μπορεί να διατεθεί για άλλη δαπάνη,
εκτός  αν  η  ανάληψη  της  υποχρέωσης  ανατραπεί  και  η  δέσμευση  της  πίστωσης
διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία του Δήμου.
Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμοδίου  κατά  περίπτωση  οργάνου  διάθεσης  της  πίστωσης  (δημάρχου,
οικ.επιτροπής, δημ.συμβουλίου) στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 4 παρ.1β και 5
ΠΔ 113/2010):
α. Όταν η δαπάνη ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο.
β. Όταν η ανάληψη υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικ.έτος
στο οποίο αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει ματαιωθεί, αλλά για
δαπάνη που  δεν  έχει  πληρωθεί  μέχρι  τη  λήξη  του  έτους,  με  συνέπεια  η  σχετική
υποχρέωση να μεταφέρεται στο επόμενο έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που
αντιστοιχούν στις ανατραπείσες (μη εκτελεσθείσες) αναλήψεις,δεσμεύονται με νέες
αποφάσεις  κατά  την  έναρξη  του  οικ.έτους,  έτσι  ώστε  νέες  υποχρεώσεις  να
αναλαμβάνονται μόνο αν απομένει υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθμό (αρθ.4 παρ.
5 ΠΔ 113/2010)”.
Σύμφωνα με την αριθ. 2/91118/0026/2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών,
απόφαση ανατροπής της ανάληψης απαιτείται επίσης, όταν αυτή επιστρέφεται στο
διατάκτη,  κατά την παρ.  2  του αρθ.  4  του ΠΔ 113/2010,  για  λόγους  έλλειψης  ή
ανεπαρκούς  της  πίστωσης  ή  μη  νομιμότητας  της  δαπάνης.  Επειδή  όμως  στους
Δήμους, όταν συντρέχουν οι λόγοι αυτοί, δεν υπογράφεται η πράξη ανάληψης της

7



3η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2013

υποχρέωσης από τον προϊστάμενο της οικ. υπηρεσίας και συνεπώς δεν καταχωρείται
στο μητρώο δεσμεύσεων, η συγκεκριμένη περίπτωση ανατροπής δεν έχει εφαρμογή.
Δεν εκδίδεται απόφαση ανατροπής της ανάληψης, όταν μένει αδιάθετο υπόλοιπο της
δεσμευθείσας  πίστωσης,  χωρίς  να  έχει  μεσολαβήσει  ματαίωση  της  δαπάνης  ή
ανεκτέλεστη ολικώς ή μερικώς ανάληψη υποχρέωσης. Τα αδιάθετα αυτά υπόλοιπα
ανατρέπονται  λογιστικά,  χωρίς  να  απαιτείται  δηλαδή  σχετική  απόφαση,  και
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της διαθέσιμης πίστωσης σε κάθε κωδικό
αριθμό (εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ).
Με  βάση  το  υπ΄  αριθ.  πρωτ.  2/96117/0026/20-12-2011   έγγραφο  του  Υπ.
Οικονομικών :

1. Οι αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη
υποχρέωσης  που  ανατρέπεται  είτε  συγκεντρωτικά  ανά  Κωδικό  Αριθμό
Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό αριθμό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να
ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ. Δηλαδή μπορεί σε μία απόφαση του διατάκτη,
δηλ. του Δημάρχου, της οικ.επιτροπής ή του Δημ.Συμβουλίου, ανάλογα με
την  περίπτωση  της  δαπάνης,  να  ανατραπούν  όλες  οι  αναλήψεις,  αρκεί  να
εμφανίζονται, στην απόφαση, αναλυτικά ανά ΚΑΕ. Οι αποφάσεις που τυχόν
λαμβάνονται  μετά  την 31η/12/2012,  θεωρείται  ότι  η ανάληψη υποχρέωσης
έχει  ανατραπεί στις 31/12/2012 και φυσικά όλες οι απαιτούμενες εγγραφές
γίνονται με την ημερομηνία αυτή.

2. Με αρνητικές  εγγραφές  (αντιλογισμός)  τόσο το  Μητρώο Δεσμεύσεων  του
Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται
τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις. Οι αρνητικές
λογιστικές εγγραφές, λαμβάνουν και αυτές μοναδικό αριθμό καταχώρησης.

3. Η διαδικασία της ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης είναι υποχρεωτική. Στην
εγκύκλιο Υπ. Οικονομικών 2/96117/0026/20-12-2011 τονίζεται ιδιαίτερα ότι,
οι  δαπάνες  που  πραγματοποιήθηκαν  εντός  του  τρέχοντος  έτους,  αλλά  δεν
κατέστη  δυνατό  να  πληρωθούν  εντός  αυτού,  δύναται  να  επιβαρύνουν  το
επόμενο οικ. έτος μόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός
του 2012. Για τον έλεγχο συνδρομής της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα πρέπει
στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την εκκαθάριση και πληρωμή των
σχετικών δαπανών, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του
2013, αν επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του 2012.

Η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και  έγκρισης  των δαπανών ανήκει  κατά
κανόνα  στην  οικονομική  επιτροπή  (αρθ.72  παρ.1  περιπτ.δ΄  Ν.3852/2010)  και
κατ΄εξαίρεση  στο  δημ.  συμβούλιο  και  στο  δήμαρχο  (αρθ.158  παρ.3  και  4  του
Ν.3463/2006).
Κατόπιν  των  ανωτέρω  εισηγούμεθα  την  ανατροπή  των  αποφάσεων  ανάληψης
υποχρέωσης  –  δέσμευσης  πίστωσης  με  ημερομηνία  31/12/2012  για  τις  οποίες  η
δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγω ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει
εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικ. έτος 2012. 
Επισυνάπτεται : 
α)  Αναλυτική  κατάσταση  ανατροπών  αναλήψεων  υποχρεώσεων  ως  συνημμένος
πίνακας

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
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1. Τις διατάξεις : 
α) του αρθ.21 του Ν.2362/95 “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει.
β) Την παρ.3 του αρθ.158 του ΔΚΚ (Ν.3463/2006),
γ) Του ΠΔ 113/2010 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (ΦΕΚ 194/Α)
όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4.
δ)  Τις  εγκυκλίους  των  Υπ.Οικ.  2/91118/0026/29-12-2010,  Υπ.  Οικ.  &  Εσωτ.
Εγκ.30/2011και Υπ.Οικ.  2/96117/0026/20-12-2011.
2. Τον συνημμένο πίνακα ανατροπών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνουμε  την  ανατροπή  των  αποφάσεων  ανάληψης  υποχρέωσης  –  δέσμευσης
πίστωσης, με ημερομηνία  31/12/2012, για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για
οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν
μέρει μέσα στο οικ. έτος 2012 όπως αναλυτικά αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα
ανατροπών.

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 4/2013
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ΘΕΜΑ 2ο: Δέσμευση αποφάσεων και προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης στους
αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου,
οικονομικού έτους 2013 και διάθεση πιστώσεων.

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

Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η
Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των
πιστώσεων του προϋπολογισμού,  εκτός  από εκείνες  που σύμφωνα με τις  κείμενες
διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο.
Σύμφωνα με το ΠΔ 113/2010 “περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες” η
Οικονομική  Επιτροπή  πρέπει  να  εγκρίνει  τις  προτάσεις  ανάληψης  υποχρέωσης
δέσμευσης πιστώσεων για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος των Κωδικών
Αριθμών των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου.

Επίσης  σύμφωνα  με  την  αριθ.πρωτ.  2/96117/0026/20-12-2011  Εγκύκλιο  του
Υπουργείου  Οικονομικών  Γενική  Γραμματεία  Δημοσιονομικής  Πολιτικής  που
αναφέρει για τις ανατροπές και τις Αναλήψεις Υποχρεώσεων. 

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου μας, μας υπέβαλε συνολικά προτάσεις ανάληψης
υποχρέωσης δέσμευσης πιστώσεων για την πληρωμή ισόποσων δαπανών σε βάρος
των Κωδικών Αριθμών των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού
έτους 2013 όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα :

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ

00.6151 Δικαιώματα τρίτων από την είσπραξη τελών και φόρων (ΔΕΗ κτλ) 6.500,00

00.6161.0001 Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας “Δίκτυο 
αειφορικών νήσων Αιγαίου ΔΑΦΝΗ” έτους 2013

2.000,00

10.6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρ.ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών, 
κοινοχρήστων χώρων

30.000,00

15.6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρ.ρεύματος υπηρεσιών πολιτισμού αθλητισμού και 
κοινωνικής πολιτικής έτους 2013

10.000,00

20.6211.0001 Οφειλές από  ηλεκτρικό ρεύμα για φωτισμό  & παραγωγική 
διαδικασία

26.000,00

25.6211.0001 Αντίτιμο από  ηλεκτρικό ρεύμα για φωτισμό  & παραγωγική 
διαδικασία

30.000,00

30.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων τεχνικών εγκαταστάσεων 2.000,00

20.6253.0001 Ασφάλιστρα απορριμματοφόρων 1.500,00

30.6253 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.500,00

25.6253.0001 Δαπάνη ασφάλισης βυτιοφόρου για το έτος 2013 1.250,00

25.6253.0002 Δαπάνη για την ασφάλιση φορτηγών-ημιφορτηγών της υπηρεσίας  
ύδρευσης  για το έτος 2013

2.500,00
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70.6253.0001 Δαπάνη ασφάλισης πυροσβεστικών οχημάτων έτους 2013 500,00

70.6253.0002 Δαπάνη ασφάλισης λεωφορείου για το έτος 2013 1.700,00

70.6321 Τέλη κυκλοφορίας λεωφορείου έτους 2013 500,00

30.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.000,00

25.6322 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων υπηρεσίας ύδρευσης & αποχέτευσης 
έτους 2013

1.100,00

70.6322 Τέλη κυκλοφορίας πυροσβεστικών   οχημάτων έτους 2013 500,00

20.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας υπηρεσίας καθαριότητας & 
ηλεκτροφωτισμού 

1.000,00

25.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας υπηρεσίας  ύδρευσης & αποχέτευσης έτους
2013

600,00

30.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας τεχνικών υπηρεσιών έτους 2013 1.500,00

10.6611 Δαπάνες προμήθειας βιβλίων για τις υπηρεσίες του Δήμου 500,00

10.6612 Δαπάνες προμήθειας γραφικής ύλης και υλικών γραφείου για τις 
διοικητικές-οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου

4.000,00

10.6613 Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών 
εκτυπώσεων για τις διοικητικές-οικονομικές υπηρεσίες

3.000,00

25.6613 Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων 
για την υπηρεσία ύδρευσης & αποχέτευσης

2.000,00

20.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για τα μεταφορικά μέσα της υπηρεσίας
καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού

15.000,00

25.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για τα μεταφορικά μέσα της υπηρεσίας
ύδρευσης & αποχέτευσης

5.000,00

25.6642 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 500,00

70.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για τα μεταφορικά μέσα των 
λοιπών υπηρεσιών

2.000,00

70.6644.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 2.500,00

70.6644.0002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το σφαγείο του Δήμου 
Κέας

3.500,00

25.6642 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 
υπηρεσίας ύδρευσης

500,00

10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό των υπηρεσιών του 
Δήμου

10.000,00

30.6644.0001 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 16.940,00

30.6641.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 5.000,00

00.6711.0001 Απόδοση στις σχολικές επιτροπές από τους ΚΑΠ έτους 2013 30.000,00

00.6711.0002 Απόδοση στις σχολικές επιτροπές από τους ΚΑΠ έτους 2012 11.370,00

00.6737.0001 Επιχορήγηση στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Κέας 30.000,00

80.8224.0001 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων 104.360,00

80.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 5.500,00

80.8242.0002 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 1.500,00
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80.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 13.350,00

80.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων-παροχές τρίτων 88.380,00

80.8115 Διάφορα έξοδα 8.820,00

80.8123 Μελέτες έρευνες & ειδικές δαπάνες 930,00

80.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων 22.150,00

00.6726.0001 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑΠ 100,00

20.6671.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 6.000,00

25.6671.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ 3.500,00

25.6671.0002 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 4.000,00

30.6672 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 7.000,00

70.6671.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3.500,00

70.6671.0002 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 3.500,00

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

α) Την εισήγηση του προέδρου 
β)  Την  συνολική  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  δέσμευσης  πιστώσεων  που
συνέταξε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας
γ)  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  παρ.1  δ  του  Ν.3852/2010/ΦΕΚ  αριθμός  φύλλου
87/07-06-2010  Τεύχος  Πρώτο  “Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”
δ)  Τις  διατάξεις  του  ΠΔ  113/2010  “περί  αναλήψεως  υποχρεώσεων  από  τους
διατάκτες” ΦΕΚ 194Α΄
ε) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 “Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” ΦΕΚ
114Α΄
στ) Την 30/20-04-2011 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑ
ζ)  Τις  διατάξεις  του  ΒΔ  17/05-15/06/1959  “Περί  οικονομικής  διοίκησης  και
λογιστικού των Δήμων 
η)  Την  με  αριθ.πρωτ.2/96117/0026/20-12-2011  Εγκύκλιο  του  Υπουργείου
Οικονομικών Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τις  ανωτέρω αποφάσεις  και προτάσεις  ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης
πιστώσεων για την πληρωμή ισόποσων δαπανών σε βάρος των Κωδικών Αριθμών
των εξόδων  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου οικ.έτους  2013 σύμφωνα με  το  ΠΔ
113/2010  “περί  αναλήψεων  υποχρεώσεων  από  τους  διατάκτες”  και  την  διάθεση
πιστώσεων  για την πληρωμή των ανάλογων δαπανών.
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 5/2013
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ΘΕΜΑ  3ο: «Έγκριση  των  συνεχιζόμενων  συμβάσεων  και  διάθεση  ισόποσων
πιστώσεων των κωδικών του προϋπολογισμού Ο.Ε. 2013».

Ο Πρόεδρος της Οικ. επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα

εξής:

Ιστορικό     :  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1Β του Ν. 2362/95, όπως αυτές προστέθηκαν με

τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3871/10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», οι δήμοι

νοούνται, από την 17η Αυγούστου 2010 (ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. του ανωτέρω

νόμου), ως φορείς γενικής κυβέρνησης.

Ακόμα, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, του άρθρου 21 του Ν. 2362/95, όπως αυτό

τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3871/10 

«1. Ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται

υποχρέωση του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων

(νομική δέσμευση).

2. Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου και των

λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

του αρμόδιου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου, με την οποία δεσμεύεται

η αναγκαία πίστωση (δημοσιονομική δέσμευση).»

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 22Α του Ν. 2362/95,

όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3871/10, 

«Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται

οι διαδικασίες ελέγχου όλων των αναλήψεων υποχρεώσεων κατά την εκτέλεση του

προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης»

κατ’  εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε στις 22/11/2010 το Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη

υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

Τέλος, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και προς ερμηνεία αυτών, εκδόθηκαν δύο (2)

εγκύκλιοι, η Εγκύκλιος Υπ. Οικον. 2/91118/0026/2010 και η εγκύκλιος 30/20-04-2011

«Εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

(ΦΕΚ 194/Α) στους δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ.».

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των ανωτέρω διατάξεων, ο

Δήμος, είναι υποχρεωμένος να τηρεί την ανωτέρω κείμενη νομοθεσία και πριν να

πραγματοποιήσει οποιασδήποτε δαπάνη υποχρεούται να προβαίνει σε «δέσμευση»

της αναγκαίας πίστωσης, εκδίδοντας «αποφάσεις» ή «προτάσεις» ανάληψης

υποχρέωσης (ανάλογα με το αρμόδιο όργανο για την διάθεση της πίστωσης).  

Κυρίως     θέμα     :  

Στις 20 Δεκεμβρίου 2011 εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/96117/0026 έγγραφο του γενικού

λογιστηρίου του κράτους, το οποίο απέστελλε στην «Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας

1



3η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2013

Ο.Τ.Α.» του υπουργείου εσωτερικών με την παράκληση να  ενημερώσει τους Ο.Τ.Α. α’ και β’

βαθμού με θέμα : «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων»

Στις παραγράφους 1α, 1βi & 1βii της Β’ ενότητας (Ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των

πιστώσεων του επόμενου οικονομικού Έτους) του ανωτέρω εγγράφου αναφέρεται ότι : 

«1.α. Με την έναρξη του οικονομικού έτους 2013, πρέπει να εκδοθούν και να

καταχωρηθούν αμέσως και κατ’  απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης των

πολυετών υποχρεώσεων, κατά το μέρος που αφορούν στη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί

εντός του 2013.

β. i) Στη συνέχεια εκδίδονται οι αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τη δέσμευση

πιστώσεων ισόποσων με το ανεκτέλεστο μέρος των αντίστοιχων αναλήψεων του 2012 που

ανατρέπονται κατά τα ανωτέρω, εφόσον εκκρεμούν σχετικές υποχρεώσεις. 

ii) Με τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της περίπτωσης αυτής, δεσμεύονται οι ειδικές

πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του οικείου Φορέα για τα παρελθόντα έτη,

μόνο στην περίπτωση που τα παραστατικά στοιχεία της δαπάνης (τιμολόγιο, Α.Π.Υ. κ.λπ.)

φέρουν ημερομηνία του 2012. Διαφορετικά οι σχετικές δεσμεύσεις αναλαμβάνονται σε βάρος

των λοιπών οικείων ΚΑΕ.»

Ενώ στην παράγραφο 3 της ανωτέρω ενότητας αναφέρεται ότι :

«Περαιτέρω, θα πρέπει να εκδοθούν και οι αποφάσεις για την ανάληψη ολόκληρου

του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων για τις σταθερές δαπάνες [(μισθοδοσία,

συντάξεις, εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, δαπάνες αρθ. 37, του ν. 2362/1995 (Α.247)

κ.λπ.], τις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και τις δαπάνες για μισθώματα ακινήτων που

χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο.»

Με βάσει τα ανωτέρω, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος στις αρχές του 2013 να προβεί στις

ακόλουθες ενέργειες :

1ον : Στην έγκριση των υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών που δημιουργήθηκαν

(τιμολογήθηκαν) πριν τις 31/12/2009 και στην διάθεση ισόποσων πιστώσεων των κωδικών

της ομάδας 8 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 στους οποίους έχουν εγγραφεί οι

ανωτέρω δαπάνες, για να μπορέσουν να πληρωθούν 

2ον : Στην έγκριση των υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών που δημιουργήθηκαν

(τιμολογήθηκαν) μέσα στο 2012 και στην διάθεση ισόποσων πιστώσεων των κωδικών της

ομάδας 8 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 στους οποίους έχουν εγγραφεί οι

ανωτέρω δαπάνες, για να μπορέσουν να πληρωθούν 

3ον : Στην έγκριση των ανεκτέλεστων υπολοίπων (συμβατικό αντικείμενο μείον

τιμολογησθέντα ποσά έως τις 31/12/2012) των συνεχιζόμενων στο 2013 συμβάσεων που είχε

συνάψει το νομικό μας πρόσωπο κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη και στην διάθεση

ισόποσων πιστώσεων των κωδικών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 στους

οποίους έχουν εγγραφεί οι ανωτέρω δαπάνες, για να μπορέσουν αυτές να εκτελεστούν 

4ον : Στην έγκριση των δαπανών πάγιου χαρακτήρα και των δαπανών για μισθώματα

ακινήτων που χρησιμοποιούνται από το νομικό μας πρόσωπο και στην διάθεση ολόκληρων 
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των πιστώσεων των κωδικών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 στους οποίους

έχουν εγγραφεί οι ανωτέρω δαπάνες, για να μπορέσουν αυτές να εκτελεστούν

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο Δήμος μας, με την υπ’  αριθμόν 3/2013  απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής, κατάρτισε τον προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών οικονομικού

έτους 2013 τον οποίο ενέκρινε, με την υπ’  αριθμόν 26/2013 απόφασή του, το Δημοτικό

Συμβούλιο και τον έστειλε στην αποκεντρωμένη διοίκηση για τον, προβλεπόμενο από τις

διατάξεις του άρθρου 162 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Ν. 3463/06), έλεγχο.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 148 του Ν. 3463/06 «Οι

αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων και των λοιπών συλλογικών οργάνων

των Δήμων, των Κοινοτήτων και  των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου είναι

εκτελεστές αφότου εκδοθούν»

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαι στην Οικονομική Επιτροπή

την έγκριση των συνεχιζόμενων συμβάσεων και τη διάθεση ισόποσων πιστώσεων των

κωδικών προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013 στους οποίους έχουν εγγραφεί οι

ανωτέρω δαπάνες, για να μπορέσουν να πληρωθούν, ως ακολούθως :

Κ.Α.E. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΗ-

ΘΕΝΤΑ 

ΠΟΣΑ ΕΩΣ 

31/12/2012

ΑΝΕΚΤΕ-

ΛΕΣΤΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

10.6264
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ & 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

0 1.740,00

15.6162.0001
ΕΞΟΔΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

1)ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΕ

2)ΠΟΔΟΓΥΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
38.586,70 34.000,00

15.6261.0002

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

0 4.800,00

10.6274.0003
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΟΡΙΧΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΚΤΙΡΙΩΝ
1.986,36 3.987,64

15.6274.0002
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΟΡΙΧΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΚΤΙΡΙΩΝ
5.727,64 11.498,36

20.6279.0013

ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΣΤΗ

ΧΕΡΣΑΙΑ  ΖΩΝΗ  ΛΙΜΕΝΑ

ΚΟΡΗΣΣΙΑΣΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ

(ΠΡΟΓΡΑΜΣΥΜΒΑΣΗ  ΜΕ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) 

ΖΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  ΣΤΗ  ΧΕΡΣΑΙΑ

ΛΙΜΕΝΙΚΗ  ΖΩΝΗ

(ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ,

ΑΣΒΕΣΤΩΜΑ,ΒΑΨΙΜΟ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ)

0 16.808,40

35.6279.0002

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΓΙΑ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ

ΖΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
0 6.496,00

20.6277.0003

ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΛΟΥΡΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΣΥΣΚΕΥΩΝ  ΓΙΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

7.308,00 15.312,00
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20.6277.0004
ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΛΟΥΡΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
4.823,28 48.921,08

20.6262.0005
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕΗ

ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΦΩΤΙΣΜΟ

14.065,00 8.439,00

25.6262.0005

ΕΥΡΥΘΜΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ  COMPACT

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΖΕΡΒΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΚΑΙ

ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΣΤΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

2.088,00 9.396,00

45.6279.0001
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

ΠΟΥΛΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
5.266,51 6.248,58

70.6279.0004
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΠΑΛΙΩΝ

ΣΦΑΓΕΙΩΝ

ΠΑΤΗΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΠΑΛΙΩΝ

ΣΦΑΓΕΙΩΝ
5.000,00 5.000,00

30.6262.0002
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
ΦΙΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
36.080,57 8.469,43

70.7411.0010

ΜΕΛΕΤΗ  ΓΙΑ  ΤΟΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ  ΑΙΓΙΑΛΟΥ  &

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΡΘΑΙΑΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΗΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ  ΓΙΑ  ΤΟΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ  ΑΙΓΙΑΛΟΥ  &

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΡΘΑΙΑΣ

0 2.214,00

25.7412.0002
ΜΕΛΕΤΗ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

ΕΡΑΣΜΟΣ  ΣΥΜΒ.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ

ΜΕΛΕΤΗ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
49.635,78 203.001,22

30.7412.0004

ΜΕΛΕΤΗ  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ΙΟΥΛΙΔΑΣ-ΚΑΣΤΡΙΑΝΗΣ

(1997)

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ

ΚΩΝ/ΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ΙΟΥΛΙΔΑΣ-ΚΑΣΤΡΙΑΝΗΣ (1997)
14.830,95 24.242,29

30.7412.0006
ΜΕΛΕΤΗ  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΟΤΖΙΑ

ΚΩΣΤΑΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΟΤΖΙΑ
0 2.460,00

30.7412.0010

ΜΕΛΕΤΗ  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

ΟΔΟΥ ΚΟΡΗΣΙΑΣ-ΞΥΛΩΝ

ΚΩΣΤΑΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

ΟΔΟΥ ΚΟΡΗΣΙΑΣ-ΞΥΛΩΝ

0 6.150,00

30.7412.0026

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  “ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ  ΟΔΟΥ

ΚΟΡΗΣΙΑΣ-ΞΥΛΩΝ”

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  “ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ  ΟΔΟΥ

ΚΟΡΗΣΙΑΣ-ΞΥΛΩΝ”

4.165,00 1.845,00

30.7412.0027

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

“ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

ΟΔΟΥ  ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ-

ΟΤΖΙΑ”

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ

“ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

ΟΔΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ-ΟΤΖΙΑ”

1.666,00 738,00

30.7412.0029

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

“ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΟΔΟΥ

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΣΤΟΝ

ΑΡΧΑΙΟΛ.ΧΩΡΟ  ΤΗΣ

ΚΑΡΘΑΙΑΣ Ν.ΚΕΑΣ”

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ

“ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΟΔΟΥ

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΣΤΟΝ

ΑΡΧΑΙΟΛ.ΧΩΡΟ  ΤΗΣ

ΚΑΡΘΑΙΑΣ Ν.ΚΕΑΣ”

3.444,00 1.476,00

30.7412.0041
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΙΣΣΩΝ
ΕΡΑΣΜΙΑ ΚΙΤΟΥ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΙΣΣΩΝ
7.326,77 3.743,23

30.7412.0042

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΙΣΣΩΝ

ΕΡΑΣΜΙΑ ΚΙΤΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  ΡΕΜΑΤΟΣ

ΠΟΙΣΣΩΝ

9.040,50 3.874,50

20.7413.0007

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

Ι.ΦΡΑΝΤΖΗΣ  &

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΠΕ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

0 2.000,00

25.7413.0001 ΜΕΛΕΤΗ  ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  ΚΙ Σ.Κ. ΜΕΛΕΤΗ  ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  ΚΙ 156.596,29 3.557,64

1



3η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2013

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΟΥ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΚΟΡΗΣΙΑΣ-

ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ-ΟΤΖΙΑ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  &

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΟΥ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΚΟΡΗΣΙΑΣ-

ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ-ΟΤΖΙΑ

25.7413.0002

ΜΕΛΕΤΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑΣ,

ΠΟΙΣΣΩΝ, ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

Σ.Κ.

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  &

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΩ  ΜΕΡΙΑΣ,  ΠΟΙΣΣΩΝ,

ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

111.270,87 28.257,57

25.7413.0003

ΜΕΛΕΤΗ  ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  ΚΙ

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΟΥ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΙΟΥΛΙΔΑΣ

ΚΕΑΣ

Σ.Κ.

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  &

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ

ΜΕΛΕΤΗ  ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  ΚΙ

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΟΥ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ

51.804,01 41.873,37

25.7413.0005

ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 

ΥΔΑΤΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ 

ΚΟΡΗΣΙΑΣ Ν.ΚΕΑΣ

ΕΡΑΣΜΙΑ ΚΙΤΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ  ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  ΚΙ

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΟΥ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ

7.913,50 3.505,50

25.7413.0011

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

“ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΚΟΡΗΣΙΑΣ-ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ-

ΟΤΖΙΑ”

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

“ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΡΗΣΙΑΣ-

ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ-ΟΤΖΙΑ”

4.165,00 1.845,00

25.7413.0015

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΚΑΤΩ  ΜΕΡΙΑΣ,

ΠΟΙΣΣΩΝ, ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΚΑΤΩ  ΜΕΡΙΑΣ,

ΠΟΙΣΣΩΝ, ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

5.596,50 2.398,50

30.7413.0001 ΜΕΛΕΤΗ (ΣΧΟΟΑΠ) ΚΕΑΣ

Σ.Κ.

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  &

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ

ΜΕΛΕΤΗ (ΣΧΟΟΑΠ) ΚΕΑΣ 0 19.002,12

45.7413.0003
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ

ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

ΜΗΡΤΣΕΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ

ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
0 4.182,00

45.7413.0004

ΜΕΛΕΤΗ  ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΝΕΟΥ

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Ν.ΚΕΑΣ

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ  ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΝΕΟΥ

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Ν.ΚΕΑΣ

4.840,00 1.230,00

70.7413.0006

ΜΕΛΕΤΗ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΤΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ  ΧΩΡΟΥ  ΤΩΝ

ΝΕΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΚΕΑΣ

ΚΩΣΤΑΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΤΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ  ΧΩΡΟΥ  ΤΩΝ

ΝΕΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΚΕΑΣ

0 10.824,00

70.7413.0007

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΚΑΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΗΣ

ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ  ΓΙΑ

ΤΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ

0 7.380,00

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση των συνεχιζόμενων συμβάσεων και διάθεση ισόποσων πιστώσεων των
κωδικών  του  προϋπολογισμού  Ο.Ε.  2013 όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στον
ανωτέρω πίνακα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 6/2013
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ΘΕΜΑ  4ο:  Έκδοση  εντάλματος  προπληρωμής  και  ψήφιση  πίστωσης  για
πληρωμή εξόδων που απαιτούνται για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών.

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

Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/06 ( Δ.Κ.Κ.) ορίζονται τα εξής:
«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί
να εγκρίνεται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών,
γενικά,  εφόσον  η  πληρωμή  με  τακτικό  ένταλμα  στο  όνομα  του  δικαιούχου  είναι
αδύνατη ή απρόσφορη.
2.  Τα  εντάλματα  προπληρωμής  εκδίδονται  στο  όνομα  δημοτικών  ή  κοινοτικών
υπαλλήλων».
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ) του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει
για την έγκριση δαπανών.
Με το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 αντικαταστάθηκε το άρθρο 103 του Ν. 3463/06, το
οποίο  αναφερόταν  στις  αρμοδιότητες  της  Δημαρχιακής  Επιτροπής,  η  οποία
αντικαταστάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.
Με  εντολή  του  Δημάρχου  εγκρίθηκε  η  μετάβαση  του  υπαλλήλου  Κορασίδη
Νικολάου στο Κορωπί Αττικής.
Προκειμένου  να  καλυφθούν  οι  δαπάνες  μεταφοράς  υλικών  και  συσκευασιών
ανακύκλωσης του Δήμου στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής, παρακαλώ
να  ληφθεί  απόφαση  για  τη  διάθεση  πίστωσης  4.000,00€  σε  βάρος  του  ΚΑ
20.6412.0001  του  προϋπολογισμού  έτους  2013  και  για  την  έκδοση  εντάλματος
προπληρωμής στο όνομα του ίδιου υπαλλήλου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της: 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Διαθέτει πίστωση 4.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6412.0001 του προϋπολογισμού
οικ. έτους 2013 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 : 7/2013
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ΘΕΜΑ 5ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για πάγια
προκαταβολή.

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

Στην παρ.1 του  άρθρου 173 του Ν. 3463/06 ( Δ.Κ.Κ.) ορίζονται τα ακόλουθα:
Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να παρέχεται πάγια προκαταβολή
σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού.
Με την απόφαση αυτήν ορίζονται :
α) Οι δαπάνες  που θα αντιμετωπιστούν από την πάγια προκαταβολή και  το ύψος
τους, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς
του προϋπολογισμού.
β) Το ποσό της προκαταβολής, που δεν μπορεί να υπερβαίνει για τους Δήμους με
πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ
(2.000€), όπου ανήκει και ο Δήμος μας.
γ) Ο δημοτικός υπάλληλος στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος
θα  ενεργεί  τις  πληρωμές,  σύμφωνα  με  τις  έγγραφες  εντολές  του  δημάρχου  και
προτείνω την κ.Μπουγάδη Γεωργία-υπάλληλο του Δήμου Κέας.
Ο Δήμαρχος,  μετά  τον έλεγχο των δικαιολογητικών  από την αρμόδια οικονομική
υπηρεσία,  εκδίδει  ισόποσα  χρηματικά  εντάλματα  σε  βάρος  των  πιστώσεων  του
προϋπολογισμού για κάθε δαπάνη. 
Τα χρηματικά εντάλματα εκδίδονται στο όνομα του δικαιούχου και σημειώνεται 
σ΄ αυτά ότι η πληρωμή έγινε από την πάγια προκαταβολή.
Με το ποσό της πάγιας προκαταβολής μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη
ύψους μέχρι 2.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής και η τακτοποίηση του υπολόγου θα γίνουν
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/06 και των άρθρων 35 και 37
του Β17/5-15/6/1959.
Το ποσό της πάγιας προκαταβολής μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον υπόλογο για
κάλυψη δαπανών από τους παρακάτω κωδικούς.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

00.6116.0001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ               1.000,00

00.6494 ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΒ/ΦΩΝ & ΔΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1.000,00

10.6614 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1.500,00

10.6634 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1.000,00

10.6612 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2.000,00

10.6265.0002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.000,00

10.6661.0001 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2.000,00

10.6661.0002 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ 2.000,00

15.6262 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΗΡΙΩΝ)

1.400,00

15.6661.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ 2.000,00
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25.6633 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ) 2.000,00

25.6412 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ 1.000,00

25.6662.0002 ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ 2.000,00

30.6662.0002 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

2.000,00

70.6264.0003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΟΥ 1.000,00

10.6412 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ 1.000,00

15.6412 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ 1.500,00

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, και αφού έλαβε
υπόψη της το άρθρο 173 του Ν.3463/06,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.  Διαθέτει  πίστωση  2.000,00€  σε  βάρος  του  ΚΑ 80.8251.0003  με  τίτλο  “Πάγια
προκαταβολή για το Δήμο” για την πληρωμή οποιασδήποτε δαπάνης που αναφέρεται
στον ανωτέρω πίνακα του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.

2.Ορίζει αρμόδιο δημοτικό υπάλληλο ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με
τις  έγγραφες  εντολές  του  Δημάρχου  και  στο  όνομα  του  οποίου  θα  εκδίδεται  το
χρηματικό  ένταλμα  ύψους  μέχρι  2.000,00€,  την  κ.  Μπουγάδη  Γεωργία-υπάλληλο
οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Κέας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 8/2013
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ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός νομικού εκπροσώπου και διάθεση σχετικής πίστωσης για
την υπόθεση του Δήμου Κέας που αφορά την απαλλοτρίωση για την δημιουργία
ΧΥΤΑ.

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 έντεκα χιλιάδων
διακοσίων  πενήντα  (11.250,00€)  πλέον  ΦΠΑ  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής
ανάγκης που αφορά δικαστικά έξοδα της δικηγορικής εταιρείας Αθηνών Ευάγγελος
Χατζηγιαννάκης  για  την  υποβολή  αιτήσεως  προσδιορισμού  προσωρινής  και  μετά
ενδεχομένως  οριστικής  μονάδος  για  την  αποζημίωση  εξ  απαλλοτριώσεως  των
ιδιοκτητών  εδαφικών  εκτάσεων  για  δημιουργία  ΧΥΤΑ  Κέας,  καθώς  και  στις
διαδικασίες αναγνωρίσεως δικαιούχων.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγορικής εταιρείας θα υπολογιστεί ως ποσοστό 2,5 τοις
εκατό  επί  του  ποσού  που  θα  εκδικάσει  το  αρμόδιο  δικαστήριο  ως  συνολική
αποζημίωση και  σε κάθε  περίπτωση δεν  θα  ξεπεράσει  το ποσό των ευρώ έντεκα
χιλιάδων διακοσίων πενήντα (11.250,00€) πλέον ΦΠΑ.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και
του Π.Δ. 28/80 και θα βαρύνει  τον ΚΑ 00.6111.0001 προϋπολογισμού οικ.  έτους
2013 στον οποίo έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00€).

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 2013 και
στον ΚΑ 00.6111.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  ευρώ  έντεκα  χιλιάδων  διακοσίων  πενήντα
(11.250,00€)  πλέον  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  ΚΑ  00.6111.0001  με  τίτλο  «Αμοιβές
νομικών» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την κάλυψη της
υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά δικαστικά έξοδα της δικηγορικής εταιρείας Αθηνών
Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης για την υποβολή αιτήσεως προσδιορισμού προσωρινής
και μετά ενδεχομένως οριστικής μονάδος για την αποζημίωση εξ απαλλοτριώσεως
των ιδιοκτητών εδαφικών εκτάσεων για δημιουργία ΧΥΤΑ Κέας, καθώς και  στις
διαδικασίες αναγνωρίσεως δικαιούχων.
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Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγορικής εταιρείας θα υπολογιστεί ως ποσοστό 2,5 τοις
εκατό  επί  του  ποσού  που  θα  εκδικάσει  το  αρμόδιο  δικαστήριο  ως  συνολική
αποζημίωση και  σε κάθε  περίπτωση δεν  θα  ξεπεράσει  το ποσό των ευρώ έντεκα
χιλιάδων διακοσίων πενήντα (11.250,00€) πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 9/2013
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ΘΕΜΑ 7ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ταχυδρομικά τέλη.

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

Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/06 ( Δ.Κ.Κ.) ορίζονται τα εξής:
«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί 
να εγκρίνεται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, 
γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι 
αδύνατη ή απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών 
υπαλλήλων».
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ) του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει 
για την έγκριση δαπανών.
Με το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 αντικαταστάθηκε το άρθρο 103 του Ν. 3463/06, το 
οποίο αναφερόταν στις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία 
αντικαταστάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.
Προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για ταχυδρομικά τέλη του Δήμου, παρακαλώ να 
ληφθεί απόφαση για τη διάθεση πίστωσης 2.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6221 του 
προϋπολογισμού έτους 2013 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ έξι χιλιάδων 
(6.000,00€) και να  εκδοθεί ένταλμα προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του 
Δήμου Μωραϊτη Μαριάννας.
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. Το γεγονός ότι η έκδοση του εντάλματος προπληρωμής ικανοποιεί τις ανάγκες του 
δικαιούχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Διαθέτει πίστωση 2.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6221 του προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2013 που αφορά την κάλυψη ταχυδρομικών τελών στη μηχανή προπληρωμής.

2. Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης, εγκρίνει την έκδοση εντάλματος 
προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Μωραϊτη Μαριάννας, η οποία 
υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών μηνών και ύστερα 
από γραπτή εντολή του Δημάρχου, στην οποία θα επισυνάπτονται τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.
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 : 10/2013
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ΘΕΜΑ 8ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση  πίστωσης  για  την  προμήθεια  μεταχειρισμένου  ερπιστριοφόρου
φορτωτή.

Ο πρόεδρος  της Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το 8ο θέμα της  ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 15.000,00€
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.7131.0001  )   
        ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση
δαπάνης για την προμήθεια μεταχειρισμένου ερπιστριοφόρου φορτωτή.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06,
όπως  αυτές  συμπληρώθηκαν  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  22  του  Ν.  3536/07,  οι
μελέτες προμηθειών για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης
τους,  τεχνικές  γνώσεις  ή  τεχνική  εμπειρία  μπορούν  να  συντάσσονται  από  έναν
υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να θεωρούνται από τον
προϊστάμενο  της  αντίστοιχης  υπηρεσίας.  Για  τις  ανωτέρω  προμήθειες  που  ο
προϋπολογισμός τους δεν ξεπερνάει τα όρια της απευθείας ανάθεσης (15.000,00€ μη
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμόν  27319/02  Κ.Υ.Α.)  η
δαπάνη γίνεται με βάσει την περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τα λοιπά, κατά την
κρίση  του  Ν.Π.,  στοιχεία  της  προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική
απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που  υποκαθιστά  την  μελέτη  και  τα
ανωτέρω τεύχη.
Σημειώνεται ότι είχε ληφθεί η υπ΄αριθμ. 259/12  απόφαση της οικονομικής επιτροπής
αλλά η προμήθεια δεν έγινε  εντός του 2012.

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

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  προμήθεια   μεταχειρισμένου
ερπιστριοφόρου φορτωτή για τις ανάγκες  του Δήμου.

      2.την διάθεση πίστωσης ύψους 15.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α.
30.7131.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012
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     3.την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
αναφέρονται στο κείμενο της παρούσας εισήγησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• Μεταχειρισμένος ερπιστριοφόρος φορτωτής, τουλάχιστον 110 ίππων.
• Το όχημα θα είναι μεταχειρισμένο, έτους κατασκευής μετά το 1980, καλής 

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

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

ΣΥΝΟΛΟ            15.000,00€  

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

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

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

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

-Η υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.Α.
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3η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2013

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την  εκτέλεση  της  ανωτέρω  προμήθειας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη
πίστωση  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2013  και
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 30.7131.0001 ποσού 15.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα
με  τις  διατάξεις  του  Ν.  3871/10,  του  Π.Δ.  113/10  και  της  υπ’  αριθμόν  30/2011
εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

Χρόνος Παράδοσης 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του
τμήματος προμηθειών του Δήμου. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται έως τέλος του έτους.
Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 33 υπ’
αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στην έδρα του Δήμου.

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

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης των
υλικών,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  των παραγράφων 1δ,  2 και  3  της  υπ’ αριθμόν
11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Τυχόν διαφορές που
μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του
προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της
υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και
στον ΚΑ  30.7131.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια  μεταχειρισμένου  ερπιστριοφόρου  φορτωτή  για  τις
ανάγκες του Δήμου και τις τεχνικές προδιαγραφές του  προς προμήθεια είδους. 
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 15.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του
Κ.Α.  30.7131.0001  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 11/2013
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3η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2013

ΘΕΜΑ 9ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών
και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης Η/Υ και μηχανών
γραφείου του Δήμου Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Υ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 10.000,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.6265.0001) 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013)

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 των υπηρεσιών του Δήμου,  κρίνεται  απαραίτητη η
πραγματοποίηση δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης  Η/Υ και μηχανών
γραφείου του  Δήμου Κέας.

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

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης   για  την  παροχή  υπηρεσίας   συντήρησης   Η/Υ και
μηχανών γραφείου του  Δήμου Κέας.

 2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   10.000,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.
10.6265.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

 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

Ο  ανάδοχος  παροχής  υπηρεσίας,  υποχρεούται  καθημερινά  να  επισκέπτεται  τους
χώρους γραφείων του Δήμου,  καθώς και  όλα τα δημοτικά κτίρια  όποτε παραστεί
ανάγκη.
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3η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2013

Ο ανάδοχος παροχής υπηρεσίας, υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του:

     1) Στην συντήρηση δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών

     2) Εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρονικών λειτουργικών συστημάτων

     3) Εγκατάσταση και συντήρηση μηχανών γραφείου

     4) Μέριμνα για την έγκαιρη προμήθεια από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου      

     σχετικών  αναλώσιμων υλικών 

     5) Συντήρηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ενημέρωση ιστοτόπων του Δήμου

     6)Τεχνική υποστήριξη οπτικοακουστικού υλικού εκδηλώσεων του Δήμου και 

      φορέων   αυτού.

Απαραίτητη θεωρείται  η  εμπειρία  του  σε  συνεργασία  με  Ο.Τ.Α.  για  υποστήριξη
ανάλογων συστημάτων.

ΣΥΝΟΛΟ           10.000,00€  
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.
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3η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2013

 
Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την  εκτέλεση  της  ανωτέρω  υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη
πίστωση  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2013,  ύψους
10.000,00€ και συγκεκριμένα στον Κ.Α.  10.6265.0001 (σύμφωνα με τις διατάξεις
του  Ν.  3871/10,  του  Π.Δ.  113/10  και  της  υπ’  αριθμόν  30/2011  εγκυκλίου  του
υπουργείου εσωτερικών).

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

Διάρκεια Σύμβασης 
Η  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  θα  πραγματοποιηθεί  για  12  δώδεκα  μήνες  από  την
ημερομηνία  υπογραφής της σύμβασης. 

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνεται στα κτήρια που στεγάζουν υπηρεσίας του Δήμου.

Παραλαβή Εργασίας
Η  καλή  εκτέλεση  των  εργασιών  θα  πιστοποιηθεί  από  αρμόδια  επιτροπή  και  θα
παρακολουθεί την καλή εκτέλεσης των εργασιών.

Τρόπος Πληρωμής 
Η  πληρωμή  της  αξίας  της  παροχής  υπηρεσίας  θα  γίνεται  ανά  τρίμηνο.  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 2013 και
στον ΚΑ     10.6265.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την παροχή υπηρεσίας συντήρησης  Η/Υ και  μηχανών γραφείου του
Δήμου Κέας.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 10.000,00€, σε βάρος του  ΚΑ  10.6265.0001
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 12/2013
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3η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2013

ΘΕΜΑ  10ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών
και διάθεση πίστωσης για την μεταφορά προκατασκευασμένων αιθουσών ΕΠΑΛ
σε νέα θέση. 

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΜΕΤΑΦΟΡΑ   
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΠΑΛ ΣΕ ΝΕΑ ΘΕΣΗ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 4.000,00€
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (15.6414.0001) 

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής  νέου  Δημοτικού  Σχολείου  Κέας,
κρίνεται  απαραίτητη  η  πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  μεταφορά  των
προκατασκευασμένων αιθουσών ΕΠΑΛ σε νέα θέση

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

1. την έγκριση της δαπάνης  για την μεταφορά προκατασκευασμένων 
αιθουσών ΕΠΑΛ σε νέα θέση

     2.  την διάθεση πίστωσης ύψους  4.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ των κωδικών
αριθμών δαπανών του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013, από
τον Κ.Α.  15.6414.0001

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-  λόγω  των  παρακειμένων  εργασιών  του  νέου  δημοτικού  σχολείου  πρέπει  να
μεταφερθούν τρεις (3)    προκατασκευασμένες αίθουσες ΕΠΑΛ σε άλλο χώρο εντός
της ιδίας εκτάσεως 

ΣΥΝΟΛΟ           4.000,00€  
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3η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2013

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  2013,  ύψους
4.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και συγκεκριμένα στον Κ.Α.15.6414.0001 (σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου
του υπουργείου εσωτερικών).

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

Χρόνος Παράδοσης 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί εντός 10 ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης  της  εντολής.  Για  κάθε  ημέρα  υπέρβασης  ορίζεται  ποινική  ρήτρα
σύμφωνα με το άρθρο 33 υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Τόπος Παράδοσης 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στο χώρο του ΕΠΑΛ Κέας.
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3η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2013

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 2013 και
στον ΚΑ    15.6414.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 4.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του  ΚΑ
15.6414.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 13/2013
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3η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2013

ΘΕΜΑ 11ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών
και  διάθεση  πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  για  την  ηλεκτρολογική
εγκατάσταση αιθουσών ΕΠΑΛ.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   
ΓΙ Α ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΠΑΛ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 2.000,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (15.6279.0004) 

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

Σημειώνεται ότι είχε ληφθεί η υπ΄αριθμ. 258/12 απόφαση της οικονομικής επιτροπής
αλλά η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας δεν πραγματοποιήθηκε εντός του 2012

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

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

      2. την διάθεση πίστωσης ύψους  2.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ των κωδικών
αριθμών δαπανών του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013, από
τον Κ.Α. 15.6279.0004

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-για την μεταφορά των αιθουσών που αναφέρονται στο 10ο θέμα (13/2013 απόφαση
της  Οικονομικής  Επιτροπής)  πρέπει  να  γίνει  αποσύνδεση  της  ηλεκτρολογικής
εγκατάστασης και επανασύνδεση στην νέα θέση, με υλικά του ηλεκτρολόγου

ΣΥΝΟΛΟ           2.000,00€  
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3η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2013

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  2013,  ύψους
2.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και συγκεκριμένα στον Κ.Α.15.6277.0004 (σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου
του υπουργείου εσωτερικών).

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

Χρόνος Παράδοσης 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί εντός 10 ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης  της  εντολής.  Για  κάθε  ημέρα  υπέρβασης  ορίζεται  ποινική  ρήτρα
σύμφωνα με το άρθρο 33 υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Τόπος Παράδοσης 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στο χώρο του ΕΠΑΛ Κέας.
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3η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2013

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 2013 και
στον ΚΑ    15.6279.0004
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του  ΚΑ
15.6279.0004 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 14/2013
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3η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2013

ΘΕΜΑ 12ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών
και  διάθεση πίστωσης  για  την  παροχή υπηρεσίας  “Συντήρησης  κι  επισκευής
ηλεκτροφωτισμού   χερσαίας  λιμενικής  ζώνης  Κορησσίας  -  Γιαλισκαρίου  -
Βουρκαρίου”

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕΗ

ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 
ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ-ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ-ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 6.730,00€
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (20.6262.0002) 

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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  “Συντήρησης  κι  επισκευής  ηλεκτροφωτισμού
ΔΕΗ χερσαίας λιμενικής ζώνης Κορησσίας - Γιαλισκαρίου - Βουρκαρίου”

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 “Συντήρησης κι 
επισκευής ηλεκτροφωτισμού  ΔΕΗ χερσαίας λιμενικής ζώνης Κορησσίας - 
Βουρκαρίου”

      2. την διάθεση πίστωσης ύψους  6.730,00€ συμπ/νου ΦΠΑ των κωδικών
αριθμών δαπανών του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013, από
τον Κ.Α. 20.6262.0002

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο  Δήμος  Κέας  θα  κάνει  προμήθεια  και  τοποθέτηση  λαμπτήρων,  για  εξωτερικό
φωτισμό στους δρόμους της χερσαίας λιμενικής ζώνης του Δήμου Κέας, λαμπτήρων
και γυάλινων καλυμμάτων για τους φανοστάτες της χερσαίας λιμενικής ζώνης του
Δήμου και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
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3η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2013

ΣΥΝΟΛΟ           6.730,00€  

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  2013,  ύψους
6.730,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και συγκεκριμένα στον Κ.Α.20.6262.0002 (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 Εκτέλεσης
Η διάρκεια της υπηρεσίας θα είναι για 12 μήνες από την ημερομηνία  υπογραφής της
σύμβασης. 

Τόπος Παροχής
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στη χερσαία λιμενική ζώνη Κορησίας-Γιαλισκαρίου
-Βουρκαρίου
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3η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2013

Παραλαβή Εργασίας
Η  καλή  εκτέλεση  των  εργασιών  θα  πιστοποιηθεί  από  αρμόδια  επιτροπή  και  θα
πραγματοποιηθεί με ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο της εκτέλεσης των εργασιών.

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή  της  αξίας  των  εργασιών  θα  γίνει  μετά  το  πέρας  των  εργασιών  ανά
τετράμηνο.  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 2013 και
στον ΚΑ    20.6262.0002
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την παροχή υπηρεσίας   “Συντήρησης κι  επισκευής ηλεκτροφωτισμού
ΔΕΗ  χερσαίας  λιμενικής  ζώνης  Κορησσίας-Γιαλισκαρίου-Βουρκαρίου”  και  τις
τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων εργασιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 6.730,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του  ΚΑ
20.6262.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 15/2013
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ΘΕΜΑ 13ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών
και  διάθεση  πίστωσης  για  την  προμήθεια  φωτοτυπικού  χαρτιού  Α4  για  τις
υπηρεσίες του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4

ΓΙΑ ΤΙΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.000,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α  . (10.6612  )   

        ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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 φωτοτυπικού χαρτιού Α4

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 φωτοτυπικού χαρτιού Α4 50
κιβωτίων των πέντε πακέτων των 500 φύλλων για τις υπηρεσίες του Δήμου

       2.την διάθεση πίστωσης ύψους 1.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α.
10.6612 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013
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      3.την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
αναφέρονται στο κείμενο της παρούσας εισήγησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-   φωτοτυπικό χαρτί Α4 50 κιβωτίων των πέντε πακέτων των 500 φύλλων

ΣΥΝΟΛΟ      1.000,00€

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την  εκτέλεση  της  ανωτέρω  προμήθειας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη
πίστωση  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2013  και
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 10.6612 ποσού 1.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου
του υπουργείου εσωτερικών).

Έγκριση Αποτελέσματος 
Για  την  έγκριση  του  αποτελέσματος  αποφασίζει  ο  Δήμαρχος  Κέας  μετά  από
προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 
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Χρόνος Παράδοσης 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του
τμήματος προμηθειών του Δήμου. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται έως τέλος του έτους.
Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 33 υπ’
αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στο Δημαρχείο Κέας.

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 2013 και
    στον  ΚΑ  10.6612
4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 50 κιβωτίων των πέντε πακέτων
των 500 φύλλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κέας  και τις τεχνικές
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει  και ψηφίζει  πίστωση ποσού 1.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του
Κ.Α.  10.6612 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 16/2013
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ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών
και  διάθεση  πίστωσης  για  την   επισκευή  και  συντήρηση  μηχανολογικού
εξοπλισμού του βιολογικού καθαρισμού.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 4.800,00  €     
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6264.0001) 

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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 αποχέτευσης  Δήμου  Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  επισκευή  και  συντήρηση  μηχανολογικού
εξοπλισμού του βιολογικού καθαρισμού.

Σημειώνεται ότι είχε ληφθεί η υπ΄αριθμ. 209/12 απόφαση της οικονομικής επιτροπής
αλλά η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας δεν πραγματοποιήθηκε εντός του 2012

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 επισκευή και συντήρηση μηχανολογικού 
εξοπλισμού του βιολογικού καθαρισμού

     2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   4.800,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον
Κ.Α.25.6264.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

  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

1)Αποσύνδεση  των  modules των  μεμβρανών  και  με  την  βοήθεια  ανυψωτικού
μηχανήματος, να βγουν εκτός της μεταλλικής δεξαμενής
2)Με τη χρήση νερού δικτύου, να γίνει καθαρισμός και πλύσιμο των μεμβρανών
3)Καταγραφή  των  χαλασμένων  μεμβρανών  και  των  λοιπών  ανταλλακτικών  που
απαιτούνται
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4)Με  τη  βοήθεια  ανυψωτικού  μηχανήματος  θα  επανατοποθετηθούν  οι  μεμβράνες
στην δεξαμενή και θα συνδεθούν
5)Θα ακολουθήσουν χημικοί καθαρισμοί με οξύ και χλώριο
6)Τέλος θα τεθεί το σύστημα σε λειτουργία

ΣΥΝΟΛΟ           4.800,00€  

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  2013,  ύψους
4.800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 25.6264.0001  (σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου
του υπουργείου εσωτερικών).

Έγκριση Αποτελέσματος 
Για  την  έγκριση  του  αποτελέσματος  αποφασίζει  ο  Δήμαρχος  Κέας  μετά  από
προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 
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Χρόνος Παράδοσης 
Η  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  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  στον  χώρο  εγκατάστασης  του  βιολογικού
καθαρισμού (περιοχή Γιαλισκάρι)

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 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 2013 και
στον ΚΑ    25.6264.0001 
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την  επισκευή και συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού του βιολογικού
καθαρισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 4.800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του  ΚΑ
25.6264.0001  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 17/2013
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3η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2013

ΘΕΜΑ 15ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών
και  διάθεση  πίστωσης  για  την  προμήθεια  συστήματος  αντλίας  για  δεξαμενή
ύδρευσης Αγ.Νικολάου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 6.730,00€
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.7131.0003  )   
        ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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 συστήματος αντλίας για
την δεξαμενή ύδρευσης Αγ.Νικολάου.

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  συστήματος  αντλίας  για
δεξαμενή ύδρευσης Αγ.Νικολάου 

     2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  6.730,00€ συμπ/νου  ΦΠΑ από τον  Κ.Α.
25.7131.0003 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

      3.την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
αναφέρονται στο κείμενο της παρούσας εισήγησης.
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3η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2013

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-1 τεμ. αντλία 1,1 kw inverter  με αισθητήριο
-1 τεμ. πίνακα αντλίας 1,1 kw  με 1 ηλεκτρονικό
-1 τεμ. πιεστικό δοχείο 24 λίτρων
-1 ποτήρι βυθού 1 1/4 cm
-12 μέτρα σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ 1 1/4
-1 τεμ. καμπύλη γαλβανιζέ 1 1/4 
- 1 τεμ. μαστός 1΄΄
- 2 τεμ. φλάντζες βιδωτές 1 1/4 
- 1 τεμ. Ταφ 1 1/4  Χ 1 Χ 1 1/4
-1 τεμ. Φλεξίμπλ 1 Χ 75 cm
-1 τεμ. μαστός 1 1/4 Χ 1 1/4 
-1 τεμ. Ρακόρ 1 1/4 
-1 τεμ. Υδρόμετρο ΡΝ25 DN 80
-1 εξάρτημα μετάβασης 75 Χ 2 1/2
-2 τεμ. καμπύλες ΜΒ γαλβανιζέ  2 1/2 
-2 τεμ. καμπύλες ΕΒ γαλβανιζέ  2 1/2 
-1 τεμ. Συστολή 2 1/2 Χ 1 1/4 
-1 τεμ. Ταφ 1 1/4  Χ 1/2  Χ 1 ¼

Συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση
ΣΥΝΟΛΟ       6.730,00€

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

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

-Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 
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3η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2013

-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  2013  και
συγκεκριμένα στον Κ.Α.25.7131.0003 ποσού 6.730,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα
με  τις  διατάξεις  του  Ν.  3871/10,  του  Π.Δ.  113/10  και  της  υπ’  αριθμόν  30/2011
εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

Χρόνος Παράδοσης 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του
τμήματος προμηθειών του Δήμου. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται έως τέλος του έτους.
Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 33 υπ’
αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στην δεξαμενή ύδρευσης Αγ.Νικολάου Κάτω Μεριάς. 

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 2013 και
    στον  ΚΑ  25.7131.0003
4. Την εισήγηση του προέδρου
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3η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια  συστήματος  αντλίας  για  την  δεξαμενή  ύδρευσης
Αγ.Νικολάου και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 
Β) Διαθέτει  και ψηφίζει  πίστωση ποσού 6.730,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του
Κ.Α.  25.7131.0003 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 18/2013
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3η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2013

ΘΕΜΑ 16ο:   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 16ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΜΕΛΑΝΙΩΝ   
ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 500,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.6613  )     
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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  500,00€  συμπ/νου ΦΠΑ, από τον Κ.Α.
10.6613 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

      3.την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
αναφέρονται στο κείμενο της παρούσας εισήγησης.
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3η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2013

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- 2 ΤΕΜ. ΣYMBATO TONER HP CE505A
- 3 TEM. TONER PALSONIC CE505X COMPATIBLE HP BLACK
- 3 TEM. TONER CANON IR 2018

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.  10.6613 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 
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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.).

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 2013 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 500,00€  συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ
10.6613 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 19/2013
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ΘΕΜΑ 17ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών
και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μπλοκ για τις ανάγκες του δημοτικού
σφαγείου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΠΛΟΚ  ΓΙΑ ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 250,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   (70.6613.0001  )   
        ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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 μπλοκ για τις ανάγκες του δημοτικού
σφαγείου.

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 μπλοκ για τις ανάγκες του

δημοτικού σφαγείου.

     2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  250,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.
70.6613.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013
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      3.την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
αναφέρονται στο κείμενο της παρούσας εισήγησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-  50 ΤΕΜ. ΜΠΛΟΚ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 17 Χ 19,5 CM
   ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ (ΛΕΥΚΟ-ΡΟΖ-ΚΙΤΡΙΝΟ) ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ
   ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την  εκτέλεση  της  ανωτέρω  προμήθειας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη
πίστωση  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2013  και
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 70.6613.0001 ποσού 250,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου
του υπουργείου εσωτερικών).

Έγκριση Αποτελέσματος 
Για  την  έγκριση  του  αποτελέσματος  αποφασίζει  ο  Δήμαρχος  Κέας  μετά  από
προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 
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Χρόνος Παράδοσης 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του
τμήματος προμηθειών του Δήμου. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται έως τέλος του έτους.
Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 33 υπ’
αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στο Δημαρχείο Κέας.

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 2013 και
    στον  ΚΑ   70.6613.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια μπλοκ  50  τεμαχίων  για  τις  ανάγκες  του  δημοτικού
σφαγείου και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 250,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
70.6613.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 20/2013
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ΘΕΜΑ 18ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών
και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εξοπλισμού δικτύου για τις υπηρεσίες
του Δήμου

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ     

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 700,00€
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.6673  )     
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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  εξοπλισμού δικτύου

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 εξοπλισμού δικτύου για την
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.

      2.την διάθεση πίστωσης ύψους  700,00€  συμπ/νου ΦΠΑ, από τον Κ.Α.
10.6673 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013
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      3.την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
αναφέρονται στο κείμενο της παρούσας εισήγησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-   1 ΤΕΜ. DLINK Switch DGS-1210-48, 48 Port, 1000 Mbps
- 20 TEM. RJ-45 Male / RJ-45 Male, 3 ft (1.0m), white
- 20 TEM. RJ-45 Male / RJ-45 Male, 3 ft (1.0m), blue

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  προμήθειας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη
πίστωση  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2013  και
συγκεκριμένα στον Κ.Α.  10.6673 ποσό 700,00€ συμπ/νου ΦΠΑ (σύμφωνα με  τις
διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου
του υπουργείου εσωτερικών).

Έγκριση Αποτελέσματος 
Για  την  έγκριση  του  αποτελέσματος  αποφασίζει  ο  Δήμαρχος  Κέας  μετά  από
προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 
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Χρόνος Παράδοσης 
Τα  προς  προμήθεια  είδη  θα  παραδοθούν  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.).

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 2013 και
στον ΚΑ     10.6673
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια  εξοπλισμού δικτύου για την κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών του Δήμου και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 700,00€  συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ
10.6673 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 21/2013
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ΘΕΜΑ 19ο : Διάθεση πίστωσης για την επιβολή προστίμου.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται  την  διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ δέκα χιλιάδων
(10.000,00€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την επιβάρυνση
από την επιβολή προστίμου από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 77255/6589/2012 απόφαση για περιβαλλοντικές
παραβάσεις.

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 00.6821  προϋπολογισμού οικ. έτους 2013
στον οποίo έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ δέκα χιλιάδες (18.000,00€).

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 2013 και
στον ΚΑ 00.6821
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού ευρώ δέκα  χιλιάδων  (10.000,00€)  συμπ/νου
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 00.6821 με τίτλο «Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
χρήσης» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την κάλυψη της
υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά  την επιβάρυνση από την επιβολή προστίμου από το
Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.
77255/6589/2012 απόφαση για περιβαλλοντικές παραβάσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 22/2013
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ  1ο  :Λήψη  απόφασης  για  την  συγκρότηση  της  επιτροπής  διενέργειας
διαγωνισμών, υπηρεσιών/εργασιών, αξιολόγησης προσφορών, γνωμοδότησης επί
αυτών και απευθείας ανάθεσης για το οικονομικό έτος 2013.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας 
διάταξης ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 273 του Ν. 3463/06 οι κάθε είδους υπηρεσίες 
και εργασίες, εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 
28/1980 (ΦΕΚ 11 Α΄).
Επιπλέον και όπως πολύ καλά γνωρίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του 
20 του Ν. 3731/08, στις απευθείας αναθέσεις υπηρεσιών και εργασιών η αρμοδιότητα
για την κατακύρωση – ανάθεση της υπηρεσίας/εργασίας ανήκει στον Δήμαρχο, με 
εξαίρεση τις υπηρεσίες/εργασίες που διενεργούνται με τις διατάξεις του Ν. 3316/05 
καθώς και εκείνες που πρέπει να πραγματοποιηθούν όταν συντρέχουν εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις. 
Δυστυχώς όμως, στις διατάξεις του ανωτέρω Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ. 
28/1980) και σε αντίθεση με τις αντίστοιχες διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για την 
απευθείας ανάθεση προμηθειών (υλικών), δεν υπάρχει πρόβλεψη για την ύπαρξη 
κάποιου συλλογικού οργάνου που να λαμβάνει τις προσφορές των ενδιαφερομένων, 
να τις αξιολογεί και να τις υποβάλλει στον Δήμαρχο για να αποφασίσει σχετικά.
Το ανωτέρω γεγονός θεωρούμε ότι είναι αντιδεοντολογικό καθώς η αξιολόγηση των 
προσφορών για κάθε δαπάνη του Δήμου θα έπρεπε να ελέγχεται από συλλογικά 
όργανα πριν από την τελική τους έγκριση.
Όμως σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου ε’ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η 
Οικονομική Επιτροπή που έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να 
συντάσσει τις διακηρύξεις και να διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μπορεί (δυνητικά) να συγκροτεί επιτροπές, από 
μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες με 
αντικείμενο την διεξαγωγή όλων των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των 
προσφορών.
Στηριζόμενοι λοιπόν στην ανωτέρω διάταξη μπορούμε να συγκροτήσουμε μία 
επιτροπή που να διενεργεί όλες τους διαγωνισμούς, να αξιολογεί τις προσφορές (είτε 
αφορά διαγωνισμούς ή απευθείας αναθέσεις παροχής υπηρεσιών) και να γνωμοδοτεί 
προς το αντίστοιχο μονομελές (Δήμαρχο) ή συλλογικό όργανο (Οικονομική 
Επιτροπή) για την κατακύρωσή τους. 
Κατά συνέπεια, και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνουμε την συγκρότηση 
επιτροπής με αρμοδιότητες :

• την διενέργεια των πάσης φύσεως διαγωνισμών υπηρεσιών και εργασιών
• την αξιολόγηση των προσφορών των διαγωνισμών υπηρεσιών και εργασιών 

καθώς και των προσφορών στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης και την 
γνωμοδότηση επί αυτών προς τα, κάθε φορά αρμόδια για την ανάθεση και 
κατακύρωση όργανα, 

ως ακολούθως :
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• Την κα Δεμένεγα Δήμητρα υπάλληλο του Δήμου Κέας με ειδικότητα ΠΕ3 
Πολιτικός Μηχανικός με βαθμό Ε΄ ως Πρόεδρο της επιτροπής, η οποία είναι 
γνώστης του  αντικειμένου και τοποθετείται άνευ κληρώσεων. Κατόπιν 
διενεργείται κλήρωση μεταξύ των υπολοίπων δημοτικών υπαλλήλων ως εξής :

  
Ως αναπληρώτρια της κ. Δεμένεγα Δήμητρας τοποθετείται η κ. Νεχαλιώτου 

Σοφία   υπάλληλος του Δήμου Κέας  με ειδικότητα  ΠΕ1 Διοικητικός 
Οικονομικός με βαθμό   ΣΤ΄

• Την κ. Πετρή Βασιλική υπάλληλο του Δήμου Κέας με ειδικότητα ΔΕ 
1Διοικητικός με βαθμό Δ΄ ως μέλος της επιτροπής με αναπληρώτρια  την κα 
Μυκωνιάτη Σωτηρία υπάλληλο του Δήμου Κέας με ειδικότητα ΔΕ1 
Διοικητικός με βαθμό Δ΄

• Την κ. Μπουγάδη Γεωργία υπάλληλο του Δήμου Κέας με ειδικότητα ΤΕ17 
Διοικητικός -Λογιστής με βαθμό ΣΤ΄ ως μέλος της επιτροπής με 
αναπληρωτή την κ. Φιλιππούση Μαρία υπάλληλο του Δήμου Κέας με 
ειδικότητα ΔΕ1 Διοικητικός με βαθμό ΣΤ΄.  

και παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 

• Τις διατάξεις της παραγράφου ε’ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
• Την εισήγηση του προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συγκρότηση επιτροπής με αρμοδιότητες :

1. την διενέργεια των πάσης φύσεως διαγωνισμών υπηρεσιών και εργασιών
2. την αξιολόγηση των προσφορών των διαγωνισμών υπηρεσιών και 

εργασιών καθώς και των προσφορών στις περιπτώσεις απευθείας 
ανάθεσης και την γνωμοδότηση επί αυτών προς τα, κάθε φορά αρμόδια 
για την ανάθεση και κατακύρωση όργανα,  

ως ακολούθως :

• Την κα Δεμένεγα Δήμητρα υπάλληλο του Δήμου Κέας με ειδικότητα ΠΕ3 
Πολιτικός Μηχανικός με βαθμό Ε΄ ως Πρόεδρο της επιτροπής, η οποία είναι 
γνώστης του αντικειμένου και τοποθετείται άνευ κληρώσεων. Κατόπιν 
κλήρωσης μεταξύ των υπολοίπων δημοτικών υπαλλήλων ορίζονται ως εξής :

      Ως αναπληρώτρια της κ. Δεμένεγα Δήμητρας τοποθετείται η κ.  Νεχαλιώτου   
      Σοφία   υπάλληλος του Δήμου Κέας  με ειδικότητα  ΠΕ1 Διοικητικός   
      Οικονομικός με βαθμό   ΣΤ΄

• Την κ. Πετρή Βασιλική υπάλληλο του Δήμου Κέας με ειδικότητα ΔΕ 
1Διοικητικός με βαθμό Δ΄ ως μέλος της επιτροπής με αναπληρώτρια  την κα 
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Μυκωνιάτη Σωτηρία υπάλληλο του Δήμου Κέας με ειδικότητα ΔΕ1 
Διοικητικός με βαθμό Δ΄

• Την κ. Μπουγάδη Γεωργία υπάλληλο του Δήμου Κέας με ειδικότητα ΤΕ17 
Διοικητικός -Λογιστής με βαθμό ΣΤ΄ ως μέλος της επιτροπής με 
αναπληρωτή την κ. Φιλιππούση Μαρία υπάλληλο του Δήμου Κέας με 
ειδικότητα ΔΕ1 Διοικητικός με βαθμό ΣΤ΄.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 23/2013 
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ΘΕΜΑ 2ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών
και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας  επισκευής και συντήρησης
μηχανήματος έργου (γκρέϊντερ) του Δήμου Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

(ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)   ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ  

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.000,00€
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.6264) 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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 του
μηχανήματος  έργου  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  του του μηχανήματος έργου του  Δήμου Κέας

      2. την διάθεση πίστωσης ύψους  1.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ των κωδικών
αριθμών δαπανών του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013, από
τους Κ.Α.  30.6264

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εργασίες αντικατάστασης ανταλλακτικών, ως εξής :

-για το μηχάνημα έργου (γκρέϊντερ), απαιτούνται :
διάφορα ανταλλακτικά

ΣΥΝΟΛΟ           1.000,00€  
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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  2013,  ύψους
1.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και  συγκεκριμένα στον Κ.Α.  30.6264 (σύμφωνα με  τις
διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου
του υπουργείου εσωτερικών).

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

Χρόνος Παράδοσης 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί εντός 10 ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης  της  εντολής.  Για  κάθε  ημέρα  υπέρβασης  ορίζεται  ποινική  ρήτρα
σύμφωνα με το άρθρο 33 υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Τόπος Παράδοσης 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή.
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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 2013 και
στον ΚΑ    30.6264 
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  παροχή  υπηρεσίας  επισκευής  και  συντήρησης  του  μηχανήματος
έργου (γκρέϊντερ) του Δήμου Κέας και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων
εργασιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του  ΚΑ
30.6264  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 24/2013

6



3η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2013

ΘΕΜΑ 3ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών
και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και
συντήρηση του  μηχανήματος έργου (γκρέϊντερ) του Δήμου Κέας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός 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 1.500,00€
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.6672  )     
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  Δήμου  και  την  επισκευή  και  συντήρηση  του
μηχανήματος έργου (γκρέϊντερ), κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για
την προμήθεια ανταλλακτικών

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

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

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  προμήθεια  ανταλλακτικών  για  την
επισκευή  και  συντήρηση  του   μηχανήματος  έργου  (γκρέϊντερ)  του  Δήμου
Κέας

     2.την διάθεση πίστωσης ύψους  1.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, από τον  Κ.Α.
30.6672, του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013  
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      3.την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
αναφέρονται στο κείμενο της παρούσας εισήγησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

στο μηχάνημα έργου (γκρέϊντερ), απαιτούνται :
εργασίες επισκευής και συντήρησης 

ΣΥΝΟΛΟ           1.500,00€  

Τρόπος ανάθεσης  της προμήθειας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την  εκτέλεση  της  ανωτέρω  προμήθειας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη
πίστωση  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2013  και
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 30.6672  ποσό 1.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ (σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου
του υπουργείου εσωτερικών).
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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 2013 και
στον ΚΑ      30.6672
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την  προμήθεια ανταλλακτικών  για  την  επισκευή  και  συντήρηση  του
μηχανήματος έργου (γκρέϊντερ)  και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια
ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος των ΚΑ
30.6672 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 25/2013
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ΘΕΜΑ 4ο :   Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση των
υπ΄αριθμ.  ΚΗΙ 1514, ΚΗΙ 4810 και ΜΕ 62678 οχημάτων του Δήμου Κέας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 4ο 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  πεντακοσίων επτά
(507,00€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  εργασία
ανανέωσης  ασφαλιστηρίων  συμβολαίων  των  υπ΄αριθμ.  ΚΗΙ  1514  από  11/02/13-
11/08/13 ποσού 196,00€, ΚΗΙ 4810 από 04/02/13-04/08/13 ποσού 196,00€ και ΜΕ
62678 από 14/01/13-14/07/13 ποσού 115,00€ οχημάτων 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 αντίστοιχα τους ΚΑ 25.6253.0002, 70.6253.0001 και
30.6252 προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.

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 2013 και
στους ΚΑ      25.6253.0002, 70.6253.0001 και  30.6252
4. Τα υπ΄αριθμ 695984-3, 691577-3 & 694255-3  ανανεωτήρια συμβόλαια
5. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  συνολικού  ποσού  507,00€  σε  βάρος  των  ΚΑ
25.6253.0002,  70.6253.0001  και   30.6252  με  τίτλους  «Ασφάλιστρα  φορτηγών-
ημιφορτηγών»,   «Ασφάλιστρα  πυροσβεστικών  οχημάτων»  και  «Ασφάλιστρα
μηχανημάτων» αντίστοιχα, του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Β) Εισηγείται την απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο στην εταιρεία  International
Life για  την  εργασία  ανανέωσης  ασφαλιστηρίων  συμβολαίων  των  υπ΄αριθμ.  ΚΗΙ
1514 από 11/02/13-11/08/13 ποσού 196,00€, ΚΗΙ 4810 από 04/02/13-04/08/13 ποσού
196,00€ και ΜΕ 62678 από 14/01/13-14/07/13 ποσού 115,00€ οχημάτων του Δήμου
Κέας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 26/2013
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ΘΕΜΑ 5ο:    Έγκριση και  διάθεση πίστωσης  για  την  μεταφορά  του  δικτύου
ΣΥΖΕΥΞΙΣ στο νέο δημαρχείο.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 5ο 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 χίλια οχτακόσια
(1.800,00€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  το  κόστος
μεταφοράς τηλεφωνικής ΣΥΖΕΥΞΙΣ στο νέο δημαρχείο.

Η  εν  λόγω  δαπάνη  στηρίζεται  στις  διατάξεις  του  άρθρου  259  του  ΔΚΚ  και  θα
βαρύνει  τον  ΚΑ 10.6162.0002  προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2013  στον  οποίο  έχει
εγγραφεί πίστωση ευρώ τέσσερις χιλιάδες (4.000,00€).

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 άρθρου 259 του ΔΚΚ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και
στον ΚΑ 10.6162.0002 
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.800,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6162.0002  με
τίτλο «Μεταφορά  ΣΥΖΕΥΞΙΣ στο νέο  Δημαρχείο»  του προϋπολογισμού  εξόδων
οικονομικού έτους 2013 για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά το
κόστος μεταφοράς τηλεφωνικής ΣΥΖΕΥΞΙΣ στο νέο δημαρχείο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 27/2013
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ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς εγγράφων για τον
μήνα Ιανουάριο 2013 του Δήμου Κέας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 6ο 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 εκατόν εξήντα
οκτώ και  πενήντα λεπτά (68,50€)  για την  κάλυψη της  υπηρεσιακής ανάγκης που
αφορά την εργασία  ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου για τον μήνα Ιανουάριο
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 00.6224 προϋπολογισμού οικ.  έτους 2013
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 2013 και
στον ΚΑ   00.6224
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 68,50€ σε βάρος του ΚΑ 00.6224 με τίτλο
«Λοιπές επικοινωνίες» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

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
Ιανουάριο 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 28/2013
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ΘΕΜΑ 7ο:    Έγκριση της δαπάνης  και  διάθεση πίστωσης  για  την  επαύξηση
παροχής ΔΕΗ του κτιρίου του  Νέου Δημαρχείου.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 7ο 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  έξι  χιλιάδες
(6.000,00€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  επαύξηση
παροχής ΔΕΗ Νέου Δημαρχείου.

Η  εν  λόγω  δαπάνη  στηρίζεται  στις  διατάξεις  του  άρθρου  259  του  ΔΚΚ  και  θα
βαρύνει  τον  ΚΑ 10.6211.0002  προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2013  στον  οποίο  έχει
εγγραφεί πίστωση ευρώ έξι χιλιάδες πεντακόσια (6.500,00€).

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 άρθρου 259 του ΔΚΚ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και
στον ΚΑ 10.6211.0002 
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 6.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6211.0002  με
τίτλο  «Επαύξηση  ηλεκτρικής  παροχής  Δημαρχείου»  του  προϋπολογισμού  εξόδων
οικονομικού έτους 2013 για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά  την
επαύξηση παροχής ΔΕΗ  του κτιρίου του Νέου Δημαρχείου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 29/2013
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ΘΕΜΑ 8ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών
και  διάθεση πίστωσης  για την  προμήθεια νερών  και  διαφόρων  ειδών  για  τις
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 8ο θέμα εκτός ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
 ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   250,00€  
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.6279  )     
 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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

 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  των  διοικητικών  και  οικονομικών  υπηρεσιών  του
Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια νερών
και διαφόρων ειδών

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

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια νερών και διαφόρων ειδών για
την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του
Δήμου
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3η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 7ης Φεβρουαρίου 2013

     2.την διάθεση πίστωσης ύψους 250,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α.10.6279
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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

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  2013  και
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 10.6279  ποσού 250,00€ 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 2013 και
     στον ΚΑ  10.6279  
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια νερών και 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 250,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
10.6279  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 30/2013
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Ο πρόεδρος Τα μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία
             
  Μαρούλης Φίλιππος         
         

Λέπουρας Στυλιανός                 
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