
5η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 15ης Μαρτίου 2013

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 15/03/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1016/12-03-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της  μελέτης, σύνταξη της διακήρυξης και κατάρτιση των όρων
δημοπράτησης για τον καθαρισμό δημοτικών κτιρίων Δήμου Κέας  και διάθεση πί-
στωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης 
Στυλιανός

ΘΕΜΑ  2ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση  πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  καθαρισμού  αποχετευτικού  δικτύου
Κορησσίας – Βουρκαρίου έτους 2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης 
Στυλιανός

ΘΕΜΑ 3ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης εξοπλισμού, διαμόρφωσης
και διευθέτησης παραλίας Οτζιά

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός  

ΘΕΜΑ 4ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση  πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  διαμόρφωσης  και  διευθέτησης  της
παραλιακής ζώνης Ποισσών.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός  

ΘΕΜΑ 5ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας στη χερσαία λιμενική ζώνη Κορησσίας
– Βουρκαρίου.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός  
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ΘΕΜΑ 6ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα - μηχανήματα έργων
του Δήμου Κέας.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός  

ΘΕΜΑ  7ο:    Έγκριση  της  δαπάνης   και  διάθεση  πίστωσης  για  την  πληρωμή
δημοσιεύσεων σε εφημερίδες. 

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός  

ΘΕΜΑ 8ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση πίστωσης για την προμήθεια διαφόρων ειδών για τις ανάγκες της υπηρεσίας
καθαριότητας.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός  

ΘΕΜΑ 9ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση πίστωσης για την προμήθεια διαφόρων ειδών για τις ανάγκες της υπηρεσίας
τεχνικών έργων.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός  

ΘΕΜΑ 10ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης ηλεκτροφωτισμού για το
γήπεδο 5Χ5.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός  

ΘΕΜΑ 11ο : Εισήγηση προς  το Δημοτικό Συμβούλιο  για την έκδοση απόφασης
απ΄ευθείας  ανάθεσης  με  την  διαδικασία  διαπραγμάτευσης  για  την  προμήθεια
καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2013.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός  

ΘΕΜΑ  12ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  πληρωμή
λογαριασμού HOL ADSL του Δήμου Κέας μηνός Φεβρουαρίου 2013.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός  
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ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων μηνός
Ιανουαρίου 2013.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός  

ΘΕΜΑ 14ο :  Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων μηνός
Φεβρουαρίου 2013.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός  

ΘΕΜΑ  15ο  :  Έγκριση  απόδοσης  λογαριασμού  από  υπόλογο  εντάλματος
προπληρωμής.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός  

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση πίστωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός  

ΘΕΜΑ 2ο:  Αποδοχή δωρεάς Τράπεζας Πειραιώς για τον εξοπλισμό του κλιμακίου
εθελοντών πυροσβεστών Κέας.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός  

ΘΕΜΑ  3ο:   Ακύρωση   προτάσεων  ανάληψης  υποχρέωσης  και  διαγραφή  των
σχετικών δεσμεύσεων από τους  αντίστοιχους  κωδικούς  αριθμούς  των εξόδων του
προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2013.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός  

ΘΕΜΑ 4ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας αντικατάστασης των ελαστικών για τα
οχήματα - μηχανήματα έργων του Δήμου Κέας.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός  
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ΘΕΜΑ 5ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης πατώματος του Ιστορικού
Δημαρχείου.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Βασιλάκης
Στυλιανός  
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5η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 15ης Μαρτίου 2013

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 5ης/15-03-2013
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και  στο γραφείο  του Τοπικού Συμβουλίου  στην Κορησία,  σήμερα στις
15/03/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, ύστερα από την 1016/12-03-2013 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 5 μέλη:

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ

      1. Βασιλάκης Στυλιανός    1.   Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία
      2. Βελισσαροπούλου Ειρήνη                2.   Ευαγγέλου Ιωάννης
      3. Μαρούλης Φίλιππος                   
      4. Μορφωνιός Ιωάννης
      5. Λέπουρας Στυλιανός
      

   
                                                                                  (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

       
        
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Πετρή Βασιλική.
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5η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 15ης Μαρτίου 2013

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της  μελέτης, σύνταξη της διακήρυξης και κατάρτιση των 
όρων δημοπράτησης για τον καθαρισμό δημοτικών κτιρίων Δήμου Κέας  και 
διάθεση πίστωσης.

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

Θέτω υπόψη σας τη μελέτη, τους όρους διακήρυξης και τους όρους δημοπράτησης
για  το  έργο   «Παροχή  υπηρεσιών  για  τον  καθαρισμό  δημοτικών  κτιρίων  Δήμου
Κέας»,  προϋπολογισμού  μελέτης  38.700,00€  με  Φ.Π.Α.  16%   6.192,00€,  ήτοι
συνολικού προϋπολογισμού 44.892,00€, για το έτος 2013 ποσό 33,000,00€ και για το
έτος 2014 ποσό 11.892,00€, όπως αυτά θεωρήθηκαν στις 11/03/2013 από το Τμήμα
Διοικητικού – Οικονομικού Δήμου Κέας.

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
Π Α Ρ Ο Χ Η Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν  Γ Ι Α  Τ Ο Ν

 Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ω Ν  Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν  
Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ

Η παρούσα μελέτη  αφορά στον καθαρισμό Δημοτικών Κτιρίων,  για  Δώδεκα (12)
μήνες.

Α/ΑΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΜΒΑΔΟΝ

ΣΥΧΝ/ΤΑ
ΚΑΘ/ΣΜΟΥ
ΧΩΡΩΝ

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

1ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ 350
προαύλιο *

5/Εβδομάδα 2/μήνα

2ΚΕΠ + ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ (ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ 300
προαύλιο *

5/Εβδομάδα 2/μήνα

3ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ 80
προαύλιο *

2/Εβδομάδα 1/μήνα

4ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΚΕΑΣ 400
προαύλιο *

5/Εβδομάδα 1/μήνα

5ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΗ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΚΕΑΣ 150
προαύλιο *

5/Εβδομάδα    1/μήνα

6ΤΟΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΚΕΑΣ 30
προαύλιο *

4/Εβδομάδα    1/μήνα

7ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΞΕΝΩΝΑΣ 

ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΚΕΑΣ

220
προαύλιο *

1000
προαύλιο *

Ανά ημέρα 
λειτουργίας
Ανά ημέρα 
λειτουργίας

Ανά εβδομάδα
λειτουργίας

Ανά εβδομάδα
λειτουργίας

• Προαύλιο χώρος νοείται ο χώρος της κυρίας εισόδου εξωτερικά του κτιρίου,  
      στεγασμένο ή   ανοιχτό.
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5η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 15ης Μαρτίου 2013

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(Κύριοι και κοινόχρηστοι χώροι)

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

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

υπολογιστών και των αντικειμένων, που υπάρχουν πάνω στα γραφεία.
• Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων κάθε φορά, όλων των χώρων (κύριων

και βοηθητικών-εξωτερικές σκάλες).
• Καθάρισμα εσωτερικών θυρών και πριζών, όποτε απαιτείται.
• Σκούπισμα μοκετών όπου υπάρχουν.
• Καθάρισμα στα W.C., πλύσιμο νιπτήρων- λεκανών με απολυμαντικό υγρό και

αρωματικό σαπούνι, σφουγγάρισμα κάθε φορά.
• Πλύσιμο και σκούπισμα προαύλιων χώρων 1 φορά την εβδομάδα.
• Αλλαγή πλαστικής σακούλας απορριμμάτων στα καλάθια των γραφείων και

των τουαλετών και αποκομιδή αυτών στον πλησιέστερο κάδο απορριμμάτων
του Δήμου.  

• Καθάρισμα των τζαμιών των κτιρίων εσωτερικά - εξωτερικά.

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

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

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

Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των σαράντα τεσσάρων
χιλιάδων  οκτακοσίων  ενενήντα  δύο  ευρώ  (44.892,00€),  συμπεριλαμβανομένου  του
Φ.Π.Α. (16%), και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους έχει ψηφιστεί σχετική πίστωση
στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας, έτους 2013 και 2014.

Στην προαναφερομένη τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για
την καθαριότητα των χώρων των κτιρίων,  όπως ημερομίσθια,  εργοδοτικές  εισφορές,
επιδόματα, ως επίσης και η αξία των υλικών καθαρισμού. 

Η παροχή υπηρεσίας  αφορά στην καθαριότητα Δημοτικών Κτιρίων για δώδεκα (12)
μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης της υπηρεσίας και θα εκτελεστεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Ν. 3463/2006.
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5η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 15ης Μαρτίου 2013

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Α/
Α

ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΤΑΧ. 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΜΒΑΔΟΝ

ΣΥΧΝ/ΤΑ
ΚΑΘ/ΣΜΟΥ
ΧΩΡΩΝ

ΥΑΛΟΠΙ-
ΝΑΚΕΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΧΩΡΟΙ ΥΑΛΟΠΙ
ΝΑΚΕΣ

1ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΙΟΥΛΙΔΑ 350
προαύλιο *

5/Εβδομάδα 2/μήνα
8.000,00 600,00

2ΚΕΠ + ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ (ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

ΙΟΥΛΙΔΑ 
ΚΕΑΣ

300
προαύλιο *

5/Εβδομάδα 2/μήνα
1750,00 250,00

3ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΙΟΥΛΙΔΑ 80
προαύλιο *

2/Εβδομάδα 1/μήνα
400,00 100,00

4ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ 400
προαύλιο *

5/Εβδομάδα 1/μήνα
8.500,00 450,00

5ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΗ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ 150
προαύλιο *

5/Εβδομάδα    1/μήνα
3.500,00 200,00

6ΤΟΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ 30
προαύλιο *

4/Εβδομάδα    1/μήνα
500,00 100,00

7ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΞΕΝΩΝΑΣ 

ΚΟΡΗΣΣΙΑ 

220
προαύλιο *

1000
προαύλιο *

Ανά ημέρα 
λειτουργίας

Ανά  ημέρα 
λειτουργίας

Ανά
εβδομάδα

λειτουργίας
Ανά

εβδομάδα
λειτουργίας

8.000,00

5.250,00

300,00

800,00

ΣΥΝΟΛΟ 35.900,00 2.800,00
ΣΥΝΟΛΟ 38.700,00
ΦΠΑ 16% 6.192,00

ΓΕΝΙΚΟ     Σ Υ Ν Ο Λ Ο 44.892,00

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία στις 
τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.

* Προαύλιο χώρος νοείται ο χώρος της κυρίας εισόδου εξωτερικά του κτιρίου, 
στεγασμένο ή ανοιχτό.
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Ε Ι Δ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο υπηρεσίας  

Η παρούσα μελέτη  αφορά στον καθαρισμό Δημοτικών Κτιρίων,  για  Δώδεκα (12)
μήνες.

Α/
Α

ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΜΒΑΔΟΝ
ΣΥΧΝ/ΤΑ
ΚΑΘ/ΣΜΟΥ
ΧΩΡΩΝ

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

1ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ 350
προαύλιο *

5/Εβδομάδα 2/μήνα

2ΚΕΠ + ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ (ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ 300
προαύλιο *

5/Εβδομάδα 2/μήνα

3ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ 80
προαύλιο *

2/Εβδομάδα 1/μήνα

4ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΚΕΑΣ 400
προαύλιο *

5/Εβδομάδα 1/μήνα

5ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΚΕΑΣ 150
προαύλιο *

5/Εβδομάδα    1/μήνα

6ΤΟΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΚΕΑΣ 30
προαύλιο *

4/Εβδομάδα    1/μήνα

7ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΞΕΝΩΝΑΣ 

ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΚΕΑΣ

220
προαύλιο *

1000
προαύλιο *

Ανά ημέρα 
λειτουργίας
Ανά ημέρα 
λειτουργίας

Ανά εβδομάδα
λειτουργίας

Ανά εβδομάδα
λειτουργίας

• Προαύλιο χώρος νοείται ο χώρος της κυρίας εισόδου εξωτερικά του κτιρίου, 
       στεγασμένο ή  ανοιχτό.

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(Κύριοι και κοινόχρηστοι χώροι)

1.Άδειασμα και καθαρισμός σε τασάκια και καλάθια απορριμμάτων.
2.Καθαρισμός γραφείων (επίπλων, καρεκλών, κ.λ), καθαρισμός των ποδιών στις κα-
ρέκλες και των πλαϊνών των γραφείων (εσωτερικά-εξωτερικά) 
3.Καθαρισμός τηλεφώνων, μηχανών, φωτοτυπικών μηχ/των, ηλεκτρονικών υπολογι-
στών και των αντικειμένων, που υπάρχουν πάνω στα γραφεία.
4.Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων κάθε φορά, όλων των χώρων (κύριων και
βοηθητικών-εξωτερικές σκάλες).
5.Καθάρισμα εσωτερικών θυρών και πριζών, όποτε απαιτείται.
6.Σκούπισμα μοκετών όπου υπάρχουν.
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7.Καθάρισμα στα W.C., πλύσιμο νιπτήρων- λεκανών με απολυμαντικό υγρό και αρω-
ματικό σαπούνι, σφουγγάρισμα κάθε φορά.
8.Πλύσιμο και σκούπισμα προαύλιων χώρων 1 φορά την εβδομάδα.
9.Αλλαγή πλαστικής σακούλας απορριμμάτων στα καλάθια των γραφείων και των
τουαλετών και αποκομιδή αυτών στον πλησιέστερο κάδο απορριμμάτων του Δήμου.  
10.Καθάρισμα των τζαμιών των κτιρίων εσωτερικά - εξωτερικά.

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

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

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

Η παροχή υπηρεσίας  αφορά στην καθαριότητα Δημοτικών Κτιρίων για δώδεκα (12)
μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης της υπηρεσίας και θα εκτελεστεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Ν. 3463/2006.

Άρθρο 2ο   :   Ισχύουσες διατάξεις  
Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
α.  Του  Π.Δ/τος  28/1980  “περί  εκτελέσεως  έργων  και  προμηθειών  οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης”.
β. Του ισχύοντος δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Ν. 3463/2006).

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία  
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου.
β. Ο προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου.
γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων - τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 4ο :     Τρόπος παροχής της υπηρεσίας  
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού, με 
τους όρους που θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

Άρθρο 5ο : Άρνηση υπογραφής της σύμβασης
1. Εάν ο ανάδοχος της εργασίας δεν προσέλθει, να υπογράψει τη σύμβαση μέσα σε

δέκα (10) ημέρες από την γνωστοποίηση σ’ αυτόν της κατακύρωσης επ’ ονόματι
του διαγωνισμού, ή δεν καταθέσει την σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο της
παρούσας εγγύηση καλής εκτέλεσης, τότε εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου η
εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
Ο Δήμος, μετά από αυτό είναι ελεύθερος να επιλέξει οιανδήποτε άλλη αποδεκτή
προσφορά ή να επαναλάβει τη δημοπρασία.
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2. Ο  Δήμος  και  στις  δύο  παραπάνω  περιπτώσεις  δικαιούται  να  αναζητήσει  την
αποκατάσταση κάθε τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας που έγινε σ’ αυτόν από
μέρος του αναδόχου που αρνήθηκε την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 6ο : Ευθύνη αναδόχου και εγγύηση λειτουργίας
• Ο  ανάδοχος  παροχής  της  υπηρεσίας  ευθύνεται  για  την  τήρηση  και

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

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

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

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

Άρθρο 7ο : Αναθεώρηση τιμών προσφοράς
Οι τιμές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή 
αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι της περαίωσης της 
υπηρεσίας.

Άρθρο 8ο : Δαπάνες αναδόχου. Ευθύνη μέχρι παραδόσεως
Όλα γενικά τα έξοδα μέχρι περαίωσης της υπηρεσίας, βαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης
ο ανάδοχος ευθύνεται, για οτιδήποτε ήθελε συμβεί στο είδος της υπηρεσίας, μέχρι το
πέρας αυτής.

Άρθρο 9ο : Παράδοση, προσωρινή και οριστική παραλαβή
• Ως  ημέρα  παράδοσης  θεωρείται  η  ημέρα  κατά  την  οποία  ο  ανάδοχος

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

• Στη  συνέχεια  της  ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβής,  η  επιτροπή
προσωρινής και οριστικής παραλαβής που θα συγκροτηθεί, θα προβαίνει στην
προσωρινή παραλαβή της υπηρεσίας κάθε τέλος του μήνα.

• Η οριστική παραλαβή θα συντελεσθεί το πολύ μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες
από την ημερομηνία της ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

• Κατά τον χρόνο εργασίας εφόσον διαπιστωθούν φθορές, ζημίες, κ.λ.π. που θα
οφείλονται  στην  κακή  ποιότητα  υπηρεσίας,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να
συμμορφωθεί  ανάλογα,  χωρίς  καμία  αμοιβή,  εφόσον  είναι  δεικτικοί
επανορθώσεων κατά την κρίση της επιτροπής. 

• Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις παραπάνω υποχρεώσεις του μέσα
στην οριζόμενη από την επιτροπή προθεσμία, ο Δήμος δικαιούται να κάνει
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τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον
προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

• Η παραλαβή της παροχής υπηρεσίας θα γίνει από επιτροπή που θα ορισθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Π.Δ/τος 28/80.

Άρθρο 10ο : Αθέτηση όρων σύμβασης
1. Η από μέρους του αναδόχου αθέτηση όρου ή όρων της σύμβασης, παρέχει στο

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

Την υποχρέωση του αναδόχου να αποζημιώσει τον Δήμο για κάθε ζημία θετική
και αποθετική την οποία θα υποστεί από την μη εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 11ο : Τρόπος πληρωμής
Η αποζημίωση του αναδόχου θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε τετραμήνου με Χ.Ε.
πληρωμής που θα εκδίδεται αφού προσκομίσει δελτίο παροχής υπηρεσιών θεωρημένο
από τη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται. Το συνολικό ποσό δεν θα υπερβαίνει το ποσό με το
οποίο μειοδότησε και το Φ.Π.Α. που αναλογεί σε αυτό.

Άρθρο 12ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος της υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους
ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και
κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), βαρύνει το Δήμο.

Άρθρο 13ο : Επίλυση διαφορών
Οι  διαφορές  που  θα  εμφανισθούν  κατά  την  εφαρμογή  της  σύμβασης,  επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 14ο : Τεχνικές προδιαγραφές
Η παρούσα μελέτη  αφορά στον καθαρισμό Δημοτικών Κτιρίων,  για  Δώδεκα (12)
μήνες.

Α/
Α

ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΥΧΝ/ΤΑ
ΚΑΘ/ΣΜΟΥ
ΧΩΡΩΝ

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

1ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ 350
προαύλιο *

5/Εβδομάδα 2/μήνα

2ΚΕΠ + ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
(ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ 300
προαύλιο *

5/Εβδομάδα 2/μήνα

3ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ 80
προαύλιο *

2/Εβδομάδα 1/μήνα

4ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ 
ΚΕΑΣ

400
προαύλιο *

5/Εβδομάδα 1/μήνα

5ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ 
ΚΕΑΣ 

150
προαύλιο *

5/Εβδομάδα    1/μήνα

6ΤΟΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΡΗΣΣΙΑ 30 4/Εβδομάδα    1/μήνα
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ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ ΚΕΑΣ προαύλιο *
7ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΞΕΝΩΝΑΣ 

ΚΟΡΗΣΣΙΑ 
ΚΕΑΣ

220
προαύλιο *

1000
προαύλιο *

Ανά ημέρα 
λειτουργίας
Ανά ημέρα 
λειτουργίας

Ανά εβδομάδα
λειτουργίας

Ανά εβδομάδα
λειτουργίας

     * Προαύλιο χώρος νοείται ο χώρος της κυρίας εισόδου εξωτερικά του κτιρίου, 
στεγασμένο ή ανοιχτό.

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(Κύριοι και κοινόχρηστοι χώροι)

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

στις καρέκλες και των πλαϊνών των γραφείων (εσωτερικά-εξωτερικά) 
• Καθαρισμός  τηλεφώνων,  μηχανών,  φωτοτυπικών  μηχ/των,  κομπιούτερ  και

των αντικειμένων, που υπάρχουν πάνω στα γραφεία.
• Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων κάθε φορά, όλων των χώρων (κύριων

και βοηθητικών-εσωτερικές σκάλες).
• Καθάρισμα εσωτερικών θυρών και πριζών, όποτε απαιτείται.
• Σκούπισμα μοκετών όπου υπάρχουν.
• Καθάρισμα στα W.C., πλύσιμο νιπτήρων-λεκανών με απολυμαντικό υγρό και

αρωματικό σαπούνι, σφουγγάρισμα κάθε φορά.
• Πλύσιμο και σκούπισμα προαύλιων χώρων 1 φορά την εβδομάδα.
• Αλλαγή πλαστικής σακούλας απορριμμάτων στα καλάθια των γραφείων και

των τουαλετών και αποκομιδή αυτών στον πλησιέστερο κάδο απορριμμάτων
του Δήμου.  

• Καθάρισμα των τζαμιών των κτιρίων εσωτερικά - εξωτερικά.

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

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

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

Στην προαναφερομένη τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για
την καθαριότητα των χώρων των κτιρίων,  όπως ημερομίσθια,  εργοδοτικές  εισφορές,
επιδόματα, ως επίσης και η αξία των υλικών καθαρισμού.
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Η παροχή υπηρεσίας  αφορά στην καθαριότητα Δημοτικών Κτιρίων για δώδεκα (12)
μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης της υπηρεσίας και θα εκτελεστεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Ν. 3463/2006.

Οι υπόλοιποι όροι να αναγραφούν στη σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Κέας διακηρύττει ότι,
Εκτίθεται  σε  πρόχειρο  μειοδοτικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές,  με
συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά για την εργασία:

«Πα ρ ο χ ή ς  υ π η ρ ε σ ι ώ ν  γ ι α  τ ο ν  κ α θ α ρ ι σ μ ό  Δ η μ ο τ ι κ ώ ν  Κ τ ι ρ ί ω ν  
τ ο υ  Δ ή μ ο υ  Κ έ α ς  γ ι α  έ ν α  έ τ ο ς ».

Άρθρο 1  ο   : Ισχύουσες διατάξεις  
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) Του ΠΔ/τος 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης».
β) Του ισχύοντος δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Ν. 3463/2006).

 Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του έργου που θα δημοπρατηθεί είναι: 38.700,00 €,
πλέον ΦΠΑ 16%  6.192,00 €,  ήτοι: Σύνολο 44.892,00 €.  Η αμοιβή της  παροχής
υπηρεσίας  θα  χρηματοδοτηθεί  από  ιδίους  πόρους  και  θα  ψηφιστεί  πίστωση  στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας, έτους 2013 και 2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 2  ο  
1. Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με σφραγισμένες προσφορές και θα διεξαχθεί

στο  Δημοτικό  Κατάστημα  στις  .../..../2013  και  ώρα  10:00  π.μ.  ενώπιον  της
αρμόδιας Επιτροπής.

2. Όσοι  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό,  θα  πρέπει  να  καταθέσουν
σφραγισμένες  έγγραφες  προσφορές,  με  ίδια  παρουσία  ή  με  νομίμως
εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους  μέσα  στην  ανωτέρω  προθεσμία ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής.

• Επίσης,  γίνονται  δεκτές  προσφορές  που έχουν κατατεθεί  στο πρωτόκολλο του
Δήμου Κέας έως την ώρα έναρξης του διαγωνισμού χωρίς ίδια παρουσία ή χωρίς
νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους.

• Προσφορές που περιέρχονται και υποβάλλονται στο Δήμο με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο πλην αυτών που προβλέπουν οι παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου καθώς
και όσες υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν αποσφραγίζονται και δεν λαμβάνονται
υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

• Εφ’  όσον  από  τους  ενδιαφερόμενους  ζητηθούν  έγκαιρα  τα  σχετικά  με  τον
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα,  αυτά παραδίδονται  σε αυτούς  μέσα σε
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.
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• Εφ’ όσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα
έγγραφα του  διαγωνισμού, αυτές παρέχονται τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες
πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. Οι
συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο  τέσσερις (4) ημέρες
μετά  τη  λήψη  της σχετικής αίτησης.

• Σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποτέλεσμα και κηρυχτεί άγονος ο διαγωνισμός
στην  ορισθείσα  ημερομηνία,  η  δημοπρασία  θα  επαναληφθεί  την  επόμενη
εβδομάδα την ίδια ώρα και  ημέρα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Κέας
ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής.

Άρθρο 3  ο   -Δημοσιότητα διαγωνισμού  

Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης να σταλεί για δημοσίευση :
α)  πενθήμερη  δημοσίευση  της  περίληψης  της  διακήρυξης  σε  μία  εβδομαδιαία
Νομαρχιακή εφημερίδα και σε μία ημερήσια του Νομού.
Η δαπάνη για τη δημοσίευση περίληψης της παρούσας διακήρυξης στον τύπο και
τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού, βαρύνει τον ανάδοχο.

Άρθρο 4  ο   - Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό  
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
συνεταιρισμοί, ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά που ασκούν 
το ιδιαίτερο επάγγελμα και παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες σχετικά με το αντικείμενο
του διαγωνισμού και διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση 
της υπηρεσίας και έχουν παράσχει ήδη με επιτυχία παρόμοιες υπηρεσίες συγκρίσιμης 
έκτασης σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 
ένωσης.

Άρθρο 5  ο   - Δικαιολογητικά συμμετοχής  
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλουν επί ποινή 
αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά :

Έλληνες πολίτες:
1)  Εγγυητική  επιστολή ύψους  ίσο  με  το  5% της  προϋπολογισθείσας  δαπάνης,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναγνωρισμένης τράπεζας που λειτουργεί στην
Ελλάδα, του ΤΣΜΕΔΕ ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ
του συμμετέχοντος, συντεταγμένη σύμφωνα με το νόμο, δηλαδή το ποσό των δύο
χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και  εξήντα  λεπτών  (2.244,60 €).  Η
εγγυητική  θα  πρέπει  απαραίτητα  να  αναγράφει  λεπτομερώς  το  λόγο  έκδοσή  της
(τίτλος έργου, ημερομηνία διαγωνισμού κτλ.)
2) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου ή Συλλόγου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι από
το οποίο να προκύπτει το, ειδικό με τη δημοπρατούμενη υπηρεσία, επάγγελμα τους
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου.
3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα.
4)  Πιστοποιητικό  φορολογικής  ενημερότητας,  το  οποίο  να  ισχύει  κατά  την
ημερομηνία του διαγωνισμού.
5)  Πιστοποιητικό  ασφαλιστικής  ενημερότητας,  τόσο του  ιδίου  όσο  και  του
προσωπικού που απασχολεί.
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6)  Πιστοποιητικό που  εκδίδεται  από  αρμόδια  κατά  περίπτωση  αρχή  έκδοσης,
τελευταίου διμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή
πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν έχει κατατεθεί αίτηση προκειμένου να κηρυχθεί σε
πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
7) Πιστοποιητικό που  εκδίδεται  από  αρμόδια  κατά  περίπτωση  αρχή  έκδοσης,
τελευταίου διμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν εξεδόθη απόφαση η  οποία
αναθέτει  υπό αναγκαστική  διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση πιστωτών ούτε
τελεί υπό διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία..
8) Πιστοποιητικό που  εκδίδεται  από  αρμόδια  κατά  περίπτωση  αρχή  έκδοσης,
τελευταίου διμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει υπαχθεί σε εκκαθάριση
και δεν έχει κατατεθεί αίτηση για την υπαγωγή σε εκκαθάριση ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
9) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται  ότι:  έλαβαν πλήρη γνώση των
επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της δημοπρατούμενης υπηρεσίας,
ότι  έχουν  εκτιμήσει  όλα  τα  ιδιαίτερα  τυχόν  προβλήματα  και  ότι  αναλαμβάνουν
πλήρως  και  ανεπιφύλακτα  την  εκτέλεση  της  υπηρεσίας,  σύμφωνα  με  όλους  τους
όρους  αυτής  της  διακήρυξης  εκτός  εάν  κατά  περίπτωση  με   δήλωση  τους  ρητά
αναφέρουν  τα  σημεία  εκείνα  τα  οποία  τυχόν  δεν  αποδέχονται  και  τα  οποία  η
δημαρχιακή επιτροπή θα αξιολογήσει αποδεχόμενη ή μη την προσφορά.
10)  Υπεύθυνη  δήλωση στην  οποία  θα  αναγράφεται  ότι:  α)  ουδέποτε  έχει
αποφασιστεί έκπτωση ή διαδικασία έκπτωσης σε βάρος τους από ΟΤΑ ή οποιοδήποτε
ΝΠΔΔ ή άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα, β) αναλαμβάνει την
υποχρέωση να προσκομίσει κάθε στοιχείο και σχετικό διευκρινιστικό δικαιολογητικό
εφόσον του ζητηθούν από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που δεν αφορά
ζητούμενο  από  τη  διακήρυξη  δικαιολογητικό  συμμετοχής,  γ)αναλαμβάνει  την
υποχρέωση  να  καλύψει  το  Δήμο  ακόμη  και  σε  περίπτωση  εκτάκτων  αναγκών
(Σάββατα, Κυριακές, αργίες κ.λ.π.)
11) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία σε περίπτωση που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι του
Δήμου Κέας θα ορίζουν αντίκλητο ο οποίος θα είναι σχετικός με το αντικείμενο, θα
πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Κέας και θα δέχεται τις εντολές και τις
καθοδηγήσεις  για την εκτέλεση των εργασιών.  Σε αυτή την περίπτωση  υπεύθυνη
δήλωση του αντικλήτου ότι αποδέχεται το ρόλο αυτό.

Αλλοδαπά φυσικά νομικά πρόσωπα
Στην περίπτωση αλλοδαπών υπηκόων τα παραπάνω πιστοποιητικά θα γίνονται δεκτά,
εφ΄ όσον:

• Εκδίδονται από την κατά περίπτωση αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της
χώρας καταγωγής ή προέλευσης και  προκύπτει  από αυτά ότι  ο  υποψήφιος
πληροί αυτές τις προϋποθέσεις,

• Εάν τα εν λόγω έγγραφα και πιστοποιητικά  δεν εκδίδονται από την οικεία
χώρα  ή  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  παραπάνω περιπτώσεις,  είναι  δυνατόν  να
αντικατασταθούν  από  ένορκη  δήλωση  του  ενδιαφερόμενου  ενώπιον
δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  του  αρμοδίου
επαγγελματικού φορέα της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του

• Για  τους  προσφέροντες  που στη  χώρα τους  δεν  προβλέπεται  από το νόμο
ένορκη  δήλωση,  αυτή  μπορεί  να  αντικατασταθεί  με  υπεύθυνη  δήλωση
βεβαιουμένου  του  γνήσιου  της  υπογραφής  του  δηλούντος,  από  αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου της χώρας του,
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• Στην περίπτωση των ανωνύμων εταιριών τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,
σύμφωνα  με  το  Π.Δ.  82/1996  (ΦΕΚ  66/Α/11-4-1996)  περί
ονομαστικοποίησης των μετοχών

• Πρακτικό  αποφάσεων  του  διοικητικού  συμβουλίου  ή  του  διοικούντος
οργάνου του προσφέροντος με το οποίο: 

α) Εγκρίνεται η συμμετοχή της στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση ένωσης εταιριών
εγκρίνονται η συμμετοχή της εταιρίας στο διαγωνισμό, η σύμπραξη με τις λοιπές
εταιρίες  μέλη  της  ένωσης  και  το  ποσοστό  συμμετοχής  της  κάθε  μιας  στον
προϋπολογισμό του έργου,
β)  Εγκρίνεται  και  παρέχεται  σε  συγκεκριμένο  άτομο  ή  άτομα  (νόμιμος
εκπρόσωπος)  εξουσιοδότηση  για  να  υπογράψει  όλα  τα  απαιτούμενα
δικαιολογητικά και την προσφορά καθώς και για να καταθέσει την προσφορά και
να παραστεί στην αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδια της καθώς και
να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί.

Όλα  τα  πιστοποιητικά,  δικαιολογητικά  και  λοιπά  έγγραφα  πρέπει  να  έχουν
εκδοθεί  το  αργότερο  εξήντα  (60)  ημέρες  πριν  από  την  ημερομηνία  λήξεως
υποβολής των προσφορών.
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προσώπων (φυσικών ή
νομικών) όλα τα αναφερόμενα στο παρόν σημείο της προκήρυξης πιστοποιητικά,
δικαιολογητικά  και  λοιπά  έγγραφα,  υποβάλλονται  για  καθένα  από  τους
συμμετέχοντες στην ένωση.
Κάθε  ανακρίβεια  δικαιολογητικών  που  θα  διαπιστωθεί  μετά  τον  έλεγχο,  θα
συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου.

Άρθρο 6  ο    - Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό  
• Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ

του  συμμετέχοντος  για  ποσό  που  θα  καλύπτει  το  5%  της  συνολικής
προϋπολογισθείσης  δαπάνης  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  δηλαδή  το
ποσό  των  δύο  χιλιάδων  διακοσίων  σαράντα  τεσσάρων  ευρώ  και  σαράντα
λεπτών (2.244,60 €)

• Η  εγγύηση  συμμετοχής  κατατίθεται  υπό  μορφή  γραμματίου  του  Ταμείου
παρακαταθηκών  και  δανείων  ή  υπό  μορφή  εγγυητικής  επιστολής
αναγνωρισμένης τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα.

• Η  εγγύηση  συμμετοχής  που  αφορά  τον  διαγωνιζόμενο  στον  οποίο  θα
κατακυρωθεί  η  παροχή  υπηρεσίας,  επιστρέφεται  μετά  την  κατάθεση  της
προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης, η οποία είναι 10% της συνολικής
προϋπολογισθείσης  δαπάνης εκτός  του Φ.Π.Α.  δηλαδή το ποσό των τριών
χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ  (3.870,00 €),  την ημέρα υπογραφής
της  σύμβασης.  Οι  εγγυήσεις  των  λοιπών  διαγωνιζόμενων  που  θα  λάβουν
μέρος  στο  διαγωνισμό,  επιστρέφονται  μέσα  σε  πέντε  ημέρες  από  την
ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.

• Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει  και τον τύπο
που περιβάλλεται θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα:

α) Την ημερομηνία έκδοσης
β) Τον εκδότη
γ) Τον Δήμο προς τον οποίο θα απευθύνεται
δ) Τον αριθμό της εγγύησης
ε) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
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στ) Την πλήρη επωνυμία και την Δ/νση του Διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση
ζ) Την παρούσα διακήρυξη και την ημερομηνία του διαγωνισμού
η)  Ότι  η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα  ο  δε  εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
θ)  Ότι  το  ποσό  της  εγγύησης  τηρείται  στη  διάθεση  του  Δήμου  και  ότι  θα
καταβληθεί  ολικά  ή μερικά χωρίς  καμία  από μέρους  του εκδότη  αντίρρηση η
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3)
ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
ι)  Ότι  σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης,  το  ποσό  της  κατάπτωσης
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
ια) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
ιβ) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος
της ύστερα από απλό έγγραφο του Δήμου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν
από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Προσφορές  χωρίς  εγγύηση  ή  χωρίς  την  προσήκουσα  κατά  τα  ανωτέρω
εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η  εγγύηση  συμμετοχής  που  αφορά  τον  διαγωνιζόμενο  στον  οποίο  θα
κατακυρωθεί  η  παροχή  υπηρεσίας  επιστρέφεται  μετά  την  κατάθεση  της
προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την
υπογραφή  της  σύμβασης.  Οι  εγγυήσεις  των  λοιπών  διαγωνιζομένων  που  θα
λάβουν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την
ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Άρθρο 7  ο  - Προσφορές  
1. Με  ποινή  αποκλεισμού  οι  προσφορές  υποβάλλονται  μέσα  σε  φάκελο  καλά

σφραγισμένο, εις διπλούν (πρωτότυπα και θεωρημένα αντίγραφα), στον οποίο θα
αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις:
• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
• Η επωνυμία του Δήμου.
• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
• Τα στοιχεία του υποψηφίου.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές.

Μέσα  στο  φάκελο  της  προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα  σχετικά  με  την
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά
και η εγγύηση συμμετοχής συσκευασμένα μέσα σε ένα καλά κλεισμένο ντοσιέ για
αποφυγή διασκορπισμού τους, όπως και τα λοιπά στοιχεία της  προσφοράς:
Α) Πίνακα εκτελεσθέντων και εκτελούμενων έργων μεταφοράς.
Β) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης όλων των ανωτέρω εργασιών.
Γ) Θεωρημένα αντίγραφα συμβάσεων όλων των ανωτέρω εργασιών.
Τα  οικονομικά  στοιχεία  της  προσφοράς  τοποθετούνται  σε  ξεχωριστό
σφραγισμένο  φάκελο,  επίσης  μέσα  στον  κυρίως  φάκελο  με  την  ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
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2. Ο  φάκελος  οικονομικής  προσφοράς  θα  φέρει  και  τις  ενδείξεις  του  κυρίως
φακέλου όπως αναγράφονται παραπάνω.

3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
Αν  υπάρχει  στην  προσφορά  οποιαδήποτε  διόρθωση,  αυτή  πρέπει  να  είναι
καθαρογραμμένη  και  μονογραμμένη  από  τον  προσφέροντα  η  δε  επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει αυτή. Η προσφορά
δύναται  να  απορριφθεί  όταν  υπάρχουν  σε  αυτή  διορθώσεις  οι  οποίες  την
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

4. Ο προσφέρων θεωρείται  ότι  αποδέχεται  πλήρως και  ανεπιφύλακτα όλους τους
όρους της διακήρυξης, εκτός αν στην προσφορά του αναφέρει ρητά τα σημεία
εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων πρέπει
ρητά να αναφέρει στην προσφορά του, τους όρους που είναι διαφορετικοί από
τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση
της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση , τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
Διευκρινήσεις  δίνονται  από  τον  προσφέροντα  μόνο  όταν  ζητούνται  από  την
Επιτροπή  διαγωνισμού,  είτε  ενώπιον  της,  είτε  ύστερα  από  έγγραφο  της
υπηρεσίας.

5. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής , απορρίπτονται
ως απαράδεκτες

6. Οι προσφορές,  δικαιολογητικά,  βεβαιώσεις  και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, θα
είναι γραμμένα στην Ελληνική και μόνο γλώσσα τα δε ξενόγλωσσα σε επίσημη
επικυρωμένη μετάφραση στα Ελληνικά.

7. Προσφορές  ασαφείς  που  δεν  μπορούν  να  ερμηνευτούν  ή  που  υπάρχουν
διορθώσεις που τις καθιστούν ασαφείς, απορρίπτονται.

 
Άρθρο 8  ο   - Επιλογή αναδόχου  

1.  Μετά  την  υποβολή  προσφορών,  ο  Δήμος  διατηρεί  το  δικαίωμα  υποβολής
διευκρινιστικών  ερωτήσεων  προς  τους  διαγωνιζόμενους,  προκειμένου  να
διευκρινίσει τυχόν ασάφειες τεχνικού χαρακτήρα των προσφορών.

2. Προσφορές που δεν έγιναν αποδεκτές και  απορρίφθηκαν,  αποκλείονται  από τις
επόμενες διαδικασίες. Στην περίπτωση αυτή, ο φάκελος οικονομικής προσφοράς
δεν αποσφραγίζεται και επιστρέφεται στον προσφέροντα μαζί με την εγγυητική
επιστολή  συμμετοχής.  Σε  περίπτωση  αρνήσεως  Παραλαβής  των,  ο
διαγωνιζόμενος υποχρεούται με ευθύνη του να  μεριμνήσει για την παραλαβή των
ως άνω.

3. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη προσφορά.

Άρθρο 9  ο   - Χρόνος ισχύος προσφορών.  
1. Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  διαγωνιζόμενους  για  εξήντα  (60)

ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
2. Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο ισχύος  μικρότερο  του  παραπάνω προβλεπόμενου

χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφ` όσον ζητηθεί από το Δήμο

πριν  από  τη  λήξη  της,  κατ`  ανώτατο  όριο  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  το
προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη του παραπάνω ανώτατου ορίου
χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,  ματαιώνονται  τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού.  Μπορεί  όμως  η  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  για  την
κατακύρωση  της  δημοπρασίας  να  ληφθεί  και  μετά  την  πάροδο  ισχύος  των
προσφορών, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης που αναδείχθηκε.
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Κατά  το  διάστημα  που  ισχύουν  οι  προσφορές,  ο  Δήμος  μπορεί  να  καλέσει
οποιονδήποτε  διαγωνιζόμενο  και  να  υπογράψει  σύμβαση  με  τους  όρους  της
παρούσας  διακήρυξης.  Ο  διαγωνιζόμενος  δεν  δύναται  κατά  το  διάστημα  της
ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή επιστροφή της
εγγυητικής  επιστολής  ή  οποιαδήποτε  μεταβολή  των  όρων  προερχόμενη  από
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

Άρθρο 10  ο   – Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης  
• Ένσταση  κατά  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού  ή  κατά  της  νομιμότητας

διενέργειας  του  ή  της  συμμετοχής  διαγωνιζομένου  σε  αυτό,  υποβάλλεται
εγγράφως ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του

διαγωνισμού  Υπηρεσία,  μέσα  στο  μισό  του  χρονικού  διαστήματος  από  τη
δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για
τον  καθορισμό  της  προθεσμίας  αυτής,  συνυπολογίζονται  και  οι  ημερομηνίες  της
δημοσίευσης  της  διακήρυξης  και  της  υποβολής  των  προσφορών.  Αν  προκύπτει
κλάσμα  θεωρείται  ολόκληρη  ημέρα.  Η  ένσταση  εξετάζεται  από  την  Οικονομική
Επιτροπή  και  η  σχετική  απόφαση  εκδίδεται  το  αργότερο  σε  πέντε  (5)  εργάσιμες
ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που με την παραπάνω
απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα εξής: 
με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετατίθεται η ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού κατά είκοσι (20) ημέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής παράτασης
στις ίδιες εφημερίδες που δημοσιεύτηκε η περίληψη της αρχικής διακήρυξης.
    β) Κατά της νομιμότητας  της διενέργειας  του διαγωνισμού ή της συμμετοχής
διαγωνιζομένου  σε  αυτόν,  μόνο  από  διαγωνιζόμενο  που  συμμετέχει  σε  αυτόν  ή
αποκλείστηκε από αυτόν, ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής κατά τη διάρκεια του
διαγωνισμού,  μέχρι  και  την  επόμενη  εργάσιμη  ημέρα  από  την  ημερομηνία
διενέργειας του.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται
κατά  την  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  από  την  Οικονομική
Επιτροπή.
     γ) Κατά του αποτελέσματος του διαγωνισμού μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες
από την ανακοίνωση του αποτελέσματος. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική
Επιτροπή και η σχετική απόφαση  εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες
από τη λήξη της προθεσμίας της αντίστοιχης ένστασης.
• Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα
• Ενστάσεις  που  υποβάλλονται  για  οποιουσδήποτε  άλλους  από  τους

προαναφερόμενους  λόγους,  προ  της  υπογραφής  της  σύμβασης,  δεν  γίνονται
δεκτοί.

Άρθρο 11  ο   – Προσφερόμενη τιμή  
1. Με την  προσφορά,  η  τιμή  της  υπό  εκτέλεση  υπηρεσίας  δίνεται  συνολικά  για

διάρκεια  πέντε  (5)  μηνών.  Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  τυχόν  υπέρ  τρίτων
κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός Φ.Π.Α. όπως αναφέρονται στη
Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων.

2. Η προσφερόμενη συνολική τιμή θα δίνεται με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες
μονάδες επί τις % του συνολικού προϋπολογισμού, θα αναγράφεται ολογράφως
και αριθμητικά και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ευρώ. Προσφορά με την οποία η
τιμή  θα  δίνεται  με  οποιονδήποτε  άλλο  τρόπο  ή  σε  συνάλλαγμα  ή  με  ρήτρα
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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3. Εφ΄ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή
δεν δίδεται σύμφωνα  με τις απαιτήσεις της συγγραφής υποχρεώσεων, ενιαία για
το  σύνολο  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  που  προκηρύχθηκαν,  η  προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.

Άρθρο 12  ο   – Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης  
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται  να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της

σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% (δέκα επί τοις εκατό)
του προϋπολογισμού της εργασίας, χωρίς να υπολογίζεται η επιτευχθείς έκπτωση
κατά τη δημοπρασία,  χωρίς  τον Φ.Π.Α.,  δηλαδή το ποσό των τριών χιλιάδων
οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ  (3.870,00 €).  Η εγγύηση κατατίθεται  προ ή κατά
την υπογραφή της σύμβασης.

2. Όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης και αφορούν την
εγγύηση συμμετοχής, ισχύουν και για την εγγύηση καλής εκτέλεσης.

3. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συμπίπτει με το χρόνο
εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της υπηρεσίας.

4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την περάτωση του
συμβατικού αντικειμένου της υπηρεσίας.

Άρθρο 13  ο   – Χρόνος έναρξης εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών  
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών με το

ανάλογο προσωπικό εντός της προθεσμίας που ορίζει στην προσφορά του η οποία
δεν θα υπερβαίνει  το όριο των δέκα (10)  ημερών,  διάστημα  εκτιμούμενο ως
επαρκές για την εξασφάλιση, την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του
απαιτούμενου  εξοπλισμού  από  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης.  Ο
ανάδοχος οφείλει να κάνει την έναρξη  των υπηρεσιών σε ακριβή ημερομηνία που
θα του ανακοινώσει η επιβλέπουσα υπηρεσία του Δήμου.

2. Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης των υπηρεσιών κατά δέκα (10)
ημέρες πέραν της συμβατικής προθεσμίας από την ανακοινωθείσα από το Δήμο
ημερομηνία έναρξης εργασιών και μετά τη διαπίστωση παρέλευσης απράκτου του
διαστήματος  αυτού,  ο  ανάδοχος  καθίσταται  έκπτωτος  και  εφαρμόζονται  οι
ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

3. Ο χρόνος έναρξης εκτέλεσης της υπηρεσίας πρέπει να καθορίζεται ρητά και στις
οικονομικές προσφορές των συμμετασχόντων

4. Στην αξιολόγηση των προσφορών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα ο συντομότερος δυνατός
χρόνος έναρξης της παροχής υπηρεσίας.

Άρθρο 14  ο   – Αναπροσαρμογή του τιμήματος της σύμβασης  
Το ύψος του συμβατικού τιμήματος δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή σε όλη
τη διάρκεια της σύμβασης 
Η  σύμβαση  δύναται  να  παραταθεί  με  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  για
χρονικό  διάστημα  τριών  (3)  μηνών  με  αντίστοιχη  αύξηση  του  τιμήματος  των
υπηρεσιών.
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5η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 15ης Μαρτίου 2013

Άρθρο 15  ο   – Άλλα στοιχεία  
1. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισμού και

στην  περίπτωση  κατάθεσης  μιας  μόνο  προσφοράς  ή  και  στην  περίπτωση
παραμονής  μόνο μιας έγκυρης προσφοράς στη διαδικασία των διάφορων σταδίων
του διαγωνισμού.

2. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζομένων που δεν αφορούν το σύνολο των
προς  παροχή υπηρεσιών όπως προβλέπει η παρούσα.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄- ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αντικείμενο  της  παρούσας  διακήρυξης  είναι  οι  εργασίες  που  αφορούν  στον
καθαρισμό Δημοτικών Κτιρίων, για Δώδεκα (12) μήνες.

Α/
Α

ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΒΑΔΟΝ

ΣΥΧΝ/ΤΑ
ΚΑΘ/ΣΜΟΥ
ΧΩΡΩΝ

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

1ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ 350
προαύλιο *

5/Εβδομάδα 2/μήνα

2ΚΕΠ + ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
(ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ 300
προαύλιο *

5/Εβδομάδα 2/μήνα

3ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ 80
προαύλιο *

2/Εβδομάδα 1/μήνα

4ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ 
ΚΕΑΣ

400
προαύλιο *

5/Εβδομάδα 1/μήνα

5ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ 
ΚΕΑΣ 

150
προαύλιο *

5/Εβδομάδα    1/μήνα

6ΤΟΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ 
ΚΕΑΣ

30
προαύλιο *

4/Εβδομάδα    1/μήνα

7ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΞΕΝΩΝΑΣ 

ΚΟΡΗΣΣΙΑ 
ΚΕΑΣ

220
προαύλιο *

1000
προαύλιο *

Ανά ημέρα 
λειτουργίας
Ανά ημέρα 
λειτουργίας

Ανά εβδομάδα
λειτουργίας

Ανά εβδομάδα
λειτουργίας

• Προαύλιο χώρος νοείται ο χώρος της κυρίας εισόδου εξωτερικά του κτιρίου, 
      στεγασμένο ή ανοιχτό.
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ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(Κύριοι και κοινόχρηστοι χώροι)

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

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

υπολογιστών και των αντικειμένων, που υπάρχουν πάνω στα γραφεία.
• Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων κάθε φορά, όλων των χώρων (κύριων

και βοηθητικών-εξωτερικές σκάλες).
• Καθάρισμα εσωτερικών θυρών και πριζών, όποτε απαιτείται.
• Σκούπισμα μοκετών όπου υπάρχουν.
• Καθάρισμα στα W.C., πλύσιμο νιπτήρων- λεκανών με απολυμαντικό υγρό και

αρωματικό σαπούνι, σφουγγάρισμα κάθε φορά.
• Πλύσιμο και σκούπισμα προαύλιων χώρων 1 φορά την εβδομάδα.
• Αλλαγή πλαστικής σακούλας απορριμμάτων στα καλάθια των γραφείων και

των τουαλετών και αποκομιδή αυτών στον πλησιέστερο κάδο απορριμμάτων
του Δήμου.  

• Καθάρισμα των τζαμιών των κτιρίων εσωτερικά - εξωτερικά.

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

Ως ολοκλήρωση του καθαρισμού  θεωρείται  και η  αποκομιδή των  απορριμμάτων  σε
σάκους κ.λ.π. εκ των ανωτέρω χώρων και  η  μεταφορά  και  τοποθέτησή  τους  στα
ειδικά δοχεία απορριμμάτων του Δήμου, αφού δεθούν καλά. 
Ο καθαρισμός των υαλοπινάκων θα γίνεται  καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας. 
Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των σαράντα τεσσάρων
χιλιάδων  οκτακοσίων  ενενήντα  δύο  ευρώ  (44.892,00  €),  συμπεριλαμβανομένου  του
Φ.Π.Α. (16%), και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους έχει ψηφιστεί σχετική πίστωση
στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας, έτους 2013 και 2014.
Στην προαναφερομένη τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για
την καθαριότητα των χώρων των κτιρίων,  όπως ημερομίσθια,  εργοδοτικές  εισφορές,
επιδόματα, ως επίσης και η αξία των υλικών καθαρισμού. 

Η παροχή υπηρεσίας αφορά στην καθαριότητα Δημοτικών Κτιρίων για δώδεκα (12)
μήνες  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης  της  υπηρεσίας  και  θα
εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Ν. 3463/2006.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. To N. 2286/95 «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση  συναφών θεμάτων»
2. Το Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους»
3. Το Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών τοπικής 
     αυτοδιοίκησης»  και  του   ισχύοντος  δημοτικού  και  κοινοτικού  κώδικα  Ν.

3463/2006
4.  Το  άρθρο  94 παρ.  18  του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ 87Α)  «Νέα  αρχιτεκτονική  της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης»
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη  μελέτη,  τη σύνταξη  της  διακήρυξης  και  την  κατάρτιση  των  όρων
δημοπράτησης για την «Παροχή υπηρεσίας για τον καθαρισμό δημοτικών κτιρίων
Δήμου Κέας», προϋπολογισμού μελέτης 37.800,00€ με Φ.Π.Α. 16%  7.200,00€, ήτοι
συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00€, για το έτος 2013 ποσό 33,000,00€ και για το
έτος 2014 ποσό 12.000,00€, όπως αυτά θεωρήθηκαν στις 11/03/2013 από το Τμήμα
Διοικητικού  –  Οικονομικού  Δήμου  Κέας και  αναλυτικά  αναφέρονται  ανωτέρω,
καθώς και την διάθεση πίστωσης του ανωτέρω  ποσού για το έτος 2013 από τους  ΚΑ
10.6274.0004 ποσό 8.250,00€ και ΚΑ 15.6274.0003 ποσό 24.750,00€.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 44/2013

ΘΕΜΑ  2ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών
και  διάθεση πίστωσης  για  την  παροχή υπηρεσίας  καθαρισμού αποχετευτικού
δικτύου Κορησσίας – Βουρκαρίου για το έτος 2013.
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Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  2ο θέμα  της  ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ – ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ 

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 12.000,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6275.0005) 
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  καθαρισμού  αποχετευτικού
δικτύου Κορησσίας – Βουρκαρίου για το έτος 2013.

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

1. την έγκριση της δαπάνης  για την παροχή υπηρεσίας  καθαρισμού αποχετευτικού
δικτύου Κορησσίας – Βουρκαρίου για το έτος 2013.

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   12.000,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.
25.6275.0005 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

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  στον  καθαρισμό  αποχετευτικού  δικτύου  Κορησσίας  –
Βουρκαρίου, για το έτος 2013.
Συγκεκριμένα  θα  γίνει  καθαρισμός  και  απόφραξη των φρεατίων και  των αγωγών
απόστασης 1415,00μ. στην περιοχή της Κορησσίας και 728,00μ. στο Βουρκάρι.  Η
απόφραξη  θα  γίνει  με  σύνθετο  αποφρακτικό  μηχάνημα  υψηλής  πίεσης  –
αναρρόφησης. Επιπροσθέτως θα γίνει απολύμανση - απεντόμωση σε όλα τα φρεάτια
καθαρισμού. 

Τα υλικά καθαριότητας, εργαλεία που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες, είναι στις
υποχρεώσεις του εργολάβου. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.
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ΣΥΝΟΛΟ           12.000,00€  

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

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

       Οδηγία 2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

        πληρωμών στις εμπορικές  συναλλαγές»

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

 
Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την  εκτέλεση  της  ανωτέρω  υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη
πίστωση  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2013,  ύψους
12.000,00€ και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 25.6275.0005 (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 
Οι παραπάνω εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός ενός έτους από την υπογραφή της
σύμβασης, ανάλογα με τις υποδείξεις των υπηρεσιών του Δήμου.
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Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στο αποχετευτικό δίκτυο Κορησσίας – Βουρκαρίου,

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    25.6275.0005
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού αποχετευτικού δικτύου Κορησσίας –
Βουρκαρίου για το έτος 2013.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 12.000,00€, σε βάρος του  ΚΑ  25.6275.0005
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 45/2013

ΘΕΜΑ 3ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών
και  διάθεση  πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  συντήρησης  εξοπλισμού,
διαμόρφωσης και διευθέτησης παραλίας Οτζιά
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Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  3ο θέμα  της  ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΤΖΙΑ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 5.000,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.6262.0006) 
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  εξοπλισμού,
διαμόρφωσης και διευθέτησης παραλίας Οτζιά.

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 εξοπλισμού,
διαμόρφωσης και διευθέτησης παραλίας Οτζιά.

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   5.000,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.
30.6262.0006 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

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι οι εξής:
• Εργασίες αντικατάστασης επισκευής φθαρμένων ξύλινων στεγάστρων στην 

παραλία Οτζιά 
• Διαμόρφωση & διευθέτηση του χώρου και τοποθέτηση ξύλινων διαδρόμων 

ΑΜΕΑ 
• Εργασίες επισκευής και συντήρησης τουαλέτας 

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

ΣΥΝΟΛΟ           5.000,00€  

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :
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5η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 15ης Μαρτίου 2013

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
5.000,00€ και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 30.6262.0006 (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 
Οι παραπάνω εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός ενός μήνα από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στην παραλία Οτζιά.

Παραλαβή Εργασίας
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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     30.6262.0006
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  παροχή  υπηρεσίας συντήρησης  εξοπλισμού,  διαμόρφωσης  και
διευθέτησης  παραλίας  Οτζιά  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  παρεχόμενης
υπηρεσίας.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 5.000,00€, σε βάρος του  ΚΑ 30.6262.0006
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 46/2013

ΘΕΜΑ 4ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών
και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας διαμόρφωσης και διευθέτησης
της παραλιακής ζώνης Ποισσών.
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Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  4ο θέμα  της  ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΟΙΣΣΩΝ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 5.000,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.6262.0005) 
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 διαμόρφωσης και διευθέτησης
της παραλιακής ζώνης Ποισσών.

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 διαμόρφωσης και διευθέτησης
της παραλιακής ζώνης Ποισσών.

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   5.000,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.
30.6262.0005 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

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι οι εξής:
• Χωματουργικές εργασίες με μηχάνημα για τη διαμόρφωση της παραλίας και 

απομάκρυνση φερτών υλών από τις βροχοπτώσεις 
• Κλάδεμα δέντρων και απομάκρυνση των ξύλων 
• Διαμόρφωση χώρου και τοποθέτηση ξύλινων διαδρόμων ΑΜΕΑ 

Τα  υλικά  και  εργαλεία  που  απαιτούνται  για  τις  ως  άνω  εργασίες,  είναι  στις
υποχρεώσεις του εργολάβου. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.
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ΣΥΝΟΛΟ           5.000,00€  

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

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

       Οδηγία 2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

        πληρωμών στις εμπορικές  συναλλαγές»

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

 
Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την  εκτέλεση  της  ανωτέρω  υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη
πίστωση  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2013,  ύψους
5.000,00€ και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 30.6262.0005 (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 
Οι παραπάνω εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός ενός μήνα από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης.
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Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στην παραλία Ποισσών Δήμου Κέας.

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
    30.6262.0005
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας διαμόρφωσης και διευθέτησης της παραλιακής
ζώνης Ποισσών και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 5.000,00€, σε βάρος του  ΚΑ 30.6262.0005
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 47/2013
 

ΘΕΜΑ 5ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών
και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας στη χερσαία λιμενική ζώνη
Κορησσίας –  Βουρκαρίου.
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Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  5ο θέμα  της  ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ-ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 10.000,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (20.6279.0009) 
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  στη  χερσαία  λιμενική  ζώνη
Κορησσίας –  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 στη χερσαία λιμενική ζώνη
Κορησσίας – Βουρκαρίου.

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   10.000,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.
20.6279.0009  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

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  στην  παροχή  υπηρεσιών  στη  χερσαία  λιμενική  ζώνη
Κορησσίας  –   Βουρκαρίου,  για  το  έτος  2013,  με  σκοπό  τη  συντήρηση  της
καθαριότητας και της ευπρεπούς εικόνας της χερσαίας ζώνης λιμένα, όπως και τη
διευκόλυνση  της  κυκλοφορίας  πεζών,  οχημάτων,  αλλά  και  των  σκαφών  που
προσδένουν στα δύο λιμάνια. 

• Ο ανάδοχος παροχής υπηρεσίας, υποχρεούται καθημερινά να βρίσκεται στο
χώρο της λιμενικής ζώνης λιμένων Κορησσίας και Βουρκαρίου από 08:00 –
10:00 και 19:00 έως 23:00.
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• Ο ανάδοχος  παροχής  υπηρεσίας,  υποχρεούται  να  προσφέρει  τις  υπηρεσίες
του:

-Στην τροφοδοσία των πλωτών με νερό.
-Στην παροχή ρεύματος στα σκάφη.
-Στον έλεγχο της στάθμευσης των οχημάτων.
-Στην προμήθεια και διάθεση καρτών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στα σκάφη
για παροχή νερού, φωτός κ.λπ.
-Στην ενημέρωση του βιβλίου ημερολογίου πρόσδεσης και παραμονής των σκαφών
στις  λιμενικές  ζώνες  καθημερινά  και  την επίδοση σημειώματος  για πληρωμή των
τελών στο Λιμενικό Σταθμό.
-Στην επίβλεψη καλής λειτουργίας των  PILLARS (εγκαταστάσεων παροχής νερού
και  ηλεκτρικού  ρεύματος)  και  στην  αποκατάσταση  μικρών  βλαβών  που
παρουσιάζονται στις εγκαταστάσεις.
-Στον  χειρισμό  των  μπαρών  στο  λιμένα  Κορησσίας  σύμφωνα  με  τις  υπ’  αριθμ.
55/2007, 96/2007, 97/2007 και 69/2010 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κέας.
-Στη συγκέντρωση και απομάκρυνση απορριμμάτων από τα καλαθάκια κατά μήκος
των χερσαίων ζωνών λιμένα Κορησσίας - Βουρκαρίου.
-Η αποζημίωση του αναδόχου θα γίνεται κάθε τρεις (3) μήνες, υπό την προϋπόθεση
ότι ο ανάδοχος θα προσκομίζει  τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στο Δήμο Κέας.  Ο
Δήμος δεν επιβαρύνεται με δώρα, άδειες, επιδόματα κ.λ.π.

Τα υλικά καθαριότητας και τα εργαλεία που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες
είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου. Οι ασφαλιστικές εισφορές του επιτηδευματία
και του προσωπικού που πιθανόν απασχολήσει βαρύνουν τον ανάδοχο της υπηρεσίας.
Σε καμία περίπτωση δεν βαρύνουν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ή το Δήμο Κέας.

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
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      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
10.000,00€ και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 20.6279.0009 (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 
Το  διάστημα  που  αφορά  η  σύμβαση  είναι  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της
σύμβασης έως 31/10/2013. 

Τόπος Παροχής 
Η  παροχή  της  υπηρεσίας  θα  γίνει  στη  χερσαία  λιμενική  ζώνη  Κορησσίας  -
Βουρκαρίου.

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:
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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     20.6279.0009
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  παροχή  υπηρεσίας στη  χερσαία  λιμενική  ζώνη  Κορησσίας  –
Βουρκαρίου και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 10.000,00€, σε βάρος του  ΚΑ 20.6279.0009
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 48/2013
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ΘΕΜΑ 6ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών
και  διάθεση  πίστωσης  για  την  προμήθεια  ελαστικών  για  τα  οχήματα  -
μηχανήματα έργων του Δήμου Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ   
ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   9.000,00€  
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α. 

(25.6671.0002, 25.6671.0001, 30.6672, 20.6671.0001  )   
        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
  
6671Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  Δήμου,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  προμήθεια  ελαστικών  για  τα  οχήματα  -
μηχανήματα έργων του Δήμου Κέας.

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

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια  ελαστικών για τα οχήματα -
μηχανήματα έργων του Δήμου Κέας.

     2.την διάθεση πίστωσης ύψους   9.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τους Κ.Α.
25.6671.0002,  25.6671.0001,  30.6672,  20.6671.0001 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

- 4 ΤΕΜ. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 205-16 ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.ΚΗΙ 1514
- 4 ΤΕΜ. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 215-75-16 ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.ΚΗΙ 9892
- 2 ΤΕΜ. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12-5-80-18 ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.ΜΕ 62678
- 2 ΤΕΜ. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 285-70-19-5 ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.ΚΗΥ 2288
- 4 ΤΕΜ. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 11-22-5 ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.ΚΗΥ 2290
- 5 ΤΕΜ. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 315-80-22-5 ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.ΚΗΗ 4650

ΣΥΝΟΛΟ            9.000,00€  

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  στους  Κ.Α.  25.6671.0002,  25.6671.0001,  30.6672,  20.6671.0001
ποσού 9.000,00€  συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 3871/10, του
Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).
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Έγκριση Αποτελέσματος 
Για  την  έγκριση  του  αποτελέσματος  αποφασίζει  ο  Δήμαρχος  Κέας  μετά  από
προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 

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

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή.

Παραλαβή Ειδών 
Η  παραλαβή  των  ειδών  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 ειδών 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
στους ΚΑ   25.6671.0002, 25.6671.0001, 30.6672, 20.6671.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια των ελαστικών για τα οχήματα - μηχανήματα έργων του
Δήμου Κέας και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει  και ψηφίζει  πίστωση ποσού 9.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος των
Κ.Α.   25.6671.0002,  25.6671.0001,  30.6672,  20.6671.0001   του  προϋπολογισμού
εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 49/2013
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ΘΕΜΑ 7ο:    Έγκριση της δαπάνης  και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή
δημοσιεύσεων σε εφημερίδες. 

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

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

Ο  Πρόεδρος  αιτείται  την  διάθεση  (ψήφιση)  πίστωσης  συνολικού  ποσού  ευρώ
εξακοσίων  τριάντα  οκτώ  και  δώδεκα  λεπτών  (638,12€)  για  την  κάλυψη  της
υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή δημοσίευσης σε πέντε (5) εφημερίδες,
ως εξής :

-Εφημερίδα  “Ο  Λόγος  των  Κυκλάδων”  -  ποσό  160,00€  για  τη  δημοσίευση
προκήρυξης για την προμήθεια καυσίμων έτους 2013
-Εφημερίδα “Κοινή Γνώμη” - ποσό 160,00€ για τη δημοσίευση προκήρυξης για την
προμήθεια καυσίμων έτους 2013
-Εφημερίδα  “Κοινή Γνώμη” - ποσό 120,00€ για τη δημοσίευση συνοπτικού πίνακα
προϋπολογισμού 2013
-Εφημερίδα   “Κοινή  Γνώμη”  -  ποσό  94,42€  για  τη  δημοσίευση  της  αποφ.  Δ.Σ.
66/2013 για τον ορισμό αντιδημάρχου με αντιμισθία
-Εφημερίδα   “Κοινή  Γνώμη”  -  ποσό 103,70€ για  τη  δημοσίευση  της  αποφ.  Δ.Σ.
42/2013 με  θέμα  “καθορισμός  τελών  ύδρευσης  και  τροποποίηση του κανονισμού
ύδρευσης 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  τους  ΚΑ  00.6463,  10.6461,  25.6463  & 30.6462
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. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και
στους  ΚΑ  00.6463, 10.6461, 25.6463 & 30.6462
3. Τα φύλλα δημοσίευσης των εφημερίδων
4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει  πίστωση  συνολικού  ποσού  ευρώ  εξακοσίων  τριάντα  οκτώ  και  δώδεκα
λεπτών  (638,12€)  σε  βάρος  των  ΚΑ  00.6463,  10.6461,  25.6463  &  30.6462  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013, για την κάλυψη της υπηρεσιακής
ανάγκης που αφορά την πληρωμή δημοσίευσης  σε πέντε (5) εφημερίδες  ως εξής :

-Εφημερίδα  “Ο  Λόγος  των  Κυκλάδων”  -  ποσό  160,00€  για  τη  δημοσίευση
προκήρυξης για την προμήθεια καυσίμων έτους 2013
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-Εφημερίδα “Κοινή Γνώμη” - ποσό 160,00€ για τη δημοσίευση προκήρυξης για την
προμήθεια καυσίμων έτους 2013
-Εφημερίδα  “Κοινή Γνώμη” - ποσό 120,00€ για τη δημοσίευση συνοπτικού πίνακα
προϋπολογισμού 2013
-Εφημερίδα  “Κοινή Γνώμη” - ποσό 94,42€ για τη δημοσίευση της αποφ.ΔΣ 66/2013
για τον ορισμό αντιδημάρχου με αντιμισθία
-Εφημερίδα   “Κοινή  Γνώμη”  -  ποσό  103,70€  για  τη  δημοσίευση  της  αποφ.ΔΣ
42/2013 με  θέμα  “καθορισμός  τελών  ύδρευσης  και  τροποποίηση του κανονισμού
ύδρευσης Δήμου Κέας”

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 50/2013
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ΘΕΜΑ 8ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών
και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια διαφόρων ειδών για τις ανάγκες της
υπηρεσίας καθαριότητας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
   ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   400,00€  
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   (20.6634  )   

        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  διαφόρων  ειδών  για  τις  ανάγκες  της  υπηρεσίας
καθαριότητας.

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

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

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  προμήθεια  διαφόρων  ειδών  για  τις
ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας.

       2.την  διάθεση πίστωσης  ύψους 400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον  Κ.Α.
20.6634 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

 

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

4



5η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 15ης Μαρτίου 2013

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- 5 ΤΕΜ. ΠΙΝΕΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Νο 3
- 3 ΚΙΛΑ ΠΡΟΚΕΣ
- 5 ΤΕΜ. ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- 5 ΤΕΜ. ΛΟΥΚΕΤΑ Νο 40
- 1 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
- 20 ΤΕΜ. ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙΑ
- 50 ΤΕΜ. ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- 5 ΤΕΜ. ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΞΥΛΟ
- 5 ΤΕΜ. ΣΚΟΥΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΕΝΤΑΛΙΑ
- 5 ΤΕΜ. ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ
- 3 ΚΙΛΑ ΣΧΟΙΝΙ ΝΑΥΤΙΚΟ
- 5 ΤΕΜ. ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ
- 5 ΤΕΜ. ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΕΥΚΟ
- 5 ΤΕΜ. ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ            400,00€  

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
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συγκεκριμένα στον Κ.Α.  20.6634 ποσού 400,00€  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 στις αποθήκες του Δήμου.

Παραλαβή Ειδών 
Η  παραλαβή  των  ειδών  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 ειδών 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   20.6634
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια  διαφόρων  ειδών  για  τις  ανάγκες  της  υπηρεσίας
καθαριότητας και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος τον Κ.Α.
20.6634  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 51/2013
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ΘΕΜΑ 9ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών
και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια διαφόρων ειδών για τις ανάγκες της
υπηρεσίας τεχνικών έργων.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
ΕΙΔΩΝΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   500,00€  
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   (30.7135.0001  )   
        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  διαφόρων  ειδών  για  τις  ανάγκες  της  υπηρεσίας
καθαριότητας.

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

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

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  προμήθεια  διαφόρων  ειδών  για  τις
ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας.

   2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  500,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.
30.7135.0001  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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5η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 15ης Μαρτίου 2013

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-1 ΤΕΜ.ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1,5 ΚΙΛΩΝ
-1 ΤΕΜ.ΚΟΠΙΔΙ
-2 ΤΕΜ.ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
-5 ΤΕΜ.ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΕΙΡΟΣ
-1 ΤΕΜ. ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
-1 ΤΕΜ. ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ Νο 12
-1 ΤΕΜ.ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 15 ΤΕΜ
-1 ΤΕΜ. ΚΑΛΕΜΙ
-1 ΤΕΜ. ΒΕΛΟΝΙ
-1 ΤΕΜ. ΠΕΝΣΑ
-1 ΤΕΜ.ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗ

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 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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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. 30.7135.0001 ποσού 500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου
του υπουργείου εσωτερικών).

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

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

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στις αποθήκες του Δήμου.

Παραλαβή Ειδών 
Η  παραλαβή  των  ειδών  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 ειδών 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    30.7135.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια  διαφόρων  ειδών  για  τις  ανάγκες  της  υπηρεσίας
καθαριότητας και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος τον Κ.Α.
30.7135.0001  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 52/2013
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ΘΕΜΑ 10ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών
και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης ηλεκτροφωτισμού
για το γήπεδο 5Χ5.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.400,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (15.6262) 

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 ηλεκτροφωτισμού
για το γήπεδο 5Χ5.

Σημειώνεται ότι είχε ληφθεί η υπ΄αριθμ. 212/12  απόφαση της οικονομικής επιτροπής
αλλά η παροχή υπηρεσίας 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  παροχή  υπηρεσίας  συντήρησης
ηλεκτροφωτισμού για το γήπεδο 5Χ5.

2. την διάθεση πίστωσης ύψους  1.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 15.6262 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

 Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα πρέπει να λάβουν χώρα στο πλαίσιο της ανωτέρω

 υπηρεσίας είναι οι εξής: 

-Νέες παροχές στους προβολείς με συνδέσεις και διακλαδώσεις 
-Τοποθέτηση και στήριξη των προβολέων 
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Οι νέες γραμμές δεν θα είναι εμφανείς. Τα υλικά και εργαλεία που απαιτούνται για
τις  ως  άνω  εργασίες,  είναι  στις  υποχρεώσεις  του  εργολάβου.  Οι  ασφαλιστικές
εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.

ΣΥΝΟΛΟ           1.400,00€  

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
1.400,00€ και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 15.6262 (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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Διάρκεια Σύμβασης 
Οι παραπάνω εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός μηνός, ανάλογα με τις υποδείξεις του
Δήμου.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνεται στο γήπεδο 5Χ5 στην περιοχή της Ιουλίδας.

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    15.6262
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας συντήρησης ηλεκτροφωτισμού για το γήπεδο 5Χ5
και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.400,00€, σε βάρος του ΚΑ 15.6262 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 53/2013
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ΘΕΜΑ 11ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση απόφασης
απ΄ευθείας  ανάθεσης  με  την  διαδικασία  διαπραγμάτευσης  για  την  προμήθεια
καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2013.

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

Έχοντας υπόψη :

α)  Το αρ. 72 παρ. 1 εδ. ε’ του Ν. 3852/2010
β)  Τις διατάξεις της αρ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών,  
      Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΠΟΤΑ).
γ)  Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995.
δ) Το άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ
δ) Τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, για την προμήθεια καυσίμων
και λιπαντικών για το Δήμο Κέας έτους 2013.
ε) Τις άμεσες ανάγκες κίνησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων

Στη  συνέχεια  ανέφερε  προς  τα  μέλη  της  Ο.Ε.  ότι  στις  20/02/2013   και  στις
27/02/2013  διενεργήθηκε  πρόχειρος  μειοδοτικός  διαγωνισμός  για  την  προμήθεια
καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου ΚΕΑΣ, όπως αναφέρεται στην
υπ΄αρ. 2/2013 απόφαση της Ο.Ε. και με κριτήριο κατακύρωσης την διαμορφούμενη
κάθε  φορά  μέση  τιμή  πώλησης  καυσίμου  την  ημέρα  παράδοσης,  όπως  αυτή
προκύπτει από τον εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος
Ελέγχου  της  Περιφερειακής  Αυτοδιοίκησης  Νοτίου  Αιγαίου  κατά  την  ημέρα
παράδοσης  του  είδους  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  41  &  42  του  ΕΚΠΟΤΑ  για  την
αμόλυβδη βενζίνη,  πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης. 
Ως αναφορά τα λιπαντικά η οικονομική προσφορά πρέπει να αναφέρει τιμή σε ευρώ
ανά δοχείο.
Κατά την διαδικασία του διαγωνισμού δεν προσήλθε κανείς να καταθέσει προσφορά
και ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος.
Η επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού συνέταξε και υπέβαλε
τα  υπ΄αριθμ.  678/20.02.13  &  805/27.02.13  Πρακτικά  διεξαγωγής  πρόχειρου
διαγωνισμού εκτέλεσης “Προμήθειας  καυσίμων του Δήμου Κέας έτους 2013” που
απέβη άγονος.
Κατόπιν τούτου εισηγούμαστε την απ΄ευθείας ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων
και  λιπαντικών  έτους  2013  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  την  διαδικασία  της
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ.
Επίσης  εφόσον  το  θέμα  παραπέμπεται  στο  Δ.Σ.  για  την  απευθείας  ανάθεση  της
προμήθειας η δαπάνη της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης σε εφημερίδες θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου ΚΕΑΣ.

 Η δημοσίευση έγινε στις εφημερίδες :
ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ – αριθμός φύλλου 3573/11-02-2013
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – αριθμός φύλλου 306/14-02-2013

Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση
του Προέδρου και έχοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις :
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α.  Εγκρίνει τα πρακτικά της επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας
καυσίμων και λιπαντικών για το Δήμο ΚΕΑΣ έτους 2013 και ως εκ τούτου κηρύττει
τον ανωτέρω διαγωνισμό ως άγονο, λόγω μη προσέλευσης ενδιαφερομένων για την
υποβολή προσφορών.

Β.  Παραπέμπει  το  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  προκειμένου  να  λάβει  σχετική
απόφαση, για την απευθείας ανάθεση της παραπάνω προμήθειας με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 54/2013
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ΘΕΜΑ 12ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή
λογαριασμού HOL ADSL του Δήμου Κέας μηνός Φεβρουαρίου 2013.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 12ο 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 πίστωσης ποσού ευρώ δεκαεπτά (17,00€) για την
κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή λογαριασμών συνδρομής
internet hol adsl 2000 Δήμου Κέας  για τον μήνα Φεβρουάριο 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 00.6452 προϋπολογισμού οικ.  έτους 2013
στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ πεντακόσια (500,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και
    στον ΚΑ    00.6452.
4. Την υπ’ αριθ. 65/2008 και 47/2010 απόφαση του Δ.Σ. για εγγραφή του Δήμου ως
    συνδρομητή.
5. Την υπ΄αριθμ. 23/13 απόφαση Δημάρχου 
6. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  διάθεση  πίστωσης  ποσού  ευρώ  δεκαεπτά  (17,00€)  για  την  κάλυψη  της
υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή λογαριασμών συνδρομής internet hol
adsl 2000 Δήμου Κέας  για τον μήνα Φεβρουάριο 2013, του προϋπολογισμού εξόδων
οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 55/2013
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ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων μηνός
Ιανουαρίου 2013.

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

Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η
Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των
πιστώσεων του προϋπολογισμού,  εκτός  από εκείνες  που σύμφωνα με τις  κείμενες
διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο.
Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ τέσσερις χιλιάδες
έντεκα  και  εβδομήντα  δύο  λεπτά  (4.011,72€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής
ανάγκης που αφορά την προμήθεια καυσίμων μηνός Ιανουαρίου 2013 του Δήμου, ως
εξής:

• 1.368,00 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης
• 310,00 λίτρα πετρέλαιο για το καζάνι του σφαγείου
• 1.097,35 λίτρα πετρέλαιο κίνησης
• 84,05 λίτρα αμόλυβδη

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και
του ΕΚΠΟΤΑ και θα βαρύνει τους ΚΑ 20.6641.0001, 25.6641.0001,30.6641.0001,
30.6644.0001, 70.6644.0002, 10.6643 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 του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και
στους ΚΑ  20.6641.0001, 25.6641.0001,30.6641.0001, 30.6644.0001, 70.6644.0002, 
10.6643
4 . Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την  προμήθεια  καυσίμων  μηνός  Ιανουαρίου 2013 του Δήμου  και  τις
τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 4.011,72€ σε βάρος των κάτωθι
ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013, ως εξής :  

1.   ΚΑ  20.6641.0001  με  τίτλο  «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  τα
μεταφορικά  μέσα  της  υπηρεσίας  καθαριότητας  και  ηλεκτροφωτισμού»,  ποσού
826,05€
2.  ΚΑ  25.6641.0001  με  τίτλο  «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  τα
μεταφορικά μέσα της υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης», ποσού 180,01€
3. ΚΑ 30.6641.0001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών φορτηγών
τεχνικών υπηρεσιών», ποσού 290,01€
4. ΚΑ 30.6644.0001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές
ανάγκες», ποσού 425,81€
5.  ΚΑ  70.6644.0002  με  τίτλο  «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  το
σφαγείο του Δήμου Κέας», ποσού 445,78€
6. ΚΑ 10.6643 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για θέρμανση και
φωτισμό των υπηρεσιών του Δήμου», ποσού 1.844,06€
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 56/2013
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ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων μηνός
Φεβρουαρίου 2013.

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

Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η
Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των
πιστώσεων του προϋπολογισμού,  εκτός  από εκείνες  που σύμφωνα με τις  κείμενες
διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο.
Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ τέσσερις χιλιάδες
επτακόσια ένα και τριάντα έξι λεπτά (4.701,36€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής
ανάγκης που αφορά την προμήθεια καυσίμων μηνός Φεβρουαρίου 2013 του Δήμου,
ως εξής:

• 1.234,00 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης για το Δημαρχείο
• 1.200,00  λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης για το ΚΕΠ
• 765,23 λίτρα πετρέλαιο κίνησης
• 133,09 λίτρα αμόλυβδη

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και
του ΕΚΠΟΤΑ και θα βαρύνει τους ΚΑ 20.6641.0001, 25.6641.0001,30.6641.0001,
30.6644.0001,  10.6643 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 του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και
στους ΚΑ  20.6641.0001, 25.6641.0001,30.6641.0001, 30.6644.0001, 10.6643
4 . Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια  καυσίμων μηνός Φεβρουαρίου 2013 του Δήμου  και τις
τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 4.701,36€ σε βάρος των κάτωθι
ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013, ως εξής :  

1.   ΚΑ  20.6641.0001  με  τίτλο  «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  τα
μεταφορικά  μέσα  της  υπηρεσίας  καθαριότητας  και  ηλεκτροφωτισμού»,  ποσού
295,02€
2.  ΚΑ  25.6641.0001  με  τίτλο  «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  τα
μεταφορικά μέσα της υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης», ποσού 270,05€
3. ΚΑ 30.6641.0001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών φορτηγών
τεχνικών υπηρεσιών», ποσού 485,07€
4. ΚΑ 30.6644.0001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές
ανάγκες», ποσού 294,74€
5. ΚΑ 10.6643 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για θέρμανση και
φωτισμό των υπηρεσιών του Δήμου», ποσού 3.356,48€

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 57/2013
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ΘΕΜΑ  15ο  :  Έγκριση  απόδοσης  λογαριασμού  από  υπόλογο  εντάλματος
προπληρωμής.

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

Με την υπ’ αριθ. 10/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 2.000,00€, στο όνομα της υπαλλήλου
του  Δήμου  Μωραϊτη  Μαριάννας,  προκειμένου  να  καλυφθεί  η  δαπάνη  για
ταχυδρομικά τέλη του Δήμου στη μηχανή προπληρωμής.
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθ. 94/2013 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής,
το οποίο εισέπραξε η υπόλογος την 11η του μηνός Μαρτίου του τρέχοντος έτους.
Όπως  προκύπτει  από  τα  συνημμένα  δικαιολογητικά  που  υπέβαλε  η  υπόλογος,  οι
δαπάνες που πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 2.000,00€.
Κατόπιν  τούτου  παρακαλώ  να  ληφθεί  απόφαση  για  την  έγκριση  της  απόδοσης
λογαριασμού και την απαλλαγή της υπολόγου.

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

1.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  72,  267  του  Ν.3852/2010,  του  άρθρου  172  του
Ν.3463/2006 και των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.
2. Την υπ’ αριθ. 10/2013 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος
προπληρωμής ύψους 2.000,00€ στο όνομα της υπαλλήλου Μωραϊτη Μαριάννας.
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την απόδοση λογαριασμού για το  υπ’  αριθ.  94/2013 χρηματικό  ένταλμα
προπληρωμής, ύψους 2.000,00€, που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου Μωραϊτη
Μαριάννας και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 58/2013
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών
και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των
υπηρεσιών.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΓΡΑΦΙΚΗΣ  
ΥΛΗΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   2.000,00€  
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 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  του  Δήμου,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια  γραφικής ύλης για τις ανάγκες των
υπηρεσιών.

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 : 
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1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες
των υπηρεσιών.

      2.την διάθεση πίστωσης ύψους 2.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α.
10.6612 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

- 20 ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ. ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ
-1 ΚΟΥΤΑ ΚΛΑΣΕΡ 8/32 ΧΡΩΜΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΙ
-1 ΚΟΥΤΑ ΚΛΑΣΕΡ 8/32 ΧΡΩΜΑ ΜΩΒ
-1 ΚΟΥΤΑ ΚΛΑΣΕΡ 8/32 ΧΡΩΜΑ ΡΟΖ
-1 ΚΟΥΤΑ ΚΛΑΣΕΡ 8/32 ΧΡΩΜΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
-1 ΚΟΥΤΑ ΚΛΑΣΕΡ 8/20 ΧΡΩΜΑ ΜΩΒ
-1 ΚΟΥΤΑ ΚΛΑΣΕΡ 8/20 ΧΡΩΜΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΙ
-50 ΤΕΜ. ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΠΛΕ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΚΟΡΔΕΛΑ
-15 ΤΕΜ. ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΟΧ
-1 ΠΑΚΕΤΟ ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ
-1 ΠΑΚΕΤΟ ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ
-1 ΠΑΚΕΤΟ ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ
-10 ΤΕΜ. ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 25Χ35Χ12 ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ
-10 ΤΕΜ. ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 25Χ35Χ12 ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ
-5 ΤΕΜ.ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΧΡΩΜΑ ΚΙΤΡΙΝΟ
-5 ΤΕΜ.ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ
-5 ΤΕΜ.ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ
-30 ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 10 ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΓΙΑ 
ΚΛΑΣΕΡ
-15 ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 10 ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΓΙΑ 
ΚΛΑΣΕΡ
-10 ΤΕΜ. ΚΟΠΙΔΙΑ
-5 ΤΕΜ. ΨΑΛΙΔΙΑ
-5 ΚΟΥΤΙΑ ΣΤΥΛΟΙ FABER CASTELL ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ
-5 ΚΟΥΤΙΑ ΣΤΥΛΟΙ FABER CASTELL ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ
-2 ΚΟΥΤΙΑ ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙ PILOT G-1 0,7 ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ
-2 ΚΟΥΤΙΑ ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙ PILOT G-1 0,7 ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ
-1 ΚΟΥΤΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ
-1 ΚΟΥΤΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ
-1 ΚΟΥΤΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ STABILO ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ
-1 ΚΟΥΤΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ STABILO ΧΡΩΜΑ ΡΟΖ
-1 ΚΟΥΤΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ STABILO ΧΡΩΜΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
-2 ΚΟΥΤΙΑ ΜΟΛΥΒΙΑ
-10 ΤΕΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0,7
-5 ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ 0,7
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-15 ΤΕΜ. ΓΟΜΕΣ ΛΕΥΚΕΣ
-10 ΤΕΜ.ΞΥΣΤΡΕΣ
-2 ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ROLLER
-20 TEM. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 76Χ76
-20 ΤΕΜ.ΚΥΒΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΙ 90Χ90
-5 ΚΟΥΤΙΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΙ 923/12 mm
-10 TEM. ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 
-4 ΚΟΥΤΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ
-5 ΤΕΜ.ΚΟΛΛΑ ΥΓΡΗ
-5 ΤΕΜ.ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
-6 ΤΕΜ. ΣΤΙΚΑΚΙΑ USB 8 GB
-1 ΤΕΜ. ΣΤΙΚΑΚΙ USB 16 GB

ΣΥΝΟΛΟ           2.000,00  €  

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

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 2.000,00€  συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου
του υπουργείου εσωτερικών).
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Έγκριση Αποτελέσματος 
Για  την  έγκριση  του  αποτελέσματος  αποφασίζει  ο  Δήμαρχος  Κέας  μετά  από
προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 

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

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στο Δημαρχείο Κέας.

Παραλαβή Ειδών 
Η  παραλαβή  των  ειδών  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 ειδών 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  γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών  και τις
τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει  και ψηφίζει  πίστωση ποσού 2.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του
Κ.Α.  10.6612  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 59/2013
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ΘΕΜΑ  2ο:   Αποδοχή  δωρεάς  Τράπεζας  Πειραιώς  για  τον  εξοπλισμό  του
κλιμακίου εθελοντών πυροσβεστών Κέας.

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

Σύμφωνα με την παρ 2 περίπτ. Θ΄ του άρθρου 103 του ΔΚΚ και την παρ.1, περίπτ. Η΄
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») για την αποδοχή κληρονομιών,
κληροδοσιών και δωρεών, αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή. 

Η Τράπεζα Πειραιώς,  δηλώνει  ότι  επιθυμεί  να προβεί σε δωρεά ποσού 1.500,00€
προς στο Δήμο μας για τον εξοπλισμό του κλιμακίου εθελοντών πυροσβεστών του
Δήμου Κέας, που αφορά σε κράνη ή /και μπότες κ.τ.λ. των εθελοντών πυροσβεστών.

Προτείνω την αποδοχή της ανωτέρω δωρεάς για τον σκοπό που ορίζεται σε αυτή. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Την παρ 2 περίπτ. θ του άρθρου 103 του ΔΚΚ και την παρ.1, περίπτ. Η του άρθρου
72 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»)

2. Την πρόθεση της  Τράπεζας Πειραιώς

3. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της αποδοχής δωρεάς ποσού 1.500,00€ προς στο Δήμο μας από την
Τράπεζα  Πειραιώς,  που αφορά την αγορά διαφόρων ειδών,  όπως  κράνη ή /και
μπότες κ.τ.λ. των εθελοντών πυροσβεστών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 60/2013
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ΘΕΜΑ 3ο:   Ακύρωση   προτάσεων  ανάληψης υποχρέωσης  και  διαγραφή  των
σχετικών δεσμεύσεων από τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς των εξόδων του
προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2013.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός 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.

Με  την  υπ΄αριθμ.6/2013  απόφασή  της  η  Οικονομική  Επιτροπή  αποφάσισε  την
“Έγκριση των συνεχιζόμενων συμβάσεων και διάθεση ισόποσων πιστώσεων των
κωδικών του προϋπολογισμού Ο.Ε. 2013”.

Με την υπ΄αριθμ. 94/2013 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης έγινε δέσμευση στον ΚΑ
30.6262.0002 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. Όμως ο ανωτέρω
κωδικός αφορά καθαρά υπηρεσίες ενώ το συγκεκριμένο έργο είναι ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΑΓΙΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΟΙΝΗΣ  ΧΡΗΣΕΩΝ  με  κωδικό  30.7333.0037,
γι΄ αυτό και χρειάζεται να γίνει ακύρωση και μεταφορά στον νέο κωδικό.

Με την υπ΄αριθμ.  105/2013 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης έγινε δέσμευση στον
ΚΑ  20.7413.0007  για  την  ΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΤΗΣ  ΧΑΔΑ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ. 
Ακυρώνεται η εν λόγω μελέτη και θα εκπονηθεί νέα σε κωδικό που θα δημιουργεί
μετά την αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Κατόπιν  των  ανωτέρω  εισηγούμεθα  την  ακύρωση  των  προτάσεων  ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων όπως αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα:

Α/Α Κ.Α. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ

1 30.6262.0002 94/25-01-2013 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 

2 20.7413.0007 105/25-01-2013 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΤΗΣ ΧΑΔΑ 
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

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.
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5η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 15ης Μαρτίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Κατόπιν  των  ανωτέρω  εισηγούμεθα  την  ακύρωση  των  πρότασης  ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων όπως αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα :

Α/Α Κ.Α. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ

1 30.6262.0002 94/25-01-2013 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 

2 20.7413.0007 105/25-01-2013 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΤΗΣ ΧΑΔΑ 
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 61/2013
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5η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 15ης Μαρτίου 2013

ΘΕΜΑ 4ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών
και  διάθεση  πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  αντικατάστασης  των
ελαστικών για τα οχήματα - μηχανήματα έργων του Δήμου Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 800,00€
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6263.0002, 30.6264, 

20.6263.0001, 25.6263.0001) 
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 του Δήμου και την σωστή και ασφαλή κίνηση των
οχημάτων του Δήμου Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η πραγματοποίηση δαπάνης για
εργασίες αντικατάστασης των ελαστικών για τα οχήματα - μηχανήματα έργων του
Δήμου Κέας.

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

1. την έγκριση της δαπάνης  για την παροχή υπηρεσίας αντικατάστασης των 
ελαστικών για τα οχήματα - μηχανήματα έργων του Δήμου Κέας.

     2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   800,00€ συμπ/νου  ΦΠΑ των  κωδικών
αριθμών δαπανών του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013, από
τους Κ.Α.   25.6263.0002, 30.6264, 20.6263.0001, 25.6263.0001

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εργασίες αντικατάστασης ελαστικών, ως εξής :
- 4 ΤΕΜ. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 205-16 ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.ΚΗΙ 1514
- 4 ΤΕΜ. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 215-75-16 ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.ΚΗΙ 9892
- 2 ΤΕΜ. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12-5-80-18 ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.ΜΕ 62678
- 2 ΤΕΜ. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 285-70-19-5 ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.ΚΗΥ 2288
- 4 ΤΕΜ. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 11-22-5 ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.ΚΗΥ 2290
- 5 ΤΕΜ. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 315-80-22-5 ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.ΚΗΗ 4650

ΣΥΝΟΛΟ           800,00€  
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5η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 15ης Μαρτίου 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
800,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  και  συγκεκριμένα  στους  Κ.Α.  25.6263.0002,  30.6264,
20.6263.0001, 25.6263.0001 (σύμφωνα με τις  διατάξεις  του Ν. 3871/10, του Π.Δ.
113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

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

Τόπος Παράδοσης 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή.
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5η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 15ης Μαρτίου 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
στους ΚΑ     25.6263.0002, 30.6264, 20.6263.0001, 25.6263.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας αντικατάστασης των ελαστικών για τα οχήματα -
μηχανήματα έργων του Δήμου Κέας και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων
εργασιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος των ΚΑ
25.6263.0002,  30.6264,  20.6263.0001,  25.6263.0001  του  προϋπολογισμού  εξόδων
οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 62/2013
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5η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 15ης Μαρτίου 2013

ΘΕΜΑ 5ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών
και  διάθεση πίστωσης  για  την  παροχή υπηρεσίας  επισκευής  και  συντήρησης
πατώματος του Ιστορικού Δημαρχείου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

 ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 700,00€
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.6261) 
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  εργασίες  επισκευής  και  συντήρησης  πατώματος  του  Ιστορικού
Δημαρχείου.

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 πατώματος του  Ιστορικού Δημαρχείου.

     2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   700,00€ συμπ/νου  ΦΠΑ των  κωδικών
αριθμών δαπανών του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013, από
τον Κ.Α.  10.6261

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εργασίες αντικατάστασης φθαρμένου ξύλου, βάψιμο, τρίψιμο και γυάλισμα του 
πατώματος στο Ιστορικό Δημαρχείο, περίπου 30τ.μ.

ΣΥΝΟΛΟ           700,00€  
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5η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 15ης Μαρτίου 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
700,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.  10.6261  (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 Ιστορικό Δημαρχείο
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5η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 15ης Μαρτίου 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
στους ΚΑ    10.6261
4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  παροχή  υπηρεσίας   επισκευής  και   συντήρησης  πατώματος  του
Ιστορικού Δημαρχείου και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων εργασιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 700,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ
10.6261 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 63/2013
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Ο πρόεδρος Τα μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός Βελισσαροπούλου Ειρήνη

             
  Μαρούλης Φίλιππος         
         

Μορφωνιός Ιωάννης

            Λέπουρας Στυλιανός
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