
8η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 17ης Απριλίου 2013

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 17/04/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2002/12-04-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης αντλιοστασίων αποχέτευσης.  

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  2ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας μίσθωσης μηχ/των για εργασίες αποκατάστασης βατότητας
χωματόδρομων.  

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  3ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας αποψίλωσης χόρτων από το κεντρικό οδικό δίκτυο. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  4ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια υλικών χρωματισμού κτιρίων του Δήμου.    

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  5ο:     Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  ταχυμεταφοράς  εγγράφων  Δήμου  Κέας  μηνός
Φεβρουαρίου 2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  6ο:     Έγκριση της δαπάνης  και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσιεύσεων σε
εφημερίδες.    

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ  7ο:   Έγκριση της  δαπάνης,  διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια αντλιών για την υπηρεσία ύδρευσης-αποχέτευσης. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  8ο:   Έγκριση απόφασης δημάρχου για την πληρωμή προσαύξησης προστίμου για το
ΧΑΔΑ Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ   9ο:   Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  αυτοτελή  φορολόγηση
προθεσμιακής κατάθεσης.

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 ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών
κτιρίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  11ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης ιστοσελίδας Δήμου Κέας. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 12ο:    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

ΘΕΜΑ 13ο:    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 14ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας αντικατάστασης ανταλλακτικών για τα απορριμματοφόρα
του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  15ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα απορριμματοφόρα του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ  16ο:    Ορισμός νομικού εκπροσώπου και διάθεση σχετικής πίστωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  17ο:  Ορθή Επανάληψη της υπ΄αριθμ. 8/2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής  για
την έκδοση εντάλματος παγίας προκαταβολής και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  18ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης κι επισκευής οδικού δικτύου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  19ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια αντιγράφων τοπογραφικών σχεδίων και λοιπών εκτυπώσεων. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  20ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών σφαγείου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  21ο:  Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου για τον
καθαρισμό Δημοτικών Κτιρίων Κέας έτους 2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  22ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  αντικατάστασης  ανταλλακτικών  για  το  πυροσβεστικό
όχημα του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  23ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για το πυροσβεστικό όχημα του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  24ο:   Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ταχυδρομικά τέλη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  25ο:  Έγκριση  και  διάθεση  πίστωσης  για  δικαστικά  έξοδα  και  έξοδα  εκτέλεσης
δικαστικών αποφάσεων.

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

ΘΕΜΑ  1ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια διαφόρων ειδών για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ   2ο: Έγκριση  και  διάθεση  πίστωσης  για  τη  πληρωμή  δαπάνης  εκπαιδευτικού
σεμιναρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  3ο:   Έγκριση της  δαπάνης,  διαμόρφωση των τεχνικών  προδιαγραφών και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια κουρτινών σκίασης Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  4ο:   Εισήγηση της  Οικονομικής  Επιτροπής  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  τον
καθορισμό των τιμών μίσθωσης των παραλιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  5ο: Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανανέωση σύμβασης παροχής
υπηρεσιών ψηφιακής υποστήριξης Ο.Τ.Α. μέσω διαδικτύου με την ΔΗΜΟΣΝΕΤ Ε.Π.Ε. για το
έτος 2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  6ο:   Έγκριση της  δαπάνης,  διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας προστασίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 7ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή λογαριασμού HOL
ADSL του Δήμου Κέας μηνός Μαρτίου 2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  8ο:   Έγκριση της  δαπάνης,  διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας απολύμανσης – μυοκτονίας - εντομοκτονίας στα δημοτικά
κτίρια του Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  9ο:  Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 8/2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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8η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 17ης Απριλίου 2013

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 8ης/17-04-2013
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και στο γραφείο του Τοπικού Συμβουλίου στην Κορησία, σήμερα στις 17/04/2013,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου  Κέας,  ύστερα  από  την  2002/12-04-2013 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 6 μέλη:

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                  ΑΠΟΝΤΕΣ

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

   
Η κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου μέλος της Οικονομικής Επιτροπής προσήλθε στο 16ο θέμα 
της συνεδρίασης.                                                                    

       
        
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Πετρή Βασιλική.
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ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης αντλιοστασίων αποχέτευ-
σης.  

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 6.730,00€
 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6262.0011)

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  της  ανάγκης  για  την  σωστή  λειτουργία  των  αντλιοστασίων  αποχέτευσης,
κρίνεται  απαραίτητη  η  πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  επισκευής  και
συντήρησης

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

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  παροχή  υπηρεσίας   επισκευής  και  συντήρησης  των
αντλιοστασίων αποχέτευσης

2. την διάθεση πίστωσης ύψους  6.730,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 25.6262.0011 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

Ο Δήμος για την επισκευή και συντήρηση αντλιοστασίων αποχέτευσης Δ. Κέας προτίθεται να 

κάνει :
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1. Συντήρηση και αντικατάσταση (όπου απαιτείται) αντλιών
2. Αντικατάσταση φθαρμένων σωληνώσεων και εξαρτημάτων, συναρμογή και 
επανατοποθέτηση επισκευασμένων ή νέων αντλιών με τις ανάλογες υδραυλικές και 
ηλεκτρολογικές συνδέσεις

Οι  ανωτέρω  εργασίες  θα  πραγματοποιηθούν  κατά  τη  διάρκεια  του  έτους,  ανάλογα  με  τις
ανάγκες της υπηρεσίας. 

ΣΥΝΟΛΟ           6.730,00€  

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

      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 6.730,00€ και συγκεκριμένα
στον Κ.Α. 25.6262.0011 (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 
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι όλο το έτος ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στα αντλιοστάσια αποχέτευσης του Δήμου.

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

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας θα γίνεται  ανά τρίμηνο. Τυχόν διαφορές που
μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή,
σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της υπ’ αριθμόν 11389/93
απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στον ΚΑ
25.6262.0011
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης των αντλιοστασίων αποχέτευσης
και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση ποσού 6.730,00€,  σε  βάρος  του   ΚΑ 25.6262.0011  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 69/2013
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ΘΕΜΑ  2ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  μίσθωσης  μηχανημάτων  για  εργασίες
αποκατάστασης βατότητας χωματόδρομων.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΩΝ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 15.000,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.6233.0001)

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την βελτίωση της βατότητας των χωματόδρομων, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση
δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας μίσθωσης μηχανημάτων για εργασίες αποκατάστασης 

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  μίσθωσης μηχανήματος για εργασίες
αποκατάστασης βατότητας χωματόδρομων

2. την διάθεση πίστωσης ύψους 15.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α.  30.6233.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην μίσθωση από την ελεύθερη αγορά των οχημάτων και των
μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση του χωμάτινου οδικού δικτύου του
Δήμου,  για  την  αποκατάσταση  της  βατότητας  που  έχει  χαλάσει  από τις  βροχοπτώσεις  του
χειμώνα για το έτος 2013. Ο τύπος αυτών αναφέρεται ακόλουθα:

1)Μηχανικός εκσκαφέας (τσάπα περιστροφική), μηχανικής ισχύος 100HP και άνω.
2)Ανατρεπόμενο φορτηγό με δυνατότητα φόρτωσης 10 τόνων και άνω.
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Η μίσθωση των παραπάνω αναλύεται στο ενδεικτικό προϋπολογισμό με βάσει τα παρακάτω

κριτήρια:

  Α) Μίσθωση μηχανημάτων 

Για ημερήσια απασχόληση 6,00 ωρών εργασίας (ημερομίσθιο), από 7:30  έως 13:30.

1.   Μηχανικός εκσκαφέας 
  Εκσκαφή και φόρτωση.
  Β)  Μίσθωση ανατρεπόμενων φορτηγών αυτοκινήτων με ωφέλιμο φορτίο άνω των δέκα

(10) τόνων, για ημερήσια απασχόληση 6,00 ωρών εργασίας (ημερομίσθιο), από 7:30 έως 13:30. 

Συνημμένα στοιχεία προσφοράς.

Η εκτέλεση και η επίβλεψη των εργασιών και η επιλογή των δρόμων που θα εκτελεστούν

οι εργασίες θα γίνονται από τον Μηχανικό του Δήμου

    Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται:
- με αντίγραφο της άδειας λειτουργίας των μηχανημάτων.

- με αντίγραφο της άδειας του χειριστή ή της άδειας οδήγησης.

    με αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

ΣΥΝΟΛΟ           15.000,00€  

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

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

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

      πληρωμών στις   εμπορικές  συναλλαγές»

      8.Η υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.Α.
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 Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2013, ύψους 15.000,00€ και συγκεκριμένα
στον Κ.Α. 30.6233.0001 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της
υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

Διάρκεια Σύμβασης 
Οι παραπάνω εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός του έτους 2013.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στο χωμάτινο οδικό δίκτυο του Δήμου.

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

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας θα γίνεται  ανά τρίμηνο. Τυχόν διαφορές που
μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή,
σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της υπ’ αριθμόν 11389/93
απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στον ΚΑ
    30.6233.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.
5. Ο σύμβουλος Στυλιανός Λέπουρας προτείνει το ποσό που θα διατεθεί να είναι 7.500,00€

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α)  Ομόφωνα  την  έγκριση  της  παροχής  υπηρεσίας μίσθωσης  μηχανήματος  για  εργασίες
αποκατάστασης  βατότητας  χωματόδρομων και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των παρεχομένων
υπηρεσιών.

Β)  Με  τέσσερις  (4)  ψήφους  έναντι  μίας  (1)  την  ψήφιση  και  διάθεση  πίστωσης  ποσού
15.000,00€, σε βάρος του ΚΑ 30.6233.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους
2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 70/2013
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ΘΕΜΑ  3ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας αποψίλωσης χόρτων από το κεντρικό οδικό δίκτυο. 

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 15.000,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (35.6279.0003)

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  τον  καθαρισμό  του  κεντρικού  οδικού  δικτύου,  κρίνεται  απαραίτητη  η  πραγματοποίηση
δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας αποψίλωσης χόρτων.

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  αποψίλωσης χόρτων από το κεντρικό
οδικό δίκτυο. 

2. την διάθεση πίστωσης ύψους 15.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α.  35.6279.0003 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

Ο  Δήμος  Κέας  θα  προβεί  σε  εργασίες  καθαρισμού  χαντακιών  κατά  μήκος  τμήματος

ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου του Δήμου.

Οι εργασίες που θα γίνουν θα είναι οι εξής: 

1)Αποψίλωση των χόρτων και των θάμνων 
2)Καθάρισμα χαντακιών από φερτές ύλες 
3)Συγκέντρωση και απομάκρυνση των απορριμμάτων, με ευθύνη και έξοδα του εργολάβου 
και  αφορούν  στις  διαδρομές  Ιουλίδα-Κορησσία-Οτζιά-Καστριανή,  Ιουλίδα  -  Κάτω  Μεριά-
Χαβουνά,  Ιουλίδα-Ποίσσες-Κούνδουρο,  Ιουλίδα-Άγιοι  Θεόδωροι-Διασταύρωση  Καστριανή,
Καστανιές- Πέρα Μεριά, Άγιος Συμεών, Αγία Μαρίνα.
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Το μεταφορικό μέσο (τσάπα και φορτηγό) που θα χρησιμοποιηθεί, για τις ανωτέρω εργασίες  θα
είναι του εργολάβου.

ΣΥΝΟΛΟ           15.000,00€  

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

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

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

      πληρωμών στις   εμπορικές  συναλλαγές»

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

 Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2013, ύψους 15.000,00€ και συγκεκριμένα
στον Κ.Α.  35.6279.0003  (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 δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης.
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Τόπος Παροχής 
Η παροχή της  υπηρεσίας  θα γίνει  κατά μήκος  του ασφαλτοστρωμένου  οδικού  δικτύου  του
Δήμου.

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

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας θα γίνεται  ανά τρίμηνο. Τυχόν διαφορές που
μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή,
σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της υπ’ αριθμόν 11389/93
απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στον ΚΑ
    35.6279.0003
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας  αποψίλωσης χόρτων από το κεντρικό οδικό δίκτυο και τις
τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  15.000,00€,  σε  βάρος  του  ΚΑ 35.6279.0003  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 71/2013
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ΘΕΜΑ  4ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια υλικών χρωματισμού κτιρίων του Δήμου.    

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   1.000,00€  
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   (15.6661.0002  )   
        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 υλικών χρωματισμού κτιρίων του Δήμου.   

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

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υλικών χρωματισμού κτιρίων του Δήμου.

      2.την διάθεση πίστωσης ύψους 1.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 15.6661.0002
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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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-40 kg πλαστικό χρώμα άσπρο
-7  kg πλαστικό χρώμα άλλου χρώματος
-70 kg χρώμα άσπρο εξωτερικού χώρου 
-40 kg χρώμα για μεταλλικές επιφάνειες
-10  kg υδρόχρωμα μπλε
-3  kg λούστρου
-10 γυαλόχαρτα
-10  kg βερνικόχρωμα 
-3  kg αντισκουριακό χρώμα κόκκινο 
-4 συσκευασίες white spirit
-5 τεμ. ρολά μεγάλα
-2 τεμ. σκαφάκι μεγάλο
-5 τεμ. πινέλα μικρά
-5 τεμ. πινέλα μεγάλα

ΣΥΝΟΛΟ           1.000,00  €  

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

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

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

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

-Η υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.Α.
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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.
15.6661.0002 ποσού 1.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του
Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

Χρόνος Παράδοσης 
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
15.6661.0002
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια   υλικών  χρωματισμού  κτιρίων  του  Δήμου και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  1.000,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  τον  Κ.Α.
15.6661.0002   του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 72/2013
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ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  ταχυμεταφοράς  εγγράφων  για  τους  μήνες
Φεβρουάριο και Μάρτιο 2013 του Δήμου Κέας.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται  την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ εκατόν σαράντα δύο και
τριάντα  πέντε  λεπτά  (142,35€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την
εργασία ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2013, ως
εξής :
-για τον μήνα Φεβρουάριο ποσό 43,30€
-για τον μήνα Μάρτιο ποσό 99,05€

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ.
28/80  και  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ 00.6224  προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2013  στον  οποίον  έχει
εγγραφεί πίστωση ευρώ δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στον ΚΑ 
00.6224
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 142,35€ σε βάρος του ΚΑ 00.6224 με τίτλο «Λοιπές
επικοινωνίες» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Β)  Εισηγείται  την  απευθείας  ανάθεση  από  το  Δήμαρχο  στην  εταιρεία  ACS ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την εργασία
ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου για τον μήνα Φεβρουάριο και Μάρτιο 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 73/2013
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ΘΕΜΑ  6ο:  Έγκριση της δαπάνης  και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσιεύσεων
σε εφημερίδες.    

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

Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική
Επιτροπή  αποφασίζει  για  την  έγκριση  των  δαπανών  και  τη  διάθεση  των  πιστώσεων  του
προϋπολογισμού,  εκτός  από εκείνες  που σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  αποφασίζει  το
δημοτικό συμβούλιο.
Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού ευρώ τριακοσίων οκτώ
και πενήντα έξι λεπτών (308,56€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά  την
πληρωμή δημοσίευσης σε δύο (2) εφημερίδες, ως εξής :

-Εφημερίδα  “Ο  Λόγος  των  Κυκλάδων”  -  ποσό  131,66€  για  τη  δημοσίευση  περίληψης
διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την “παροχή υπηρεσιών καθαρισμού
δημοτικών κτιρίων Δήμου Κέας για το έτος 2013”, αριθμός φύλλου 312/28-3-13

-Εφημερίδα  “Κοινή  Γνώμη”  -  ποσό  176,90€  για  τη  δημοσίευση  περίληψης  διακήρυξης
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την “παροχή υπηρεσιών καθαρισμού δημοτικών
κτιρίων Δήμου Κέας για το έτος 2013”, αριθμός φύλλου 3602/26-3-13

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ.
28/80 και θα βαρύνει τους ΚΑ 10.6462 προϋπολογισμού οικ. έτους 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  10.6462
3. Τα φύλλα δημοσίευσης των εφημερίδων
4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού ευρώ τριακοσίων οκτώ και πενήντα έξι λεπτών (308,56€)
σε  βάρος  των  ΚΑ  10.6462  του  προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2013,  για  την
κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  πληρωμή  δημοσίευσης   σε  δύο  (2)
εφημερίδες  ως εξής :
-Εφημερίδα  “Ο  Λόγος  των  Κυκλάδων”  -  ποσό  131,66€  για  τη  δημοσίευση  περίληψης
διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την “παροχή υπηρεσιών καθαρισμού
δημοτικών κτιρίων Δήμου Κέας για το έτος 2013”, αριθμός φύλλου 312/28-3-13

-Εφημερίδα  “Κοινή  Γνώμη”  -  ποσό  176,90€  για  τη  δημοσίευση  περίληψης  διακήρυξης
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την “παροχή υπηρεσιών καθαρισμού δημοτικών
κτιρίων Δήμου Κέας για το έτος 2013”, αριθμός φύλλου 3602/26-3-13

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 74/2013
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ΘΕΜΑ  7ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια αντλιών για την υπηρεσία ύδρευσης-αποχέτευσης. 

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   2.600,00€     
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   (25.7131.0001  )   
        ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου, κρίνεται
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια  αντλιών

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 αντλιών για την υπηρεσία ύδρευσης -   

     αποχέτευσης.    

     2.την διάθεση πίστωσης ύψους 2.600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 25.7131.0001
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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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- 1 τεμ. υποβρύχια αντλία αποστράγγισης 0,90 kw με μέγιστο ύψος 13 μέτρα παροχής
  1,5 ίντσας

- 2 τεμ. αντλίες ακαθάρτων τριφασικές 1,5 ίππων, 1.2 kw, μέγιστο ύψος 9 μέτρα, στα 6 μέτρα
  12 κυβικά ανά ώρα, 2 ιντσών

ΣΥΝΟΛΟ           2.600,00  €  

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

-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.
25.7131.0001 ποσού 2.600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του
Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στις εγκαταστάσεις 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
     25.7131.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια αντλιών για την υπηρεσία ύδρευσης – αποχέτευσης και τις τεχνικές
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  2.600,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  τον  Κ.Α.
25.7131.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 75/2013
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ΘΕΜΑ  8ο: Έγκριση απόφασης δημάρχου για την πληρωμή προσαύξησης προστίμου για
το ΧΑΔΑ Δήμου Κέας και διάθεση πίστωσης. 

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

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

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

Επειδή δημιουργήθηκε άμεση ανάγκη για την πληρωμή προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής
προστίμου από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με την
υπ΄αριθμ.  77255/6589/2012  απόφαση  για  περιβαλλοντικές  παραβάσεις  στην  ΔΟΥ  Κέας,  ο
Δήμαρχος  Κέας  με  την  υπ΄αριθμ.  52/27.3.2013  απόφασή  του  ενέκρινε  τη  δαπάνη  και  τη
διάθεση της πίστωσης ποσού ευρώ τετρακοσίων σαράντα (440,00€) σε βάρος τον Κ.Α  00.6821
για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης.

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

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ.
28/80  και  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ  00.6821  προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2013  στον  οποίo έχει
εγγραφεί πίστωση ευρώ δέκα χιλιάδες (18.000,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1.   Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1 και παρ ιε΄.
2.   Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80.
3.   Τις διατάξεις του 58παρ. 2 του Ν. 3852/2010 
4.   Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋ/σμό του οικ. έτους 2013 και  
       στον ΚΑ  00.6821
5.  Την υπ΄αριθμ 52/27-3-2013 απόφαση δημάρχου
6.  Την εισήγηση του προέδρου.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει  την  υπ΄αριθμ.  52/27-3-2013  απόφαση  Δημάρχου,  που  αφορά  την  πληρωμή
προσαύξησης  εκπρόθεσμης  καταβολής  προστίμου  από  το  Τμήμα  Περιβάλλοντος  της
Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου,  σύμφωνα  με  την  υπ΄αριθμ.  77255/6589/2012  απόφαση  για
περιβαλλοντικές  παραβάσεις  στην  ΔΟΥ  Κέας  και  τη  διάθεση  της  πίστωσης  ποσού  ευρώ
τετρακοσίων σαράντα (440,00€) σε βάρος τον Κ.Α  00.6821, για την κάλυψη της υπηρεσιακής
ανάγκης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 76/2013
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ΘΕΜΑ  9ο:  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αυτοτελή φορολόγηση
προθεσμιακής κατάθεσης.

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

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

Ο  Πρόεδρος  αιτείται  την  διάθεση  (ψήφιση)  πίστωσης  ποσού  ευρώ  τετρακοσίων  πενήντα
τεσσάρων και εξήντα επτά (454,67€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την
αυτοτελή φορολόγηση προθεσμιακής κατάθεσης στην Τράπεζα Πειραιώς έναρξης 22 Μαρτίου
και λήξης 22 Απριλίου 2013.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και θα βαρύνει
τον ΚΑ 00.6311 - “Φόροι τόκων” προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 στον οποίο έχει εγγραφεί
πίστωση ευρώ  τέσσερις χιλιάδες  (4.000,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στον ΚΑ
    00.6311
3. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων και εξήντα επτά (454,67€) με
τίτλο  “Φόροι  τόκων”  του  προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2013 και  αφορά την
αυτοτελή φορολόγηση προθεσμιακής κατάθεσης στην Τράπεζα Πειραιώς έναρξης 22 Μαρτίου
και λήξης 22 Απριλίου 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 77/2013
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8η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 17ης Απριλίου 2013

ΘΕΜΑ  10ο:     Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και
διάθεση  πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  συντήρησης  ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 6.730,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (15.6261.0004)

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 του Δήμου κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για
την παροχή υπηρεσίας συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων.

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

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  παροχή  υπηρεσίας   επισκευής  και  συντήρησης  των
αντλιοστασίων αποχέτευσης

2. την διάθεση πίστωσης ύψους  6.730,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 15.6261.0004 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 υπηρεσίας αφορά στην παροχή υπηρεσίας συντήρησης των ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων των δημοτικών κτηρίων Κέας 
Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα πρέπει να λάβουν χώρα στο πλαίσιο της ανωτέρω υπηρεσίας
είναι οι εξής: 
-Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων
-Αλλαγή λαμπτήρων και ντουϊ όπου χρειάζεται 
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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8η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 17ης Απριλίου 2013

ΣΥΝΟΛΟ           6.730,00€  

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

      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 6.730,00€ και συγκεκριμένα
στον Κ.Α. 15.6261.0004 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της
υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

Διάρκεια Σύμβασης 
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση  είναι για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στα δημοτικά κτίρια του Δήμου Κέας.
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8η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 17ης Απριλίου 2013

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
     15.6261.0004
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  παροχή  υπηρεσίας συντήρησης  των  ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων  των
δημοτικών κτηρίων Κέας  και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει  και ψηφίζει  πίστωση ποσού 6.730,00€, σε βάρος του  Κ.Α. 15.6261.0004  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 78/2013
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8η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 17ης Απριλίου 2013

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης ιστοσελίδας Δήμου Κέας. 

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.500,00€
 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (00.6434.0001)

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για
την παροχή υπηρεσίας συντήρησης ιστοσελίδας Δήμου Κέας. 

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας  συντήρησης ιστοσελίδας Δήμου Κέας. 

2. την διάθεση πίστωσης ύψους  1.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 00.6434.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Α)  Άμεση  τηλεφωνική  εξυπηρέτηση  σε  οποιαδήποτε  απορία  περιεχομένου,  αλλά  και  της
εφαρμογής στις ώρες γραφείου (Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00)

Β) Εγγυημένη εργασία για την συντήρηση της βάσης δεδομένων και την ορθή λειτουργία της
εφαρμογής.  Πιθανές  συμπληρωματικές  εργασίες  στην  διαχείριση  περιεχομένου  που  δεν
δύνανται  να  εκπληρώσουν  οι  διαχειριστές  μας.  Όλες  οι  εργασίες  που  θα  ανατεθούν  θα
εκπληρωθούν μέσα στα χρονοδιαγράμματα.
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8η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 17ης Απριλίου 2013

ΣΥΝΟΛΟ           1.500,00€  

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

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

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

        πληρωμών στις εμπορικές  συναλλαγές»

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

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2013, ύψους 1.500,00€ και συγκεκριμένα
στον Κ.Α. 00.6434.0001 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της
υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

Διάρκεια Σύμβασης 
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση  είναι για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στην ιστοσελίδα του Δήμου Κέας

Παραλαβή Εργασίας
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8η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 17ης Απριλίου 2013

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
     00.6434.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  παροχή  υπηρεσίας συντήρησης  ιστοσελίδας  Δήμου  Κέας  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση ποσού 1.500,00€,  σε  βάρος  του   Κ.Α.  00.6434.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 79/2013
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8η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 17ης Απριλίου 2013

ΘΕΜΑ  12ο:     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 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 500,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.6264)

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 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   500,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.30.6264  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

Εργασίες αντικατάστασης ελαστικών, ως εξής :

- 4 ΤΕΜ. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 155-12 ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 90780
- 6 ΤΕΜ. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1300-24 ΒΚΤ  ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.ΜΕ 121490

ΣΥΝΟΛΟ           500,00€  
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Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

      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 500,00€ και συγκεκριμένα
στον Κ.Α. 30.6264 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’
αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

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

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή.
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Παραλαβή Εργασίας
Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή και θα παρακολουθεί
την καλή εκτέλεσης των εργασιών.

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας θα γίνει  μετά το πέρας των εργασιών. Τυχόν
διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και
του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της υπ’
αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στον ΚΑ
    30.6264
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
υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  500,00€,  σε  βάρος  του  Κ.Α.  30.6264  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 80/2013
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ΘΕΜΑ 13ο:  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 13ο 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   4.000,00€  
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.6672  )   

        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 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  4.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 30.6672 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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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- 4 ΤΕΜ. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 155-12 ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 90780
- 6 ΤΕΜ. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1300-24 ΒΚΤ  ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.ΜΕ 121490

ΣΥΝΟΛΟ           4.000,00  €  

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. 30.6672
ποσού 4.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10
και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει 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 στον ΚΑ
    30.6672
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 4.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.  30.6672
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 81/2013
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ΘΕΜΑ  14ο:     Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και
διάθεση  πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  αντικατάστασης  ανταλλακτικών  για  τα
απορριμματοφόρα του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 500,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α. (20.6263.0001)

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών και την σωστή και ασφαλή κίνηση των οχημάτων του Δήμου
Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η  πραγματοποίηση  δαπάνης  για  εργασίες  αντικατάστασης
ανταλλακτικών για τα απορριμματοφόρα.

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 ανταλλακτικών για τα
απορριμματοφόρα του Δήμου.

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  500,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  20.6263.0001  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εργασίες αντικατάστασης ανταλλακτικών στα απορριμματοφόρα του Δήμου, ως εξής :

-Στο υπ΄αριθμ. ΚΗΙ 9870 : φίλτρο αέρος, φίλτρο λαδιού, φίλτρο πετρελαίου, φίλτρο ξηραντήρα,
λάδια
-Στο υπ΄αριθμ. ΚΗΥ 2277 : φίλτρο αέρος, φίλτρο λαδιού, φίλτρο πετρελαίου, λάδια, φυσούνα,
λάδια μύλου, βαλβολίνες
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-Στο υπ΄αριθμ.  ΚΗΥ 2288 : λάδια,  φίλτρο αέρος,  φίλτρο λαδιού,  φίλτρο πετρελαίου,  λάδια
υδραυλικά, βαλβολίνες

ΣΥΝΟΛΟ           500,00€  

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

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

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

        πληρωμών στις εμπορικές  συναλλαγές»

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

 
Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2013, ύψους 500,00€ και συγκεκριμένα
στους Κ.Α. 20.6263.0001 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της
υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

Έγκριση Αποτελέσματος 
Για  την  έγκριση  του  αποτελέσματος  αποφασίζει  ο  Δήμαρχος  Κέας  μετά  από  προηγούμενη
γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου.
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Χρόνος Παράδοσης 
Η  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  θα  πραγματοποιηθεί  εντός  10  ημερών  από  την  ημερομηνία
κοινοποίησης της εντολής. Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το
άρθρο 33 υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή.

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 γίνει  μετά το πέρας των εργασιών. Τυχόν
διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και
του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της υπ’
αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στον
    ΚΑ  20.6263.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας  αντικατάστασης ανταλλακτικών για τα απορριμματοφόρα
του Δήμου Κέας και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  500,00€,  σε  βάρος  του  Κ.Α.  20.6263.0001  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 82/2013
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ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα απορριμματοφόρα του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  
ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   2.000,00€  
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (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
  
Για την κάλυψη των αναγκών και την σωστή και ασφαλή κίνηση των απορριμματοφόρων
του Δήμου Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για  την προμήθεια
ανταλλακτικών

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

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα απορριμματοφόρα
του Δήμου.

     2.την διάθεση πίστωσης ύψους  2.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 20.6671.0001
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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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στο υπ΄αριθμ. ΚΗΙ 9870 : φίλτρο αέρος, φίλτρο λαδιού, φίλτρο πετρελαίου, φίλτρο ξηραντήρα, 
λάδια
Στο υπ΄αριθμ. ΚΗΥ 2277 : φίλτρο αέρος, φίλτρο λαδιού, φίλτρο πετρελαίου, λάδια, φυσούνα,
λάδια μύλου, βαλβολίνες
Στο υπ΄αριθμ.  ΚΗΥ 2288 :  λάδια,  φίλτρο αέρος,  φίλτρο  λαδιού,  φίλτρο  πετρελαίου,  λάδια
υδραυλικά, βαλβολίνες

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  στους  Κ.Α.
20.6671.0001 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 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 στον
    ΚΑ  20.6671.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια  ανταλλακτικών για τα απορριμματοφόρα του Δήμου Κέας  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.
20.6671.0001  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 83/2013
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ΘΕΜΑ  16ο:    Ορισμός νομικού εκπροσώπου και διάθεση σχετικής πίστωσης.

Η κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου μέλος της Οικονομικής Επιτροπής προσήλθε στο 16ο θέμα 
της συνεδρίασης.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 16ο 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  πεντακοσίων  (500,00€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά δικαστικά
έξοδα  της  δικηγορικής  εταιρείας  Αθηνών  Ευάγγελος  Ν.  Χατζηγιαννάκης  για  το  κλητήριο
θέσπισμα όπου καλείται ο κ. Δεμένεγας Νικόλαος του Βασιλείου, στις 13 Μαΐου 2013 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 9 π.μ, στο 3ο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, ως κατηγορούμενος.

Η κατηγορία αφορά το γεγονός ότι στην Κέα το Δεκέμβριο του 2008, ο κ. Δεμένεγας Νικόλαος
του Βασιλείου, με την ιδιότητα του Δημάρχου Κέας χωρίς την αναγκαία εκ του νόμου άδεια
προέβη σε εργασίες αποκατάστασης του αρχαίου παραδοσιακού λιθόστρωτου μονοπατιού το
οποίο βρίσκεται στη θέση “Άγιοι Ανάργυροι” στα Ελληνικά της νήσου Κέας εντός των ορίων
της ζώνης προστασίας του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Ελληνικά (ΦΕΚ 149/Β/28-4-62),
χωρίς την προβλεπόμενη εκ του νόμου άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας, ήτοι της ΚΑ Εφορίας
Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στον ΚΑ
     00.6111.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού ευρώ πεντακοσίων (500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  δικαστικά  έξοδα  της  Δικηγορικής
Εταιρείας Αθηνών Ευάγγελος Ν. Χατζηγιαννάκης για το κλητήριο θέσπισμα όπου καλείται ο
κ. Δεμένεγας Νικόλαος του Βασιλείου, στις 13 Μαΐου 2013  ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ, στο
3ο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, ως κατηγορούμενος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 84/2013
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ΘΕΜΑ 17ο : Έκδοση εντάλματος παγίας προκαταβολής και διάθεση πίστωσης.

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

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

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

00.6116.0001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ               1.000,00

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

10.6614 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1.500,00

10.6634 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1.000,00

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

10.6265.0002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.000,00

10.6661.0001 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2.000,00

10.6661.0002 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ 2.000,00

15.6661.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ 2.000,00

25.6633 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ) 2.000,00

25.6412 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ 1.000,00

25.6662.0002 ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ 2.000,00

30.6662.0002 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

2.000,00

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

10.6412 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ 1.000,00
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15.6412 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ 1.500,00

70.6654.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΟΥ 2.000,00

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 85/2013
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ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση

πίστωσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης κι επισκευής οδικού δικτύου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΥΛΙΚΩΝ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   4.000,00€  
   ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   (30.6662.0001  )   

        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  οδικού  δικτύου,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση δαπάνης  για  την  προμήθεια  υλικών  συντήρησης  κι  επισκευής  οδικού
δικτύου.

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

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υλικών συντήρησης κι επισκευής οδικού
δικτύου

      2.την διάθεση πίστωσης ύψους  4.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 30.6662.0001
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-  30 κυβικά μπετό
-  20 πλέγματα

ΣΥΝΟΛΟ           4.000,00  €  

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.
30.6662.0001 ποσού 4.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του
Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

Χρόνος Παράδοσης 
Τα προς προμήθεια είδη θα 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 
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Η παράδοση θα γίνει στα τμήματα οδικού δικτύου που είναι απαραίτητο.

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
    30.6662.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια  υλικών συντήρησης κι επισκευής οδικού δικτύου  και τις τεχνικές
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  4.000,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  τον  Κ.Α.
30.6662.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 86/2013
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ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση

πίστωσης για την προμήθεια αντιγράφων τοπογραφικών σχεδίων και λοιπών εκτυπώσεων.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   600,00€  
   ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   (10.6613  )   

        ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της  τεχνικής  υπηρεσίας,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  προμήθεια  αντιγράφων  τοπογραφικών  σχεδίων  και
λοιπών εκτυπώσεων.

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 αντιγράφων τοπογραφικών σχεδίων και
λοιπών εκτυπώσεων.

      2.την διάθεση πίστωσης ύψους 600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 10.6613 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

      3.την  έγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  που
αναφέρονται στο κείμενο της παρούσας εισήγησης.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- 118 τ.μ. τοπογραφικά σχέδια

ΣΥΝΟΛΟ           600,00  €  

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

-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. 10.6613
ποσού 600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και
της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

Χρόνος Παράδοσης 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος
προμηθειών του Δήμου. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται έως τέλος του έτους. Για κάθε ημέρα
υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 33 υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης
του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
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Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου 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
    10.6613
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια αντιγράφων τοπογραφικών σχεδίων και λοιπών εκτυπώσεων και τις
τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος τον Κ.Α. 10.6613
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 87/2013
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ΘΕΜΑ   20ο:   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και

διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών σφαγείου.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
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ΘΕΜΑ  21ο:  Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου για

τον καθαρισμό Δημοτικών Κτιρίων Κέας έτους 2013.

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

Με το υπ’ αριθ. 1566/03-04-2013 έγγραφο του Δήμου Κέας, μας κοινοποιήθηκε το Πρακτικό 
Διαγωνισμού, από την Επιτροπή Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας που 
αφορά στον Καθαρισμό Δημοτικών Κτιρίων  Δ. Κέας, καθώς και οι φάκελοι των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών, όπως αναφέρεται παρακάτω. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

σύμφωνα με το ΠΔ 28/80, και τον Ν.3463/2006

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 »

Στα γραφεία του Δήμου Κέας σήμερα Τετάρτη 3 Απριλίου 2013 η επιτροπή του διαγωνισμού η

οποία  ορίστηκε  με  την  υπ’  αριθμ. 23/2013 απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δ.  Κέας,

αποτελούμενη από τους:

Δεμένεγα Δήμητρα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε, Υπάλληλος του Δήμου Κέας 

Πετρή Βασιλική,  Υπάλληλος του Δήμου Κέας

Μπουγάδη Γεωργία, Υπάλληλος του Δήμου Κέας 

Η παραπάνω επιτροπή έχοντας υπόψη τη διακήρυξη του παραπάνω έργου, που δημοσιεύθηκε στις

εφημερίδες, Κοινή Γνώμη και Ο Λόγος των Κυκλάδων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στις 10:00

π.μ.  σήμερα  Τετάρτη  3  Απριλίου  2013  και  ο  πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  παραλαβής  των

προσφορών.

Πρώτη προσήλθε η κ. Αικατερίνη Πορίχη του Δημητρίου με Α.Δ.Τ. Ν 586997 ως εκπρόσωπος της

ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία Αικατερίνη Πορίχη του Δημητρίου και η προσφορά παίρνει

τον αριθμό ένα (1).
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Στις  10:00 π.μ.  ο  πρόεδρος  της  επιτροπής ανακοίνωσε  την λήξη παραλαβής  των προσφορών και

συνέχισε την διαδικασία.

Η  επιτροπή  διαγωνισμού  έλεγξε  την  νομιμότητα  του  εκπροσώπου  που  υπέβαλλε   την  μοναδική

πρόσφορα  και  υπέγραψε  τους  φακέλους  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  της  οικονομικής

προσφοράς.  Στην  συνέχεια  άνοιξε  τον  φάκελο  δικαιολογητικών  συμμέτοχης  και   κατέγραψε   τα

δικαιολογητικά που περιέχονται σε αυτόν. 

Κατόπιν  η  επιτροπή  έλεγξε  την  πληρότητα  και  το  εμπρόθεσμο  των  δικαιολογητικών  της

διαγωνιζόμενης εταιρίας όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 του παραρτήματος Α της διακήρυξης.

Με την ολοκλήρωση του παραπάνω ελέγχου βρέθηκε ότι τα δικαιολογητικά και του  διαγωνιζόμενου

είναι πλήρη και σε ισχύ.

Στην συνέχεια αποσφραγίστηκε η οικονομική πρόσφορα του  διαγωνιζόμενου και έγινε ο έλεγχος

αυτής  σύμφωνα με το άρθρο 7 της διακήρυξης:

 Στο έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς της ατομικής επιχείρησης Αικατερίνη Πορίχη του Δημητρίου

 αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς το ποσοστό έκπτωσης. Η μέση προσφερόμενη έκπτωση

  είναι 3(τρία)%. 

Με  την  ολοκλήρωση  του  ελέγχου  των  παραπάνω  οικονομικών  προσφορών  προκύπτει  ότι

προσωρινός ανάδοχος του έργου εξελέγη η μειοδότρια ατομική επιχείρηση Αικατερίνη Πορίχη

του Δημητρίου, με μέση προσφερόμενη έκπτωση 3(τρία)% και η διαδικασία του διαγωνισμού

καταχωρήθηκε όπως εφαρμόστηκε στο παρόν πρακτικό.

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

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας. 

Ένσταση υποβάλλεται εγγράφως 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  Οικονομικής  Επιτροπής  κατά  τη  διάρκεια  του

διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του.

Ένσταση υποβάλλεται  εγγράφως κατά του αποτελέσματος  του διαγωνισμού μέσα σε σαράντα

οκτώ (48) ώρες από την ανακοίνωση του αποτελέσματος. Η ένσταση εξετάζεται από την 
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Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση  εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες

από τη λήξη της προθεσμίας της αντίστοιχης ένστασης.

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

         Δεμένεγα Δήμητρα                Πετρή Βασιλική                Μπουγάδη Γεωργία

        Πολ. Μηχανικός ΠΕ3             Διοικητικός ΔΕ1                Διοικητικός ΤΕ17

Αφού λάβουμε υπόψη μας τα παραπάνω καλούμαστε να αποφασίσουμε την έγκριση του 
αποτελέσματος της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ. 28/80
και να αναθέσουμε στον  μειοδότη  

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίζουμε την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, όπως αυτό προκύπτει από
το παραπάνω πρακτικό  της  επιτροπής  διαγωνισμού και  αναθέτουμε  στην κ.  Αικατερίνη
Πορίχη του Δημητρίου με Α.Δ.Τ. Ν 586997  την υπηρεσία που αφορά τον «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013» έναντι  του
ποσού 37.539,00€ πλέον ΦΠΑ 16% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 43.545,24€. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 88/2013
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ΘΕΜΑ  22ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και
διάθεση  πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  αντικατάστασης  ανταλλακτικών  για  το
πυροσβεστικό όχημα του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 200,00€
 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (70.6263.0001)

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών και την σωστή και ασφαλή κίνηση των οχημάτων του Δήμου
Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η  πραγματοποίηση  δαπάνης  για  εργασίες  αντικατάστασης
ανταλλακτικών για το πυροσβεστικό όχημα του Δήμου.

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 ανταλλακτικών για το
πυροσβεστικό όχημα του Δήμου.

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  200,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  70.6263.0001  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εργασίες αντικατάστασης ανταλλακτικών για το υπ΄αριθμ. ΚΗΙ 4810 πυροσβεστικό όχημα,
ως εξής :
-λάδια, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρος, φίλτρο πετρελαίου, τρομπάκι άνω, τρομπάκι κάτω, 
παραφλού, βαλβολίνες, μοτέρ αντλίας λάδια, μπουζί, φίλτρο βενζίνης, φίλτρο λαδιού

ΣΥΝΟΛΟ           200,00€  
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Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

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

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

        πληρωμών στις εμπορικές  συναλλαγές»

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

 
Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2013, ύψους 200,00€ και συγκεκριμένα
στον Κ.Α. 70.6263.0001 (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 Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή.
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Παραλαβή Εργασίας
Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή και θα παρακολουθεί
την καλή εκτέλεσης των εργασιών.

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας θα γίνει  μετά το πέρας των εργασιών. Τυχόν
διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και
του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της υπ’
αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στον
    ΚΑ    70.6263.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας αντικατάστασης ανταλλακτικών για το πυροσβεστικό όχημα
του Δήμου Κέας και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  200,00€,  σε  βάρος  του   Κ.Α.  70.6263.0001  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 89/2013
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ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για το πυροσβεστικό όχημα του Δήμου.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  
ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   500,00€  
 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (70.6671.0001)
        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
  
Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  Δήμου,  κρίνεται  απαραίτητη  η  πραγματοποίηση
δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών για το  πυροσβεστικό όχημα του Δήμου.

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

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

1.την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  προμήθεια  ανταλλακτικών  για  το  πυροσβεστικό
όχημα του Δήμου.

       2.την διάθεση πίστωσης ύψους 500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 70.6671.0001 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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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-ανταλλακτικά για το υπ΄αριθμ. ΚΗΙ 4810 πυροσβεστικό όχημα, ως εξής :
λάδια, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρος, φίλτρο πετρελαίου, τρομπάκι άνω, τρομπάκι κάτω, 
παραφλού, βαλβολίνες, μοτέρ αντλίας λάδια, μπουζί, φίλτρο βενζίνης, φίλτρο λαδιού

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.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2013  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
70.6671.0001  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 
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Χρόνος Παράδοσης 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος
προμηθειών του Δήμου. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται έως τέλος του έτους. Για κάθε ημέρα
υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 33 υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης
του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει 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 στον
    ΚΑ  70.6671.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  500,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
70.6671.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 90/2013
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ΘΕΜΑ  24ο:   Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ταχυδρομικά τέλη.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής εισηγούμενος  το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:

Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/06 ( Δ.Κ.Κ.) ορίζονται τα εξής:
«1.  Με  απόφαση  της  δημαρχιακής  επιτροπής  ή  του  κοινοτικού  συμβουλίου,  μπορεί  να
εγκρίνεται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον
η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων».
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ) του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την
έγκριση δαπανών.
Με το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 αντικαταστάθηκε το άρθρο 103 του Ν. 3463/06, το οποίο
αναφερόταν στις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία αντικαταστάθηκε από την
Οικονομική Επιτροπή.
Προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για ταχυδρομικά τέλη του Δήμου, παρακαλώ να ληφθεί
απόφαση για τη διάθεση πίστωσης 500,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6221 του προϋπολογισμού
έτους 2013 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ έξι χιλιάδων (6.000,00€) και να  εκδοθεί
ένταλμα προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Μωραϊτη Μαριάννας.

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

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και
του άρθρου 32 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.
2.  Το  γεγονός  ότι  η  έκδοση  του  εντάλματος  προπληρωμής  ικανοποιεί  τις  ανάγκες  του
δικαιούχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Διαθέτει πίστωση 500,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6221 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013
που αφορά την κάλυψη ταχυδρομικών τελών στη μηχανή προπληρωμής.

2. Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης, εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο
όνομα της  υπαλλήλου του Δήμου Μωραϊτη  Μαριάννας,  η  οποία υποχρεούται  να  αποδώσει
λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών μηνών και ύστερα από γραπτή εντολή του Δημάρχου,
στην οποία θα επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ
17/5-15/6/1959.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 91/2013
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ΘΕΜΑ 25ο:  Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης

δικαστικών αποφάσεων.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :

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

Σύμφωνα  με  την  υπ΄αριθμ.  34/2012  απόφασή  του  το  Μονομελές  Διοικητικό  Πρωτοδικείο
Σύρου επιδίκασε  στον Δήμο Κέας να καταβάλει  στην ενάγουσα κα Καλλιόπη Γραίκα του
Γεωργίου  το  ποσό  των  ευρώ  χιλίων  επτακοσίων  είκοσι  πέντε  και  πενήντα  εννιά  λεπτών
(1.725,59€), ως οικογενειακή παροχή του άρθρου 12 του Ν.2470/1997 για το χρονικό διάστημα
από 1-1-1999 έως 28-2-2001.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ χιλίων
επτακοσίων  είκοσι  πέντε  και  πενήντα  εννιά  λεπτών  (1.725,59€)  για  την  κάλυψη  της
υπηρεσιακής ανάγκης  πληρωμής της εν λόγω οφειλής.

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 00.6492   προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2013  στον οποίo έχει
εγγραφεί πίστωση ευρώ δέκα χιλιάδες (3.230,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Την υπ΄αριθμ. 34/2012  απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στον ΚΑ
     00.6492
3. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού ευρώ  χιλίων επτακοσίων είκοσι πέντε και πενήντα εννιά
(1.725,59€) ως οικογενειακή παροχή του άρθρου 12 του Ν.2470/1997 για το χρονικό διάστημα
από 1-1-1999 έως 28-2-2001.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 92/2013
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8η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 17ης Απριλίου 2013

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ  1ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση

πίστωσης για την προμήθεια διαφόρων ειδών για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ   
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   250,00€  
 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 τεχνικής υπηρεσίας 

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
τεχνικής υπηρεσίας.

     2.την διάθεση πίστωσης ύψους  250,00€ 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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8η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 17ης Απριλίου 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
-1 ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ)

ΣΥΝΟΛΟ           250,00  €  

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

-Οι διατάξεις 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.
30.7135.0001 ποσού 250,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του
Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).
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8η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 17ης Απριλίου 2013

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 τεχνικών έργων και
τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  250,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  τον  Κ.Α.
30.7135.0001  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 93/2013
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ΘΕΜΑ  2ο:  Έγκριση  και  διάθεση  πίστωσης  για  τη  πληρωμή  δαπάνης  εκπαιδευτικού
σεμιναρίου.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού ευρώ πενήντα (50,00€)
για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά την  συμμετοχή  της  κας  Τσούλου
Χριστίνας-ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου σε  εκπαιδευτικό σεμινάριο συνολικής διάρκειας
δέκα (10) ωρών, στις 15-16/04/2013, που διοργανώνει η Σ. Καραγιλάνης Ε.Π.Ε, με θέμα:  "ΟΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΑΓΑΘΩΝ  ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΩΝ  Ο.Τ.Α.  ΑΝΑΛΥΣΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ
ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΩΝ".

Η εν  λόγω δαπάνη στηρίζεται  στις  διατάξεις  του  Ν.2685/2006  και  του  Π.Δ.  28/80  και  θα
βαρύνει  τον  ΚΑ 00.6073.0001  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. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στον ΚΑ
     00.6073.0001
3. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ πενήντα (50,00€) σε βάρος του ΚΑ
00.6073.0001  του  προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2013,  για  την  κάλυψη  της
υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  συμμετοχή  της  κας  Τσούλου  Χριστίνας-ειδικού
συνεργάτη του Δημάρχου, σε  εκπαιδευτικό σεμινάριο συνολικής διάρκειας  δέκα (10) ωρών
στις  15-16/04/2013, που διοργανώνει η Σ. Καραγιλάνης Ε.Π.Ε, με θέμα: "ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΑΓΑΘΩΝ  ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΩΝ  Ο.Τ.Α.  ΑΝΑΛΥΣΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΘΕΣΜΙΚΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΩΝ".

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 94/2013
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ΘΕΜΑ  3ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια κουρτινών σκίασης Δήμου Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   1.500,00€  
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   (10.7135  )   

        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 κουρτινών σκίασης 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 κουρτινών σκίασης Δήμου Κέας.   

      2.την διάθεση πίστωσης ύψους 1.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 10.7135 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
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

προμήθεια με τοποθέτηση roller σκίασης ανεξίτηλα, ως εξής :
- 4 τεμάχια διαστάσεων 2,15 Χ 3,60 και 
- 1 τεμάχιο 1,15 Χ 3,96 `       σύνολο 35,51 τ.μ.

ΣΥΝΟΛΟ           1.500,00  €  
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.

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. 10.7135
ποσού 1.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10
και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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 
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Η παράδοση θα γίνει στο καινούριο κτίριο 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
     10.7135
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια κουρτινών σκίασης του Δήμου Κέας και τις τεχνικές προδιαγραφές
των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος τον Κ.Α. 10.7135
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 95/2013
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ΘΕΜΑ  4ο:   Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον
καθορισμό των τιμών των παραλιών.

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

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

Επειδή  πρέπει  να  γίνει  παραχώρηση  των  παραλιών  σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ
Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013/29-03-2013  (ΦΕΚ  801/Β/5-4-2013),  προτείνουμε  προς  το
Δημοτικό Συμβούλιο τις παρακάτω τιμές εκμίσθωσης των παραλιών.

Πίνακας με τις τιμές εκκίνησης μίσθωσης τμήματος παραλίας για πλειοδοτικό διαγωνισμό ανά
τετραγωνικό μέτρο και ανά περιοχή :

-Κορησσία 10€ ανά τ.μ. (δέκα ευρώ) ετησίως
-Ποίσσες 10€ ανά τ.μ. (δέκα ευρώ) ετησίως
-Κούνδουρος 12€ ανά τ.μ. (δώδεκα ευρώ) ετησίως
-Σπαθί 10€ ανά τ.μ. (δέκα ευρώ) ετησίως
-Συκαμιά 5€ ανά τ.μ. (πέντε ευρώ) ετησίως
-Ορκός 5€ ανά τ.μ. (πέντε ευρώ) ετησίως
-Οτζιάς 10€ ανά τ.μ. (δέκα ευρώ) ετησίως
-Ξύλα 10€ ανά τ.μ. (δέκα ευρώ) ετησίως
-Βουρκάρι 20€ ανά τ.μ. (είκοσι ευρώ) ετησίως
-Γιαλισκάρι 20€ ανά τ.μ. (είκοσι ευρώ) ετησίως

Για τις όμορες επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να μισθώσουν παραλία, η μίσθωση θα γίνει με
απευθείας ανάθεση και το μίσθωμα θα είναι 20% επιπλέον από την αντίστοιχη τιμή εκκίνησης
μίσθωσης  παραλίας  που  ορίζεται  παραπάνω  για  πλειοδοτικό  διαγωνισμό  ανά  τετραγωνικό
μέτρο και ανά περιοχή.

Σε περίπτωση που στις ανωτέρω παραλίες εκμισθωθεί επιπλέον χώρος για την εκμετάλλευση
μηχανοκίνητων ή μη σκαφών,  κανό ή ποδηλάτων θαλάσσης προτείνεται σαν τιμή εκμίσθωσης
20€ (είκοσι ευρώ) ετησίως ανά τετραγωνικό και ανά περιοχή.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση ζ της παραγράφου 1.
2. Την ΚΥΑ Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013/29-03-2013, (ΦΕΚ 801/Β/5-4-2013)
3. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  εισήγηση  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για τον  καθορισμό  των  τιμών  των  παραλιών,
ως εξής : 

7



8η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 17ης Απριλίου 2013

Πίνακας με τις τιμές εκκίνησης μίσθωσης τμήματος παραλίας για πλειοδοτικό διαγωνισμό ανά
τετραγωνικό μέτρο και ανά περιοχή :

-Κορησσία 10€ ανά τ.μ. (δέκα ευρώ) ετησίως
-Ποίσσες 10€ ανά τ.μ. (δέκα ευρώ) ετησίως
-Κούνδουρος 12€ ανά τ.μ. (δώδεκα ευρώ) ετησίως
-Σπαθί 10€ ανά τ.μ. (δέκα ευρώ) ετησίως
-Συκαμιά 5€ ανά τ.μ. (πέντε ευρώ) ετησίως
-Ορκός 5€ ανά τ.μ. (πέντε ευρώ) ετησίως
-Οτζιάς 10€ ανά τ.μ. (δέκα ευρώ) ετησίως
-Ξύλα 10€ ανά τ.μ. (δέκα ευρώ) ετησίως
-Βουρκάρι 20€ ανά τ.μ. (είκοσι ευρώ) ετησίως
-Γιαλισκάρι 20€ ανά τ.μ. (είκοσι ευρώ) ετησίως

Για τις όμορες επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να μισθώσουν παραλία, η μίσθωση θα γίνει με
απευθείας ανάθεση και το μίσθωμα θα είναι 20% επιπλέον από την αντίστοιχη τιμή εκκίνησης
μίσθωσης  παραλίας  που  ορίζεται  παραπάνω  για  πλειοδοτικό  διαγωνισμό  ανά  τετραγωνικό
μέτρο και ανά περιοχή.

Σε περίπτωση που στις ανωτέρω παραλίες εκμισθωθεί επιπλέον χώρος για την εκμετάλλευση
μηχανοκίνητων ή μη σκαφών,  κανό ή ποδηλάτων θαλάσσης προτείνεται σαν τιμή εκμίσθωσης
20€ (είκοσι ευρώ) ετησίως ανά τετραγωνικό και ανά περιοχή.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 96/2013
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ΘΕΜΑ  5ο:  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανανέωση σύμβασης
παροχής υπηρεσιών ψηφιακής υποστήριξης Ο.Τ.Α. μέσω διαδικτύου με την ΔΗΜΟΣΝΕΤ
Ε.Π.Ε. για το έτος 2013.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ οχτακόσια εξήντα (860,00€)
πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την ετήσια συνδρομή στο
site “ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ” Τράπεζα Ηλεκτρονικών Πληροφοριών ΕΠΕ όπως έχει  εγκριθεί  με την
υπ΄αριθμ. 31/2013 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

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  00.6451  προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2013  στον  οποίo έχει
εγγραφεί πίστωση ευρώ πέντε χιλιάδες  (5.000,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. 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
    00.6451
4. Την υπ΄αριθμ. 31/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
5. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  δαπάνη  που  αφορά  την  ανανέωση  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  ψηφιακής
υποστήριξης Ο.Τ.Α. μέσω διαδικτύου με την ΔΗΜΟΣΝΕΤ Ε.Π.Ε. για το έτος 2013 και διαθέτει
και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  860,00€  πλέον  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  ΚΑ  00.6451  με  τίτλο
«Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» του προϋπολογισμού εξόδων
οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 97/2013
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ΘΕΜΑ  6ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας προστασίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 110,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.6265.0002)

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 της ανάγκης για την ασφαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των
υπηρεσιών  του  Δήμου,  κρίνεται  απαραίτητη  η  πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  παροχή
υπηρεσίας προστασίας του 

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

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  προστασίας  του  ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.

2.  την  διάθεση πίστωσης  ύψους   110,00€ συμπ/νου  ΦΠΑ από τον  Κ.Α.  10.6265.0002 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 παροχή υπηρεσίας αφορά την εγκατάσταση Barracuda email security 

 σε 9 τερματικά για ένα χρόνο

ΣΥΝΟΛΟ           11  0,00€  
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8η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 17ης Απριλίου 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 

      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 110,00€ και συγκεκριμένα
στον Κ.Α. 10.6265.0002 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της
υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

Διάρκεια Σύμβασης 
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι όλο το έτος.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στα 9 τερματικά  του Δήμου Κέας.
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8η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 17ης Απριλίου 2013

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 γίνει  μετά  την ολοκλήρωση της  από τον
ανάδοχο. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ
του Δήμου και του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
40 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στον ΚΑ
10.6265.0002
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας προστασίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις τεχνικές
προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  110,00€,  σε  βάρος  του   ΚΑ  10.6265.0002   του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 98/2013
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8η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 17ης Απριλίου 2013

ΘΕΜΑ 7ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή λογαριασμού
HOL ADSL του Δήμου Κέας μηνός Μαρτίου2013.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση 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 Μάρτιο 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 Μάρτιο 2013, του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 99/2013
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8η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 17ης Απριλίου 2013

ΘΕΜΑ  8ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  απολύμανσης  –  μυοκτονίας  -  εντομοκτονίας  στα
κτίρια του Δήμου Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 600,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (15.6279.0002)

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 της  ανάγκης για την ασφαλή λειτουργία  των κτιρίων του Δήμου,  κρίνεται
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας  απολύμανσης - μυοκτονίας
- εντομοκτονίας

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  απολύμανσης  -  μυοκτονίας  -
εντομοκτονίας στα  κτίρια του Δήμου Κέας

2.  την  διάθεση πίστωσης  ύψους   600,00€ συμπ/νου  ΦΠΑ από τον  Κ.Α.  15.6279.0002 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 παροχή υπηρεσίας θα γίνει σε όλα τα κτίρια του Δήμου Κέας. 

Τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν θα  είναι εγκεκριμένα  από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και τον ΕΟΦ και μετά από κάθε  εφαρμογή θα χορηγηθεί πιστοποιητικό 
απολύμανσης εγκεκριμένο από το  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

ΣΥΝΟΛΟ           600,00€  
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8η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 17ης Απριλίου 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 

      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 600,00€ και συγκεκριμένα
στον Κ.Α. 15.6279.0002 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της
υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

Διάρκεια Σύμβασης 
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι για έξι μήνες.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει σε όλα τα  κτίρια του Δήμου Κέας.
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8η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 17ης Απριλίου 2013

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 γίνει  μετά  την ολοκλήρωση της  από τον
ανάδοχο. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ
του Δήμου και του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
40 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στον ΚΑ
15.6279.0002
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας απολύμανσης - μυοκτονίας - εντομοκτονίας στα κτίρια του
Δήμου Κέας  και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  600,00€  σε  βάρος  του   ΚΑ  15.6279.0002   του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 100/2013
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8η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 17ης Απριλίου 2013

ΘΕΜΑ  9ο:  Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 8/2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 9ο 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. 8/2013 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε για την “Έκδοση
εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για πάγια προκαταβολή”.

Επειδή δεν υπήρχε σχετική πίστωση στον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού και αυτή
δημιουργήθηκε  μετά  την  αναμόρφωση  στις  22/03/2013,  ως  εκ  τούτου  εισηγούμεθα  την
ακύρωση της ανωτέρω απόφασης και λήψη καινούριας.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Κατόπιν των ανωτέρω η οικονομική επιτροπή ακυρώνει την υπ΄ αριθμ.  8/2013 απόφασή της.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 101/2013
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8η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 17ης Απριλίου 2013

Ο πρόεδρος Τα μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός Βελισσαροπούλου Ειρήνη

             
  Μαρούλης Φίλιππος         
         

Μορφωνιός Ιωάννης

            Μωραϊτου - Πουλάκη Μαρία
     

Λέπουρας Στυλιανός
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