
9η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 9ης Μαΐου 2013

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 09/05/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2365/02-05-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο :  Εισήγηση για έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης για το έργο   “Βελτίωση
κι επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας” και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  2ο:   Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή τέλους αδείας και
ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  3ο:  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εισφορά του Δήμου Κέας για τη
συμμετοχή του στο “Ελληνικό Δίκτυο Μικρών νησιών” έτους 2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  4ο:    Έγκριση απόφασης δημάρχου για την πληρωμή φόρου εισοδήματος έτους 2013 και
φόρων τόκων έτους 2012 Δήμου Κέας. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού
ρεύματος στο χώρο στέγασης του ιατρείου Κάτω Μεριάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  6ο:   Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση του υπ΄αριθμ. ΚΗΙ
9870 οχήματος του Δήμου Κέας.

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

ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την προμήθεια σκάλας για το καινούριο Δημαρχείο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την προμήθεια νερών και διαφόρων ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  4ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας ανάθεσης υποστηρικτικών-εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την
διαμόρφωση  ειδικών  διαδικασιών  στα  κυκλώματα  του  δημοσίου  λογιστικού  για  την  ορθή
λειτουργία της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  5ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την  προμήθεια ξύλινων πασσάλων για τις παραλίες του Δήμου Κέας. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

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

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός             
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 9ης/09-05-2013
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και  στο γραφείο  του  Τοπικού Συμβουλίου  στην Κορησία,  σήμερα στις  09/05/2013,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Κέας, ύστερα από την 2365/02-05-2013 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. Μωραϊτου - Πουλάκη Μαρία
      2. Βελισσαροπούλου Ειρήνη                
      3. Μαρούλης Φίλιππος                   
      4. Μορφωνιός Ιωάννης                    (αν και προσκλήθηκε νόμιμα)
      5. Ευαγγέλου Ιωάννης
      6. Λέπουρας Στυλιανός
    
      

   

       
        
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Πετρή Βασιλική.
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ΘΕΜΑ  1ο:   Εισήγηση  για  έγκριση  της  μελέτης  και  των  όρων  διακήρυξης  για  το  έργο
“Βελτίωση κι επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας” και διάθεση πίστωσης.

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

Θέτω υπόψη σας τη μελέτη και τους όρους της διακήρυξης για την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή
αναδόχου για την κατασκευή του έργου   “Βελτίωση κι επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Ν.
Κέας”,  προϋπολογισμού  μελέτης  2.835.040,00€  με  αναθεώρηση  και  Φ.Π.Α.,  όπως  αυτά
θεωρήθηκαν  στις  14/3/2013  από  την  Δ/νση  Τεχνικών  Έργων  Κυκλάδων  της  Περιφέρειας  Ν.
Αιγαίου – Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών, η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ΄αριθμ. 65/2013 απόφασή του  έχει κάνει αποδοχή της οριστικής
μελέτης του έργου  “Βελτίωση κι επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Ν. Κέας”,  τα τεύχη
δημοπράτησης καθώς και την διακήρυξη αυτού.
Για  τα  σχέδια  των  τευχών  δημοπράτησης  υπάρχει  προέγκριση  με  Α.Π.  1286/27-3-2013  της
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου – Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής.
Το εν λόγω έργο έχει  ενταχθεί  στον Άξονα Προτεραιότητας  “02 – Προστασία και  Διαχείριση
Υδατικών Πόρων” του Ε.Π. “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη” της Περιφέρειας  Ν. Αιγαίου
όπως αναφέρεται και το άρθρο 8 της διακήρυξης δημοπρασίας.

Προτείνουμε  την  έγκριση  της  μελέτης  και  των  όρων  της  διακήρυξης  για  την  με  ανοικτή
δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου  “Βελτίωση κι επέκταση δικτύου
ύδρευσης  Ιουλίδας  Ν.  Κέας”,  προϋπολογισμού  μελέτης  2.835.040,00€  με  αναθεώρηση  και
Φ.Π.Α. 

Επίσης προτείνουμε την διάθεση πίστωσης ποσού 1.333.058,82€, σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.0023
του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2013 το δε υπόλοιπο ποσό 1.501.981,18€ θα διατεθεί από
τον προϋπολογισμό του οικ. έτος 2014.

Η Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι το Τμήμα Δομών
Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, Πλατεία Λ. Κυριαρχίας 3  -
Ερμούπολη Σύρος, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και τα
Τεύχη Δημοπράτησης θα διατίθενται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Ο συνδυασμός της μειοψηφίας εκφράζει τις επιφυλάξεις του διότι κατά την άποψή του δεν του
εδόθη ο κατάλληλος χρόνος προκειμένου να ενημερωθεί για το εν λόγω θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως αναθεωρήθηκε με το Ν.
    3852/2010
2. Το Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
    (Κ.Δ.Ε.)
3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες
4. Την εισήγηση του προέδρου



9η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 9ης Μαΐου 2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της Ο.Ε. κύριοι Ευαγγέλου Ιωάννης και Λέπουρας Στυλιανός

ψηφίζουν “ΚΑΤΑ” )

Εγκρίνει  τη  μελέτη  και  τους  όρους  της  διακήρυξης  για  την  με  ανοικτή  δημοπρασία  επιλογή
αναδόχου για την κατασκευή του έργου  “Βελτίωση κι επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Ν.
Κέας”, προϋπολογισμού μελέτης 2.835.040,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  1.333.058,82€,  σε  βάρος  του   Κ.Α.  25.7312.0023   του
προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2013 το δε υπόλοιπο ποσό 1.501.981,18€ θα διατεθεί από τον
προϋπολογισμό του οικ. έτος 2014.

Η Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι το Τμήμα Δομών
Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, Πλατεία Λ. Κυριαρχίας 3  -
Ερμούπολη Σύρος, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και τα
Τεύχη Δημοπράτησης θα διατίθενται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 102/2013
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ΘΕΜΑ  2ο:   Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή τέλους αδείας και
ανταποδοτικού  τέλους  για  την  έκδοση  άδειας  κυκλοφορίας  μεταχειρισμένου
απορριμματοφόρου.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ εκατόν τριάντα τρία και εξήντα
εννιά λεπτά (133,69€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή τέλους
αδείας  και  ανταποδοτικού  τέλους  για  την  έκδοση  άδειας  κυκλοφορίας  μεταχειρισμένου
απορριμματοφόρου, ως εξής :

- τέλος αδείας ποσού 75,00€ στην Εθνική Τράπεζα - αριθμός λογαριασμού 469/540301-47
- ανταποδοτικό τέλος ποσού 58,69€ στην Εθνική Τράπεζα - αριθμός λογαριασμού 469/540300-63

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80
και θα βαρύνει τον ΚΑ 20.6312.0002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 στον οποίον έχει εγγραφεί
πίστωση ευρώ χίλια (1.000,00€).

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  
20.6312.0002  
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 133,69€ σε βάρος του ΚΑ 20.6312.0002  με τίτλο «Λοιποί
φόροι» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013, για την κάλυψη της υπηρεσιακής
ανάγκης που αφορά την πληρωμή τέλους αδείας και ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση άδειας
κυκλοφορίας μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου, ως εξής :

- τέλος αδείας ποσού 75,00€ στην Εθνική Τράπεζα - αριθμός λογαριασμού 469/540301-47
- ανταποδοτικό τέλος ποσού 58,69€ στην Εθνική Τράπεζα - αριθμός λογαριασμού 469/540300-63

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 103/2013
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ΘΕΜΑ  3ο:  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εισφορά του Δήμου Κέας
για τη συμμετοχή του στο “Ελληνικό Δίκτυο Μικρών νησιών” έτους 2013.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  3ο 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 χίλια πεντακόσια (1.500,00€)
για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  εισφορά  του  Δήμου  Κέας  για  τη
συμμετοχή του στο «Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών» για το έτος 2013.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6453 προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 στον οποίο έχει
εγγραφεί πίστωση ευρώ δύο χιλιάδες  (2.000,00€).

Ο συνδυασμός  της  μειοψηφίας  εκφράζει  την  αμφισβήτησή του  για  την  ανταποδοτικότητα  της
συνδρομής από την συμμετοχή του Δήμου Κέας στο “Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών”.

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  
    00.6453.
3. Την υπ’ αριθ. 20/2011 απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση συμμετοχής του Δήμου.
4. Το από 12-12-2010 πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Δ.Μ.Ν.
5. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Τα μέλη της Ο.Ε. κύριοι Ευαγγέλου Ιωάννης και Λέπουρας Στυλιανός
ψηφίζουν “ΚΑΤΑ” )

Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης  ποσού ευρώ χίλια πεντακόσια (1.500,00€) σε βάρος
του ΚΑ 00.6453 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013 για την ετήσια εισφορά του
Δήμου Κέας για τη συμμετοχή του στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία  «Ελληνικό Δίκτυο
Μικρών Νησιών».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 104/2013
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ΘΕΜΑ  4ο:    Έγκριση απόφασης δημάρχου για την πληρωμή φόρου εισοδήματος έτους 2013
και φόρων τόκων έτους 2012 Δήμου Κέας. 

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  4ο 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 φόρου εισοδήματος του Δήμου Κέας έτους
2013 και λόγω λήξης της προθεσμίας υποβολής στις 30/04/2013 και προκειμένου να αποφύγει την
επιβολή προσαύξησης καθώς και για την λογιστική τακτοποίηση από τους φόρους τόκων στην
Εθνική Τράπεζα και στην Τράπεζα Πειραιώς για το έτος 2012, ο Δήμαρχος Κέας με την υπ΄αριθμ.
88/30.4.2013 απόφασή του ενέκρινε τη δαπάνη και τη διάθεση της πίστωσης ποσού ευρώ δύο
χιλιάδων πεντακοσίων δεκατριών και εβδομήντα πέντε λεπτών  (2.513,75€), ως εξής :

-  ποσό 2.057,00€ σε  βάρος  του  Κ.Α.  00.6312.0001 για  την πληρωμή φόρου εισοδήματος  του
Δήμου Κέας έτους 2013 λόγω λήξης της προθεσμίας υποβολής στις 30/04/2013
- ποσό 456,75€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6311 για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων τακτοποίησης
του ταμείου από τους φόρους τόκων έτους 2012.

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 τους Κ.Α. 00.6312.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 στον οποίο έχει εγγραφεί
πίστωση ευρώ τριών χιλιάδες (3.000,00€) και 00.6311 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 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  
       στους ΚΑ  00.6312.0001 και 00.6311
5.  Την υπ΄αριθμ 88/30.4.2013 απόφαση δημάρχου
6.  Την εισήγηση του προέδρου.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει την υπ΄αριθμ. 88/30.4.2013 απόφαση Δημάρχου, που αφορά την έγκριση της δαπάνης
και τη διάθεση της πίστωσης ποσού ευρώ δύο χιλιάδων πεντακοσίων δεκατριών και εβδομήντα
πέντε λεπτών (2.513,75€)  για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή
φόρου εισοδήματος έτους 2013 και φόρων τόκων έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 105/2013
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ΘΕΜΑ  5ο: Έγκριση  και  διάθεση  πίστωσης  για  πληρωμή  λογαριασμού  κατανάλωσης
ηλεκτρικού ρεύματος στο χώρο στέγασης του ιατρείου Κάτω Μεριάς.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ ογδόντα εννιά (89,00€) για την
κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά εξόφληση λογαριασμού της Δ.Ε.Η. με αρ. παροχής
5 50006072-01  6  και  περίοδο  κατανάλωσης  από  22/01/2013  έως  19/03/2013,  στο  χώρο όπου
στεγάζεται το  ιατρείο Κάτω Μεριάς.
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6279.0002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 στον οποίο
έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ δύο χιλιάδες (2.000,00€).

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 Κ.Α. 
    15.6279.0002.
3. Το λογαριασμό της Δ.Ε.Η.
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει  πίστωση  ποσού  ευρώ  ογδόντα  εννιά  (89,00€) σε  βάρος  του  Κ.Α.  15.6279.0002 του
προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2013  για  πληρωμή  λογαριασμού  της  Δ.Ε.Η.  με
αρ. παροχής 5 50006072-01 6 και περίοδο κατανάλωσης από 22/01/2013 έως 19/03/2013, για το
χώρο όπου στεγάζεται το  ιατρείο Κάτω Μεριάς.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 106/2013



9η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 9ης Μαΐου 2013

ΘΕΜΑ  6ο:   Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση του υπ΄αριθμ.
ΚΗΙ 9870 οχήματος του Δήμου Κέας.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ τριακοσίων δώδεκα (312,00€)
για την  κάλυψη της  υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την εργασία ανανέωσης ασφαλιστηρίου
συμβολαίου του υπ΄ αριθμ. ΚΗΙ 9870 οχήματος του Δήμου Κέας από 24/04/2013 – 24/10/2013.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80
και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6253.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 στον οποίο έχει εγγραφεί
πίστωση ευρώ χίλια πεντακόσια (1.500,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στον Κ.Α.  
     20.6253.0001 
4. Το υπ΄ αριθμ 788752-3 ανανεωτήριο συμβόλαιο
5. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  312,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  20.6253.0001  με  τίτλο
«Ασφάλιστρα απορριμματοφόρων» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Β) Εισηγείται την απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο στην εταιρεία INTERNATIONAL LIFE για
την  εργασία  ανανέωσης  ασφαλιστηρίου  συμβολαίου  του  υπ΄  αριθμ.  ΚΗΙ  9870  οχήματος  του
Δήμου Κέας από 24/04/2013 – 24/10/2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 107/2013
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ  1ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 700,00€
 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 πινακίδων σήμανσης 

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  πινακίδων σήμανσης για τις ανάγκες του
Δήμου

    2.την διάθεση πίστωσης ύψους 700,00€ 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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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-15 τεμ. πινακίδες διαστάσεων 60x40 “ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ”
-3 τεμ. πινακίδες διαστάσεων 60x40  “ΣΤΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ”
-6 τεμ. πλεξιγκλάς διαστάσεων 30x20για τοποθέτηση σελίδας Α4

ΣΥΝΟΛΟ           700,00  €  
Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

-Οι διατάξεις 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 700,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του
Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

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 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 Κ.Α.
30.7135.0001 
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την  προμήθεια  πινακίδων  σήμανσης  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 700,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 30.7135.0001
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 108/2013
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ΘΕΜΑ  2ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια σκάλας για το καινούριο Δημαρχείο.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΚΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ     200,00€  
 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 σκάλας για το καινούριο Δημαρχείο.

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 σκάλας για το καινούριο Δημαρχείο

    2.την διάθεση πίστωσης ύψους 200,00€ 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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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-1 τεμ. σκάλα σπαστή ύψους έως 4 μέτρα

ΣΥΝΟΛΟ           200,00€  
Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

-Οι διατάξεις 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 200,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του
Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

Χρόνος Παράδοσης 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν 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 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 Κ.Α.   
    30.7135.0001 
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια σκάλας για το καινούριο Δημαρχείο και τις τεχνικές προδιαγραφές των
προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 200,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 30.7135.0001
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 109/2013
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ΘΕΜΑ 3ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια νερών και διαφόρων ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του
Δήμου.

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

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

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   50  0,00€   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.6279  )     
 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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

 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

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

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια νερών και διαφόρων ειδών για την κάλυψη
των αναγκών των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου

   2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 500,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  10.6279  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-40 κιβώτια νερά των 10 λίτρων
-50 εξάδες νερά
-1 4κιλο απορρυπαντικό πιάτων
-2 2πλες συσκευασίες χαρτί κουζίνας
-300 ποτήρια πλαστικά
-1 κούτα οινόπνευμα μπλε

ΣΥΝΟΛΟ      500,00€

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2013 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 10.6279
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 σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της εντολής.  Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το
άρθρο 33 υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος 

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και
     στον ΚΑ  10.6279  
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια  νερών  και  διαφόρων  ειδών  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  των
διοικητικών  και  οικονομικών  υπηρεσιών  του  Δήμου  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των  προς
προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 10.6279  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 110/2013
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ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας ανάθεσης υποστηρικτικών-εκπαιδευτικών  υπηρεσιών
για την διαμόρφωση ειδικών διαδικασιών στα κυκλώματα του δημοσίου λογιστικού για την
ορθή λειτουργία της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ  ΑΝΑΘΕΣΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ  –  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΙΔΙΚΩΝ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  ΣΤΑ  ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΟΡΘΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 15.000,00€ 

ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 00.6117.0003 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ

 ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 209 ΤΟΥ Ν. 3463/06 ΚΑΙ ΤΟΥ Π.Δ. 28/1980  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κύριοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 315/99 όπως αυτό τροποποιήθηκε από 
την υπ’ αριθμόν 4604/2005 κοινή απόφαση των υπουργών εσωτερικών και οικονομικών, οι 
Δήμοι που έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο των 5.000 κατοίκων ή/και εκείνοι με έσοδα πάνω από 
1.500.000,00 € είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν την διπλογραφική λογιστική μέθοδο ως προς
το σκέλος της γενικής λογιστικής ενώ σε ενδεχόμενο που ξεπερνούν τους 10.000 κατοίκους ή τα 
3.000.000,00 € σε έσοδα είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν και την αναλυτική λογιστική. 

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, ο Δήμος Κέας έχει προβεί στην σύνταξη των 
οικονομικών καταστάσεων της απογραφής (Ισολογισμού Έναρξης) με ημερομηνία 01/01/2010 
και στην έκδοση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης του 2010 με την βοήθεια εξωτερικών
συνεργατών. Όμως καθ’ υπόδειξη των εξωτερικών συνεργατών, οι ανωτέρω οικονομικές 
καταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς λογιστές (όπως επιβάλλουν οι διατάξεις του 
άρθρου 163 του Ν. 3463/06) γεγονός το οποίο θα πραγματοποιηθεί εντός των επομένων μηνών.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 266 του Ν. 3852/10, όλοι οι 
«Καλλικρατικοί» Δήμοι είναι υποχρεωμένοι από την 01η Ιανουαρίου του 2011 να εφαρμόσουν 
την διπλογραφική λογιστική μέθοδο στο σύνολό της (γενική και αναλυτική λογιστική), 
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ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του άρθρου 3 του Π.Δ. 315/99, όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 4604/05 κοινή απόφαση των υπουργών εσωτερικών και
οικονομικών και ισχύει.

Κατά συνέπεια, ο Δήμος Κέας είναι υποχρεωμένος από την 01η Ιανουαρίου 2011, να 
εφαρμόζει την διπλογραφική λογιστική μέθοδο στο σύνολό της (δηλ. εκτός από την γενική 
λογιστική και την αναλυτική λογιστική). 

Η εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου, εκτός από υποχρέωση, αποτελεί και 
ένα σημαντικό, ουσιαστικό και επιστημονικό εργαλείο για την οικονομική διοίκηση του Δήμου 
μας. Οι περιοδικές και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα εκδίδει ο Δήμος μας μέσα από 
την γενική λογιστική θα δίνουν μία ολοκληρωμένη εικόνα στους δημότες μας για την οικονομική 
θέση του Δήμου και την κατάλληλη διοικητική πληροφόρηση στα μονομελή και συλλογικά 
όργανα του Δήμου για την λήψη σωστών αποφάσεων. 

Δυστυχώς όμως  η οικονομική υπηρεσία του Δήμου μας είναι υποστελεχωμένη καθώς 
απουσιάζει μία (1) μόνιμη υπάλληλος με άδεια λοχίας και ένας  ακόμη (1) μόνιμος υπάλληλος 
μετατάχθηκε σε άλλο Δήμο. Το γεγονός αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, δημιούργησε πολλά 
προβλήματα και υποχρεωτικά μας οδήγησε σε αναδιανομή αρμοδιοτήτων στους εναπομείναντες
υπαλλήλους μέσα στην υπηρεσία. Όμως οι υφιστάμενοι υπάλληλοι εκτός από τις επιπλέον 
αρμοδιότητες που επωμίστηκαν (τις περισσότερες από τις οποίες αγωνίζονται να μάθουν για να 
τις ασκήσουν) καλούνται παράλληλα να λειτουργήσουν και βάσει της διπλογραφικής λογιστικής 
μεθόδου, γεγονός το οποίο δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν καθώς δεν έχουν τις απαιτούμενες 
γνώσεις.  

Για την αντιμετώπιση περιπτώσεων σαν την δική μας, προβλέφθηκε στην παράγραφο 8 
του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 26 του Ν.3613/07, ότι 
«οι δήμοι και οι κοινότητες που εφαρμόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. πρώτου 
βαθμού, σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999, μπορούν, σε περίπτωση που δεν υπηρετεί υπάλληλος με
την απαιτούμενη άδεια λογιστή ή όταν ο αριθμός των λοιπών υπαλλήλων δεν καλύπτει τις 
αντίστοιχες οργανικές θέσεις της οικείας υπηρεσίας, να αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες 
που διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα ή σε λογιστικά γραφεία που πληρούν τις οικείες 
προϋποθέσεις, την οργάνωση και υποστήριξη των λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών τους, 
τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών τους, καθώς και τη διεξαγωγή κάθε εργασίας 
απαραίτητης για την εφαρμογή του ανωτέρω σχεδίου».  

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κρίνουμε ως επιβεβλημένη την 
ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη - λογιστή των απαραίτητων υπηρεσιών υποστήριξης και 
εκπαίδευσης των υπηρεσιών του Δήμου μας για την εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής 
μεθόδου.
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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 παροχής
υπηρεσιών  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 υπηρεσίες που ο προϋπολογισμός τους δεν ξεπερνάει τα όρια της απευθείας
ανάθεσης  (20.000,00  €  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμόν
35130/739/9-8-2010  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομικών)  η  δαπάνη  γίνεται  με  βάσει  την
περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τα λοιπά, κατά την κρίση του Ο.Τ.Α., στοιχεία της υπηρεσίας,
τα οποία περιέρχονται  σε σχετική απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής  που υποκαθιστά την
μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.

Με  βάση  τα  ανωτέρω  και  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του  Δήμου,
εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή τα ακόλουθα : 

1. την  έγκριση  της  ανάθεσης  των  υποστηρικτικών  –  εκπαιδευτικών  υπηρεσιών  για  την

διαμόρφωση ειδικών διαδικασιών στα κυκλώματα του δημοσίου λογιστικού για την ορθή

λειτουργία  της  διπλογραφικής  λογιστικής  μεθόδου  σε  εξωτερικό  συνεργάτη,

οικονομολόγο – λογιστή 

2. την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  15.000,00  €  του  κωδικού  αριθμού  δαπανών  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013, Κ.Α.  00.6117.0003

3. την  έγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  σύμφωνα  με  το  κείμενο  της  παρούσας

εισήγησης. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες :

• Ως προς το κύκλωμα των εσόδων :  

-Διαμόρφωση διαδικασίας αποτύπωσης στην γενική λογιστική των απαιτήσεων του Δήμου

-Διαμόρφωση διαδικασίας αποτύπωσης στην γενική λογιστική των εσόδων του Δήμου  

-Διαμόρφωση διαδικασίας διάκρισης,  παρακολούθησης και αποτύπωσης των επισφαλών και
ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων του Δήμου βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου
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• Ως προς το κύκλωμα των προμηθειών - λογιστηρίου :  

-Διαμόρφωση διαδικασίας διάκρισης, παρακολούθησης και αποτύπωσης (στα βιβλία της 
γενικής λογιστικής και στο βιβλίο του μητρώου παγίων) των παγίων περιουσιακών στοιχείων 
του Δήμου (πλην μελετών και έργων) βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου 

-Διαμόρφωση διαδικασίας διάκρισης, παρακολούθησης και αποτύπωσης των έργων του 
Δήμου βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου

-Διαμόρφωση διαδικασίας διάκρισης, παρακολούθησης και αποτύπωσης των μελετών του 
Δήμου βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου

-Διαμόρφωση διαδικασίας παρακολούθησης και αποτύπωσης των οικονομικών 
αποτελεσμάτων των αμιγώς δημοτικών, διαδημοτικών ή/και λοιπών επιχειρήσεων 
(κοινωφελής επιχείρηση Κέας, αναπτυξιακή διαδημοτική επιχείρηση Κυκλάδων κ.α.) στις 
οποίες έχει μετοχές ο Δήμος Κέας βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου

-Διαμόρφωση διαδικασίας διάκρισης, καταγραφής και αποτύπωσης των αποθεμάτων 
(αναλωσίμων υλικών κ.α.) του Δήμου στο τέλος κάθε έτους βάσει της διπλογραφικής 
λογιστικής μεθόδου

-Διαμόρφωση διαδικασίας ελέγχου του υπολοίπου των προμηθευτών – πιστωτών του Δήμου 
βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου

-Διαμόρφωση διαδικασίας διάκρισης, καταγραφής και αποτύπωσης των εξόδων του Δήμου 
στο τέλος κάθε έτους βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου

-Διαμόρφωση διαδικασίας διάκρισης, καταγραφής και αποτύπωσης των λογιστικών 
τακτοποιήσεων του Δήμου στο τέλος κάθε έτους βάσει της διπλογραφικής λογιστικής 
μεθόδου (Κ.Α.Π., Δ.Ε.Η., πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας)

• Ως προς το κύκλωμα της ταμιακής υπηρεσίας :  

-Διαμόρφωση διαδικασίας διάκρισης, καταγραφής και αποτύπωσης των χρηματικών 
διαθεσίμων του Δήμου στο τέλος κάθε ημέρας βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου 
(συμφωνία του χρηματικού υπολοίπου που αναγράφεται στο βιβλίο τρεχούμενων 
λογαριασμών του δημοσίου λογιστικού με το άθροισμα των χρηματικών διαθεσίμων στην 
τράπεζα και στο ταμείο του Δήμου) 

-Διαμόρφωση διαδικασίας αποτύπωσης του κυκλώματος των κρατήσεων του Δήμου βάσει 
της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου (δημιουργία υποχρέωσης, απόδοση κ.α.)
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το κόστος για την εκτέλεση της ανωτέρω παρεχόμενης υπηρεσίας δεν μπορεί να ξεπεράσει το 
ποσό των 15.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ποσοστού 16% (σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμόν 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών)

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ύπαρξη πιστώσεων :

Για την εκτέλεση της αναφερόμενης στην παρούσα εισήγηση υπηρεσία υπάρχουν διαθέσιμες και
εξειδικευμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2013, ύψους 
15.000,00 € στον Κ.Α. 00.6117.0003

Φορέας χρηματοδότησης :

Η δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου

Δικαίωμα συμμετοχής – κριτήρια επιλογής αναδόχου :

Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και 
την κατάταξη των συμμετεχόντων με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εταιρείες ή/και οι ενώσεις 
εταιρειών που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα (πτυχίο Ά τάξης λογιστή) και προϋπηρεσία και 
εμπειρία στην σύνταξη της απογραφής έναρξης οργανισμών του δημοσίου και τοπικής 
αυτοδιοίκησης, δεόντως αποδεδειγμένη.

Τρόπος εκτέλεσης 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.

Συμβατικά Στοιχεία:

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής,
κατά σειρά ισχύος, είναι:

• Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής

• Η προσφορά του μειοδότη (Τεχνική και Οικονομική)
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Σύμβαση:

Η σύμβαση καταρτίζεται από την κοινοτική υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα
μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση της οικονομικής
επιτροπής που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και στην προσφορά του μειοδότη που έγινε
αποδεκτή από την κατά νόμο επιτροπή.

Χρόνος Εκτέλεσης της υπηρεσίας  – Τρόπος πληρωμής:

Η εκτέλεση της  αναφερόμενης  στην παρούσα εισήγηση υπηρεσία θα γίνει  τμηματικά ως τις
31/12/2013.
Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο
των παρεχόμενων υπηρεσιών και μετά την έκδοση από τον ανάδοχο των νόμιμων φορολογικών
στοιχείων  (σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  κώδικα  βιβλίων  και  στοιχείων)  και  την  έκδοση
χρηματικών ενταλμάτων από  το  λογιστήριο  του  Δήμου,  ενώ δεν  θα υπερβεί  τις  εξήντα (60)
ημέρες από την έκδοση του παραστατικού (Π.Δ. 166/2003). 

Τόπος Εκτέλεσης:

Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρασχεθούν με επιτόπιες επισκέψεις του αναδόχου στην έδρα του
Δήμου ή όπου αλλού υποδείξουν οι υπάλληλοι ή η διοίκηση αυτής. Παράλληλα θα μπορούν να
παρασχεθούν και τηλεφωνικά ή και με την χρήση του διαδικτύου (email-teamviewer κ.α.).

Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την προμήθεια :

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

• Οι διατάξεις του Π.Δ. 28/1980

• Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07

• Οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών

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

• 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»
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στον Κ.Α.
00.6117.0003
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές για την  παροχή υπηρεσίας  ανάθεσης  υποστηρικτικών-
εκπαιδευτικών  υπηρεσιών  για  την  διαμόρφωση  ειδικών  διαδικασιών  στα  κυκλώματα  του
δημοσίου λογιστικού για την ορθή λειτουργία της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 15.000,00€ σε βάρος του Κ.Α.  00.6117.0003 με τίτλο
“Αμοιβή εξωτερικού συμβούλου του Δήμου” του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους
2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 111/2013
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ΘΕΜΑ 5ο:    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ξύλινων πασσάλων για τις παραλίες του Δήμου Κέας. 

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
 ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   50  0,00€   
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  των  παραλιών  του  Δήμου  Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ξύλινων πασσάλων

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 ξύλινων πασσάλων για την κάλυψη των
αναγκών των παραλιών του Δήμου Κέας

    2.την διάθεση πίστωσης ύψους 500,00€  συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α.  30.7135.0001  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

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

-50 τεμ. ξύλινους πασσάλους 5.5/7.5

ΣΥΝΟΛΟ      500,00€

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2013 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 10.6279
ποσού 500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και
της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).

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

Χρόνος Παράδοσης 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος
προμηθειών του Δήμου. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της εντολής.  Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το
άρθρο 33 υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
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Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος 

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και
     στον ΚΑ 30.7135.0001 
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια ξύλινων πασσάλων για την κάλυψη των αναγκών των παραλιών 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. 30.7135.0001
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 112/2013
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ΘΕΜΑ 6ο:  Έγκριση της δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών προδιαγραφών  και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς εγγράφων για τον μήνα Απρίλιο 2013
του Δήμου Κέας.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ τριακοσίων έξι και σαράντα
εννιά  λεπτών  (306,49€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  εργασία
ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου για τον μήνα Απρίλιο 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 Κ.Α. 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 Κ.Α.   
00.6224
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 306,49€ σε βάρος του Κ.Α. 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 Απρίλιο 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 113/2013
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Ο πρόεδρος Τα μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός Βελισσαροπούλου Ειρήνη

             
  Μαρούλης Φίλιππος         
         

Μορφωνιός Ιωάννης

            Ευαγγέλου Ιωάννης
     

Λέπουρας Στυλιανός
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