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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 15/07/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3815/11-07-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση της δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσιεύσεων  σε
εφημερίδες.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  2ο:  Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  αυτοτελή  φορολόγηση
προθεσμιακής κατάθεσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  3ο:  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης εφαρμογών λογισμικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  4ο:   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης  για  την  προμήθεια  και  εγκατάσταση  εφαρμογών  λογισμικού  καθώς  και  εκπαίδευση
προσωπικού στη λειτουργία των προγραμμάτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση απόφασης δημάρχου που αφορά την πληρωμή φόρου τόκων στην Εθνική
Τράπεζα.

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 Ιούνιο 2013 του Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 7ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστω-
σης για την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών στο υπ΄αριθμ.ΚΗΥ 6737 ημιφορτηγό του Δή-
μου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  8ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων για την υπηρεσία ύδρευσης - αποχέτευσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  9ο  : Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης  για  την  προμήθεια  σιδερένιου  καπακιού  για  το  φρεάτιο  στο  ρέμα  της  πιάτσας  της
Ιουλίδας Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  10ο  : Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση του υπ΄αριθμ. ΜΕ
47438 μηχανήματος έργου του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  11ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  μίσθωσης  μηχανήματος  για  εργασίες  καθαρισμού
αντιπυρικών ζωνών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  12ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ανοξείδωτου καπακιού για την μονάδα βιολογικού καθαρισμού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  13ο  : Έγκριση   της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια και τοποθέτηση αλεξικέραυνου με απαγωγό για την προστασία των
πινάκων αντλιοστασίου Γιαλούρη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ  14ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 για τις υπηρεσίες του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  15ο  : Διάθεση  πίστωσης  αμοιβής  δικηγόρου  Αθηνών  για  την  κατάθεση   αίτησης
ακύρωσης  ενώπιον  του Συμβουλίου  της  Επικρατείας  κατά της  Υπουργικής  Απόφασης για την
κατάργηση της Δ.Ο.Υ. του νησιού μας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο:   Έγκριση  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  επιχορήγηση στην  Κοινωφελή  Δημοτική
Επιχείρηση Δήμου Κέας. 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 85/2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής που αφορά
την έκδοση εντάλματος παγίας προκαταβολής και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός



14η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας,  15ης Ιουλίου 2013

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 14ης/15-07-2013
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και  στο γραφείο  του  Τοπικού Συμβουλίου  στην Κορησία,  σήμερα στις  15/07/2013,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Κέας, ύστερα από την 3815/11-07-2013 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. Λέπουρας Στυλιανός
2. Βελισσαροπούλου Ειρήνη                 

            3. Μαρούλης Φίλιππος                   
            4. Μορφωνιός Ιωάννης            (αν και προσκλήθηκε νόμιμα)

5. Μωραϊτου - Πουλάκη Μαρία
6. Ευαγγέλου Ιωάννης

         
    
      

       
        
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Πετρή Βασιλική.
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ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσιεύσεων  σε
εφημερίδες.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε 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.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80
και θα βαρύνει τους κατωτέρω Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού ευρώ τεσσάρων χιλιάδων
πενήντα δύο και πενήντα εννιά λεπτών (4.052,59€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που
αφορά την πληρωμή δημοσιεύσεων σε εφημερίδες, αναλυτικά ως εξής :

1) Από τον Κ.Α. 70.6463 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ εξακόσια (600,00€) με τίτλο
«Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

• Εφημερίδα  “Κοινή  Γνώμη”  -  ποσό  339,30€  για  τη  δημοσίευση  περίληψης  διακήρυξης
δημοπρασίας  για  την  εκμίσθωση  αιγιαλών  του  Δήμου  Κέας  –  αριθμ.  φύλλου  3652/
07-06-2013

2)Από τον Κ.Α. 20.6462 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ εννιακόσια (900,00€) με τίτλο
«Δημοσίευση  προκηρύξεων»  του  προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2013,  διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 749,82€.

• Εφημερίδα “Κυκλαδική” - ποσό 403,68€ για τη δημοσίευση περίληψης της ΣΟΧ 1/2013
που αφορά την πρόσληψη εποχικού προσωπικού – αριθμ.φύλλου 3013/17-06-2013

• Εφημερίδα “Κοινή Γνώμη” - ποσό 346,14€ για τη δημοσίευση περίληψης  της ΣΟΧ 1/2013
που αφορά την πρόσληψη εποχικού προσωπικού – αριθμ.φύλλου 3657/14-06-2013

3)Από τον Κ.Α. 25.6463 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ οχτακόσια (800,00€) με τίτλο
«Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013, διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 647,41€.

• Εφημερίδα  “Ηχώ των  Δημοπρασιών”  -  ποσό  328,41€  για  τη  δημοσίευση   διακήρυξης
διαγωνισμού  για  την  “Βελτίωση  και  επέκταση  δικτύου  ύδρευσης  Ιουλίδας”  –  αριθμ.
φύλλου 12418/28-05-2013

• Εφημερίδα  “Ο λόγος  των Κυκλάδων” -  ποσό 319,00€ για  τη  δημοσίευση  διακήρυξης
διαγωνισμού  για  την  “Βελτίωση  και  επέκταση  δικτύου  ύδρευσης  Ιουλίδας”  –  αριθμ.
φύλλου 321/30-05-2013
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4)Από  τον  Κ.Α.  30.6463  στον  οποίο  έχει  εγγραφεί  πίστωση  ευρώ  χίλια  (1.000,00€)  με  τίτλο
«Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013, διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 855,50€.

• Εφημερίδα  “Κυκλαδική”  -  ποσό  469,80€  για  τη  δημοσίευση   περίληψης  διακήρυξης
διαγωνισμού  για  την  “Βελτίωση  και  επέκταση  δικτύου  ύδρευσης  Ιουλίδας”  –  αριθμ.
φύλλου 3644/28-05-2013

• Εφημερίδα “Κοινή  Γνώμη” -  ποσό 358,70€ για τη δημοσίευση  περίληψης διακήρυξης
διαγωνισμού  για  την  “Βελτίωση  και  επέκταση  δικτύου  ύδρευσης  Ιουλίδας”  –  αριθμ.
φύλλου 3001/29-05-2013

5)Από τον Κ.Α. 25.6462 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ τετρακόσια (400,00€) με τίτλο
«Δημοσίευση  προκηρύξεων»  του  προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2013,  διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 108,13€.

• Εφημερίδα “Κυκλαδική” - ποσό 27,84€ για τη δημοσίευση  αναβολής διαγωνισμού για το
έργο  “Βελτίωση  και  επέκταση  δικτύου  ύδρευσης  Ιουλίδας”  –  αριθμ.  φύλλου  3012/
13-06-2013

• Εφημερίδα “Κοινή Γνώμη” - ποσό 24,13€ για τη δημοσίευση  αναβολής διαγωνισμού για
το  έργο “Βελτίωση  και  επέκταση  δικτύου  ύδρευσης  Ιουλίδας”  –  αριθμ.  Φύλλου  3656/
13-06-2013

• Εφημερίδα  “Ηχώ  των  Δημοπρασιών”  -  ποσό  36,90€  για  τη  δημοσίευση   αναβολής
διαγωνισμού για το έργο “Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας” – αριθμ.
φύλλου 12430/13-06-2013

• Εφημερίδα  “Ο  λόγος  των  Κυκλάδων”  -  ποσό  19,26€  για  τη  δημοσίευση   αναβολής
διαγωνισμού για το έργο “Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας” – αριθμ.
φύλλου 324/20-06-2013

6) Από τον Κ.Α. 15.6462 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ χίλια πεντακόσια (1.500,00€) με
τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013, διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 1.352,43€.

• Εφημερίδα  “Κυκλαδική”  -  ποσό  371,20€  για  τη  δημοσίευση  περίληψης  διακήρυξης
δημοπρασίας για το έργο “Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας” – αριθμ.
φύλλου 3023/02-07-2013

• Εφημερίδα  “Κοινή  Γνώμη”  -  ποσό  367,14€  για  τη  δημοσίευση  περίληψης  διακήρυξης
δημοπρασίας για το έργο “Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας” – αριθμ.
Φύλλου 3668/02-07-2013

• Εφημερίδα  “Ηχώ  των  Δημοπρασιών”  -  ποσό  313,65€  για  τη  δημοσίευση   περίληψης
διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο “Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας”
– αριθμ. φύλλου 12439/02-07-2013

• Εφημερίδα  “Ο λόγος  των  Κυκλάδων”  -  ποσό  300,44€  για  τη  δημοσίευση   περίληψης
διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο “Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας”
– αριθμ. Φύλλου 326/04-07-2013
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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. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στους
    ΚΑ   70.6463,  20.6462,  25.6463,  30.6463, 25.6462, 15.6462
3. Τα φύλλα δημοσίευσης των εφημερίδων
4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ δύο χιλιάδων επτακοσίων και δεκαέξι λεπτών (2.700,16€) για την
κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  πληρωμή  την  πληρωμή  δημοσιεύσεων  σε
εφημερίδες, ως εξής :

1) Από τον Κ.Α. 70.6463 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ εξακόσια (600,00€) με τίτλο
«Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

• Εφημερίδα  “Κοινή  Γνώμη”  -  ποσό  339,30€  για  τη  δημοσίευση  περίληψης  διακήρυξης
δημοπρασίας  για  την  εκμίσθωση  αιγιαλών  του  Δήμου  Κέας  –  αριθμ.  φύλλου  3652/
07-06-2013

2)Από τον Κ.Α. 20.6462 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ εννιακόσια (900,00€) με τίτλο
«Δημοσίευση  προκηρύξεων»  του  προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2013  διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 749,82€.

• Εφημερίδα “Κυκλαδική” - ποσό 403,68€ για τη δημοσίευση περίληψης της ΣΟΧ 1/2013
που αφορά την πρόσληψη εποχικού προσωπικού – αριθμ.φύλλου 3013/17-06-2013

• Εφημερίδα “Κοινή Γνώμη” - ποσό 346,14€ για τη δημοσίευση περίληψης  της ΣΟΧ 1/2013
που αφορά την πρόσληψη εποχικού προσωπικού – αριθμ.φύλλου 3657/14-06-2013

3)Από τον Κ.Α. 25.6463 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ οκτακόσια (800,00€) με τίτλο
«Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους  2013 διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 647,41€.

• Εφημερίδα  “Ηχώ των  Δημοπρασιών”  -  ποσό  328,41€  για  τη  δημοσίευση   διακήρυξης
διαγωνισμού  για  την  “Βελτίωση  και  επέκταση  δικτύου  ύδρευσης  Ιουλίδας”  –  αριθμ.
φύλλου 12418/28-05-2013

• Εφημερίδα  “Ο λόγος  των Κυκλάδων” -  ποσό 319,00€ για  τη  δημοσίευση  διακήρυξης
διαγωνισμού  για  την  “Βελτίωση  και  επέκταση  δικτύου  ύδρευσης  Ιουλίδας”  –  αριθμ.
φύλλου 321/30-05-2013

4)Από  τον  Κ.Α.  30.6463  στον  οποίο  έχει  εγγραφεί  πίστωση  ευρώ  χίλια  (1.000,00€)  με  τίτλο
«Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους  2013 διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 855,50€.

• Εφημερίδα  “Κυκλαδική”  -  ποσό  469,80€  για  τη  δημοσίευση   περίληψης  διακήρυξης
διαγωνισμού  για  την  “Βελτίωση  και  επέκταση  δικτύου  ύδρευσης  Ιουλίδας”  –  αριθμ.
φύλλου 3644/28-05-2013

• Εφημερίδα “Κοινή  Γνώμη” -  ποσό 358,70€ για τη δημοσίευση  περίληψης διακήρυξης
διαγωνισμού  για  την  “Βελτίωση  και  επέκταση  δικτύου  ύδρευσης  Ιουλίδας”  –  αριθμ.
φύλλου 3001/29-05-2013
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5)Από τον Κ.Α. 25.6462 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ τετρακόσια (400,00€) με τίτλο
«Δημοσίευση  προκηρύξεων»  του  προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2013  διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 108,13€.

• Εφημερίδα “Κυκλαδική” - ποσό 27,84€ για τη δημοσίευση  αναβολής διαγωνισμού για το
έργο  “Βελτίωση  και  επέκταση  δικτύου  ύδρευσης  Ιουλίδας”  –  αριθμ.  φύλλου  3012/
13-06-2013

• Εφημερίδα “Κοινή Γνώμη” - ποσό 24,13€ για τη δημοσίευση  αναβολής διαγωνισμού για
το  έργο “Βελτίωση  και  επέκταση  δικτύου  ύδρευσης  Ιουλίδας”  –  αριθμ.  Φύλλου  3656/
13-06-2013

• Εφημερίδα  “Ηχώ  των  Δημοπρασιών”  -  ποσό  36,90€  για  τη  δημοσίευση   αναβολής
διαγωνισμού για το έργο “Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας” – αριθμ.
φύλλου 12430/13-06-2013

• Εφημερίδα  “Ο  λόγος  των  Κυκλάδων”  -  ποσό  19,26€  για  τη  δημοσίευση   αναβολής
διαγωνισμού για το έργο “Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας” – αριθμ.
φύλλου 324/20-06-2013

6) Από τον Κ.Α. 15.6462 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ χίλια πεντακόσια (1.500,00€) με
τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013, διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 1.352,43€.

• Εφημερίδα  “Κυκλαδική”  -  ποσό  371,20€  για  τη  δημοσίευση  περίληψης  διακήρυξης
δημοπρασίας για το έργο “Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας” – αριθμ.
φύλλου 3023/02-07-2013

• Εφημερίδα  “Κοινή  Γνώμη”  -  ποσό  367,14€  για  τη  δημοσίευση  περίληψης  διακήρυξης
δημοπρασίας για το έργο “Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας” – αριθμ.
Φύλλου 3668/02-07-2013

• Εφημερίδα  “Ηχώ  των  Δημοπρασιών”  -  ποσό  313,65€  για  τη  δημοσίευση   περίληψης
διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο “Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας”
– αριθμ. φύλλου 12439/02-07-2013

• Εφημερίδα  “Ο λόγος  των  Κυκλάδων”  -  ποσό  300,44€  για  τη  δημοσίευση   περίληψης
διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο “Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας”
– αριθμ. Φύλλου 326/04-07-2013

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 149/2013
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ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αυτοτελή φορολόγηση προ-
θεσμιακής κατάθεσης.

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 τριακοσίων ογδόντα επτά και
πενήντα λεπτών (387,50€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά  την αυτοτελή
φορολόγηση προθεσμιακής κατάθεσης στην Τράπεζα Πειραιώς έναρξης 2 Ιουλίου και λήξης 2
Αυγούστου 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 τριακοσίων ογδόντα επτά και πενήντα λεπτών (387,50€) με τίτλο
“Φόροι τόκων” του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους  2013 και αφορά την αυτοτελή
φορολόγηση προθεσμιακής κατάθεσης στην Τράπεζα Πειραιώς έναρξης 2 Ιουλίου και λήξης 2
Αυγούστου 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 150/2013
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ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης εφαρμογών λογισμικού.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 10.000€
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.6266)

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

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης εφαρμογών λογισμικού.

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  10.000,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  10.6266  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

• υπηρεσίες συντήρησης εφαρμογών λογισμικού 
• υπηρεσίες  τεχνικής  υποστήριξης  των  χρηστών  (40  ώρες)  επί  των  εγκατεστημένων

εφαρμογών λογισμικού
• υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης των χρηστών (70 ώρες) υλικού εξοπλισμού 

ΣΥΝΟΛΟ           10.000,00€  
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Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06).

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 10.000,00€ και συγκεκριμένα
στον Κ.Α.  10.6266  (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.

Τόπος Παροχής 
Οι υπηρεσίες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης παρέχονται είτε στην έδρα του Δήμου,
είτε από τα γραφεία της εταιρείας με απομακρυσμένη σύνδεση.

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στον ΚΑ
10.6266
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  παροχή  υπηρεσίας συντήρησης  εφαρμογών  λογισμικού  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  10.000,00€  σε  βάρος  του  ΚΑ  10.6266  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 151/2013
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ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού καθώς και εκπαίδευση
προσωπικού στη λειτουργία των προγραμμάτων.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   7.100,00  €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.7134  )     
 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 σωστή λειτουργία της οικονομικής  υπηρεσίας του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια εφαρμογών λογισμικού.

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 και εγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού
καθώς και εκπαίδευση προσωπικού στη λειτουργία των προγραμμάτων για την κάλυψη των
αναγκών της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου

   2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 7.100,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  10.7134  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 εφαρμογή που αφορά την Διαχείριση Τέλους Περιουσίας (Τ.Α.Π.)
• 1 εφαρμογή που αφορά την Διαχείριση Τέλους 0,5%
• υπηρεσίες  εγκατάστασης,  παραμετροποίησης,  εκπαίδευσης  και  λειτουργίας  των

προγραμμάτων

ΣΥΝΟΛΟ      7.100,00€

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  και  παροχής  υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη  και
εξειδικευμένη  πίστωση  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2013  και
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 10.7134 ποσού 7.100,00€ 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 της  προμήθειας και η εγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού καθώς και εκπαίδευση
προσωπικού στη λειτουργία των προγραμμάτων θα γίνει στο Δημαρχείο Κέας.

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και
     στον ΚΑ  10.7134 
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια  και εγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού καθώς και την εκπαίδευση
προσωπικού στη λειτουργία των προγραμμάτων για την κάλυψη των αναγκών της οικονομικής
υπηρεσίας του Δήμου και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και υπηρεσιών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 7.100,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 10.7134
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 152/2013
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ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση απόφασης δημάρχου που αφορά την πληρωμή φόρου τόκων στην Εθνική
Τράπεζα.

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.

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.

Δημιουργήθηκε η άμεση ανάγκη για την πληρωμή φόρου τόκων στην Εθνική Τράπεζα ποσού ευρώ
τριάντα πέντε και τριάντα πέντε λεπτών (35,35€).

Ο Δήμαρχος Κέας με την υπ΄ αριθμ. 147/02-07-2013 απόφασή του ενέκρινε την διάθεση πίστωσης
ποσού ευρώ  τριάντα πέντε και τριάντα πέντε λεπτών (35,35€)   σε βάρος του Κ.Α. 00.6311 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

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

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 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 
4.   Την υπ΄αριθμ 147/28.5.2013 απόφαση δημάρχου
5.   Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και
       στον ΚΑ 00.6311
6.   Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει την υπ΄ αριθμ. 147/02.07.2013 απόφαση Δημάρχου, που αφορά την πληρωμή φόρου
τόκων στην Εθνική Τράπεζα, ποσού ευρώ τριάντα πέντε και τριάντα πέντε λεπτών (35,35€)  σε
βάρος του Κ.Α. 00.6311 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 153/2013
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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 Ιούνιο 2013 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  εκατόν  σαράντα  επτά  και
εβδομήντα λεπτών (147,70€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την εργασία
ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου για τον μήνα Ιούνιο 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 147,70€ 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 Ιούνιο 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 154/2013
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ΘΕΜΑ 7ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών στο υπ΄ αριθμ. ΚΗΥ 6737 ημιφορτη-
γό του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ   
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.ΚΗΥ6737 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   700,00  €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α. (20.6671.0002 & 20.6263.0002  )     

 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 και την σωστή και ασφαλή κίνηση του υπ΄ αριθμ. ΚΗΥ 6737
ημιφορτηγού του Δήμου Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η πραγματοποίηση δαπάνης  για  την
προμήθεια τεσσάρων (4) ελαστικών

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 και τοποθέτηση τεσσάρων (4) ελαστικών
στο υπ΄ αριθμ. ΚΗΥ 6737 ημιφορτηγό του Δήμου

     2.την διάθεση πίστωσης ύψους 700,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τους Κ.Α.  20.6671.0002 &
20.6263.0002 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

• τέσσερα (4) ελαστικά διαστάσεων 185-14 για το υπ΄αριθμ.  ΚΗΥ 6737 ημιφορτηγό του
Δήμου

ΣΥΝΟΛΟ      700,00€

Τρόπος ανάθεσης  της προμήθειας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2013  και  συγκεκριμένα  στους  Κ.Α.
20.6671.0002 & 20.6263.0002  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 
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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 της προμήθειας θα γίνει στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή.

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και
     στους ΚΑ  20.6671.0002 & 20.6263.0002 
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια  και τοποθέτηση τεσσάρων (4) ελαστικών στο υπ΄ αριθμ. ΚΗΥ 6737
ημιφορτηγό του Δήμου και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  700,00€ συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  των  Κ.Α.
20.6671.0002 & 20.6263.0002  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 155/2013
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ΘΕΜΑ 8ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων για την υπηρεσία ύδρευσης - αποχέτευσης.

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

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

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   460,00  €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6662.0002  )     

 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 της υπηρεσίας  ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου,  κρίνεται
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια αναλωσίμων 

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 αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών
της υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου

    2.την διάθεση πίστωσης ύψους 460,00€  συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 25.6662.0002 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

• 5 τεμ.σκούπες χόρτινες με ξύλο
• 10 τεμ.σιλικόνες διαφανές
• 5 τεμ.σπρέι αντισκωριακό
• 60 ζεύγη γάντια εργασίας πλαστικά
• 30 ζεύγη γάντια εργασίας κίτρινα δερμάτινα
• 10 δίσκοι κοπής σιδήρου
• 20 δίσκοι κοπής ΙΝΟΧ
• 4 τεμ.συρματόβουρτσες χειρός
• 20 τεμ.μισινέζες 3΄΄ – 4΄΄
• 1 τεμ. αφρό πολυορεθάνης 

ΣΥΝΟΛΟ      460,00€

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.
25.6662.0002 ποσού 460,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ.
113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).
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Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη γνώμη
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 

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

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Δήμου.

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και
     στον ΚΑ   25.6662.0002
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια  αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης-
αποχέτευσης του Δήμου και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 460,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.0002
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 156/2013
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ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια σιδερένιου καπακιού για το φρεάτιο στο ρέμα της πιάτσας της
Ιουλίδας Δήμου Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΟ ΡΕΜΑ

ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   180,00  €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.7135.0003  )     

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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

 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης
για την προμήθεια σιδερένιου καπακιού για το φρεάτιο στο ρέμα της πιάτσας της Ιουλίδας
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 σιδερένιου καπακιού για το φρεάτιο στο
ρέμα της πιάτσας της Ιουλίδας Δήμου Κέας

    2.την διάθεση πίστωσης ύψους 180,00€  συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 25.7135.0003 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• 1 τεμ. σιδερένιο καπάκι για το φρεάτιο στο ρέμα της πιάτσας της Ιουλίδας Δήμου Κέας 
διαστάσεων 70χ40 εκ.

ΣΥΝΟΛΟ      180,00€

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.
25.7135.0003 ποσού 180,00€ 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 του σιδερένιου καπακιού θα γίνει στην πιάτσα της Ιουλίδας Κέας.

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και
     στον ΚΑ  25.7135.0003
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια σιδερένιου καπακιού για το φρεάτιο στο ρέμα της πιάτσας της Ιουλίδας
Δήμου Κέας διαστάσεων 70χ40 εκ. και τις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια είδους. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 180,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 25.7135.0003
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 157/2013
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ΘΕΜΑ 10ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση του υπ΄αριθμ.
ΜΕ 47438 μηχανήματος έργου του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 47438

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ  4.300,00  €     
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α. (30.6672 & 30.6264  )   

        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 του υπ΄αριθμ. ΜΕ47438
μηχανήματος έργου 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  την  επισκευή  και
συντήρηση του υπ΄αριθμ. ΜΕ 47438 μηχανήματος έργου του Δήμου.

     2.την διάθεση πίστωσης ύψους  4.300,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τους  Κ.Α. 30.6672 &
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.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για εργασίες επισκευής και συντήρησης στο υπ΄ αριθμ. ΜΕ 47438 μηχανήματος έργου 
απαιτούνται : 

• 1 τεμ. σένσορας
• 8 τεμ. νύχια
• 9 τεμ. πύροι
• 9 τεμ. σσφάλειες
• 1 τεμ. καδένα
• 144 τεμ. βίδες
• 144 τεμ. παξιμάδια
• 2 τεμ. τρόμπες
• 1 τεμ. διακόπτης
• 1 τεμ. τουρμπίνα
• 3 τεμ. φλάντζα
• 10 τεμ. μπουτόνια
• 10 τεμ. παξιμάδια

ΣΥΝΟΛΟ            4.300,00€  

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

-Οι διατάξεις 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  και  παροχής  υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη  και
εξειδικευμένη  πίστωση  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2013  και
συγκεκριμένα στους Κ.Α. 30.6672 & 30.6264 ποσού 4.300,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου
εσωτερικών).

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

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 των ανταλλακτικών  και της παροχής υπηρεσίας θα γίνει στις εγκαταστάσεις  του
προμηθευτή.

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στους
    ΚΑ   30.6672 & 30.6264
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια  ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση του υπ΄αριθμ. ΜΕ
47438 μηχανήματος έργου  του Δήμου Κέας  και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια
ειδών.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 4.300,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος των Κ.Α.  30.6672 &
30.6264  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 158/2013
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ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  μίσθωσης  μηχανήματος  για  εργασίες  καθαρισμού
αντιπυρικών ζωνών.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 9.000,00€
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α. (35.6279.0001)

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013)
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ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

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

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  παροχή  υπηρεσίας μίσθωσης  μηχανήματος  για  εργασίες
καθαρισμού αντιπυρικών ζωνών.

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  9.000,00€  συμπ/νου  Φ.Π.Α.  από  τον  Κ.Α.  35.6279.0001  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

Λαμβανομένου υπόψη ότι διανύουμε μία από τις πιο επικίνδυνες εποχές εκδήλωσης πυρκαγιών, 
κρίνεται σκόπιμος ο καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών από μηχάνημα έργου.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν στην αποψίλωση χόρτων και κλαδιών, 
απομάκρυνση φερτών υλικών και αποκατάσταση της πρόσβασης στις κάτωθι ζώνες – αγροτικές 
οδούς, οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά: 
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• Ασπροχώρτι
• Μπερτίδια – Αγ. Ειρήνη
• Πέρα Μεριά – Καρυά
• Σπαθί (από την μεριά της Πέρα Μεριάς)
• Μεγάλο Χωριό Καστρί
• Δεμέτη Κούνδουρος
• Σκαντζόχοιρος
• Κουκουβαγιά

και όπου αλλού παραστεί ανάγκη.

Ο τύπος του μηχανήματος που θα χρησιμοποιηθεί αναφέρεται σε μηχανικό εκσκαφέα (φορτωτή), 
μηχανικής ισχύος 90HP και άνω. Η μίσθωσή του αναλύεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό με 
βάση τα παρακάτω κριτήρια:
Α) Μίσθωση μηχανήματος 
Για ημερήσια απασχόληση 6,00 ωρών εργασίας (ημερομίσθιο), από 7:30  έως 13:30.
1. Μηχανικός εκσκαφέας 
  Στρώσιμο  και φόρτωση.
 Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από:

• αντίγραφο της άδειας λειτουργίας των μηχανημάτων.
• αντίγραφο της άδειας του χειριστή ή της άδειας οδήγησης.
• αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

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

                                                                     ΣΥΝΟΛΟ : 9.000,00€

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06).

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 9.000,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α.  35.6279.0001,  (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.

Διάρκεια Σύμβασης 
Οι παραπάνω εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός του έτους 2013 και συγκεκριμένα εντός δύο (2)
μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στο χωμάτινο 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 Κ.Α.
35.6279.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                                                                            

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας μίσθωσης μηχανήματος για εργασίες καθαρισμού αντιπυρικών
ζωνών,  συνολικού  προϋπολογισμού  μελέτης  9.000,00€  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των
παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  9.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  35.6279.0001,  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 159/2013
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ΘΕΜΑ 12ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ανοξείδωτου καπακιού για την μονάδα βιολογικού καθαρισμού.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   2.800,00  €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6672.0001  )     

 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 ανοξείδωτου καπακιού για την μονάδα βιολογικού καθαρισμού.

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 ανοξείδωτου  καπακιού για την  μονάδα
βιολογικού καθαρισμού.

      2.την διάθεση πίστωσης ύψους 2.800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 25.6672.0001 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. ανοξείδωτο καπάκι (διαστάσεων 4,32χ2,28) για την μονάδα βιολογικού καθαρισμού, 
σε λαμαρίνα 1,5 mm με βάση από στραντζαριστό διαστάσεων 80χ20 , 60χ30, 50χ20, 40χ40 

ΣΥΝΟΛΟ      2.800,00€

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

-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.
25.6672.0001 ποσού 2.800,00€ 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 του ανοξείδωτου καπακιού  θα γίνει στην μονάδα βιολογικού καθαρισμού.

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και
     στον ΚΑ  25.6672.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια ανοξείδωτου καπακιού για την μονάδα βιολογικού καθαρισμού και τις
τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια είδους. 

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  2.800,00€ συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
25.6672.0001  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 160/2013
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ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση  της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια και τοποθέτηση αλεξικέραυνου με απαγωγό για την προστασία
των πινάκων αντλιοστασίου Γιαλούρη.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
& ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ ΜΕ ΑΠΑΓΩΓΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   2.100,00€     
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   (25.7135.0003  )   
        ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  προστασία  των  πινάκων  αντλιοστασίου  Γιαλούρη,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια και τοποθέτηση αλεξικέραυνου με απαγωγό 

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 και τοποθέτηση αλεξικέραυνου με απαγωγό
για την προστασία των πινάκων αντλιοστασίου Γιαλούρη

      2.την διάθεση πίστωσης ύψους 2.100,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 25.7135.0003 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

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



14η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας,  15ης Ιουλίου 2013

  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• 1 ΣΕΤ αλεξικέραυνου για προστασία  Τ1 & Τ2 γενικού πίνακα αντλιοστασίου με απαγωγό 
Τ1-Ν-ΡΕ και  για προστασία Τ3 για πίνακες που τροφοδοτούν ευαίσθητα ηλεκτρονικά  με 
απαγωγό Τ3-Ν-ΡΕ

ΣΥΝΟΛΟ           2.100,00  €  

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.
25.7135.0003 ποσού 2.100,00€  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 



14η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας,  15ης Ιουλίου 2013

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

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στο αντλιοστάσιο Γιαλούρη.

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 του είδους 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
25.7135.0003
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια  και τοποθέτηση αλεξικέραυνου με απαγωγό για την προστασία των
πινάκων αντλιοστασίου Γιαλούρη και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  2.100,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
25.7135.0003 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 161/2013
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ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση

 πίστωσης για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 για τις υπηρεσίες του Δήμου.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 15ο : Διάθεση πίστωσης αμοιβής σε δικηγόρο Αθηνών για την κατάθεση  αίτησης
ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της Υπουργικής Απόφασης για
την κατάργηση της Δ.Ο.Υ. του νησιού μας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 15ο 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.

Επίσης σύμφωνα με το ίδιο άρθρο παρ.ιε΄ η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη
πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους Δήμους, είτε
δεν έχουν προσληφθεί  δικηγόροι,  με μηνιαία αντιμισθία,  είτε  αυτοί που έχουν προσληφθεί  δεν
έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.

Η οικονομική  επιτροπή με  την  υπ΄αριθμ.  242/12 απόφασή της  είχε  επικυρώσει  την  υπ΄αριθμ.
173/12-10-2012  απόφασή  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  που  έδινε  την  ειδική  εντολή  και
πληρεξουσιότητα  στον  Καθηγητή Δημοσίου  Δικαίου  Γιώργο  Κατρούγκαλο  (ΑΜ. ΔΣΑ 12908)
εταίρο της δικηγορικής εταιρίας "Απ. Παπακωνσταντίνου – Γ. Κατρούγκαλος – Ν.-Κ. Χλέπας και
συνεργάτες" (ΑΜ 80036) που εδρεύει στην Αθήνα (Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32), όπως συντάξει,
καταθέσει αίτηση ακυρώσεως και αναστολής κατά των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών
Δ6Α1144680 ΕΞ2012, Δ6Α1144678 ΕΞ2012 και Δ6Α1144729 ΕΞ2012, που δημοσιεύτηκαν στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 19.10.2012, καθώς και των αποφάσεων  Δ6Α1130258 ΕΞ2012
και Δ6Α1130258 ΕΞ 2012, που δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 20.9.2012
και κατόπιν να παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο Κέας κατά τη μέλλουσα να προσδιοριστεί
δικάσιμο ή σε οποιοδήποτε μετ’ αναβολήν αυτής δικάσιμο, ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας
για την ακύρωση και θέση σε αναστολή των ανωτέρω Υπουργικών Αποφάσεων,  καθώς επίσης και
την έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι  ενός και  ενενήντα
εννιά λεπτών (2.721,99€) ως αμοιβή του.

Η αμοιβή για τις ενέργειες του ανωτέρω δικηγόρου (σύνταξη, κατάθεσης και εκπροσώπησης στο
Συμβούλιο  της  Επικρατείας)  ανέρχεται  στο  ποσό  των  ευρώ  χιλίων  τριακοσίων  δεκατριών
(1.313,00€) πλέον ΦΠΑ για την αίτηση ακύρωσης, και στο ποσό των ευρώ εννιακοσίων (900,00€)
πλέον ΦΠΑ για την αίτηση αναστολής.
Συνολικά δηλαδή στο ποσό των ευρώ δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ενός και ενενήντα εννιά
λεπτών (2.721,99€).

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.
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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 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 
       00.6111.0001
5.  Την υπ΄αριθμ 173/2012 απόφαση Δ.Σ.
6.  Την υπ΄αριθμ 242/2012 απόφαση Ο.Ε.
7.  Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει  και ψηφίζει  πίστωση ποσού ευρώ δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι  ενός και ενενήντα
εννιά λεπτών  (2.721,99€) συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 00.6111.0001 με τίτλο “Αμοιβές
νομικών”  του  προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2013,  ως  αμοιβή  του  ανωτέρω
δικηγόρου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 162/2013
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ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

 ανέφερε τα εξής:

΄Εχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 4 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄ 25-1-13).

2.  Τις διατάξεις του ν.4093/12 "Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-

2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4064/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής

Στρατηγικής 2013-2016".

3.  Την  υπ'  αριθμ.  Οικ  47490/18.12.2012  κοινή  υπουργική  απόφαση  υπουργείου  Εσωτερικών  και

Οικονομικών "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων για το οικ.έτος 2013. 

4.  Την  ΚΥΑ υπ’  αριθμ.7261 (ΦΕΚ 450 Β΄26.2.2013)  «Καθορισμός  διαδικασιών  και  κριτηρίων  για  την

παρακολούθηση του « Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος

Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν.4111/2013.

5. Την Εγκύκλιο 5 του Υπουργείου Εσωτερικών

Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β’ 450/26-2-

2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός 

διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του ‘Ολοκληρωμένου Πλαισίου 

Δράσης’ (ΟΠΔ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο

του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» έτους 2013. 

  Σύμφωνα με  το άρθρο  4  του Ν 4111/2013 συστήθηκε στο Υπουργείο  Εσωτερικών Παρατηρητήριο

Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (εφεξής «Παρατηρητήριο») με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση σε

μηνιαία  βάση  της  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  των  ΟΤΑ  και  των  νομικών  τους  προσώπων  που

εντάσσονται στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

  Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, καθώς και απολογισμών

και  η  ενίσχυση  της  οικονομικής  αυτοτέλειας  των  ΟΤΑ  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  των  Υπουργείων

Εσωτερικών και Οικονομικών και με τα οριζόμενα στην ισχύουσα δημοσιονομική νομοθεσία.

    Το Παρατηρητήριο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της εν

γένει πορείας των οικονομικών και της επιχειρησιακής δράσης των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων,

όπως αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ). 

 Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ συνοψίζει: 

(α) το πενταετες επιχειρησιακό πρόγραμμα δρασης, 

(β) το ετησιο πρόγραμμα δρασης και 

(γ) τον ετησιο προυπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικων προσωπων αυτων που ειναι ενταγμενα στο 

καταρτιζομενο, απο την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρωο Φορεων Γενικης Κυβερνησης (ΜΦΓΚ) (υποτομεας 

S.1313 ΟΤΑ, του Τομεα της Γενικης Κυβερνησης).

http://www.karagilanis.gr/images/site/1010/10156_egk05_09042013.pdf
http://www.karagilanis.gr/images/site/1010/10156_egk05_09042013.pdf
http://www.karagilanis.gr/images/site/1010/10156_egk05_09042013.pdf
http://www.karagilanis.gr/images/nodes/100/17295_a0701_sel08_tb_ah_00_2012_01b_f_gr_1_.xls
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    Στα πλαίσιο των οδηγιών που δίνονται  με την ΚΥΑ 7261(ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013) του Υπ. Εσωτερικών

και Οικονομικών, όπου καθορίζονται  τα κριτήρια και  η διαδικασία για την παρακολούθηση του ΟΠΔ, ο

Δήμος μας  υποχρεούται να αποτυπώσει αναλυτικά τους παρακάτω πίνακες:   

• Πίνακες 5ετούς προγραμματισμού : Αποτυπώνεται ο στρατηγικός σχεδιασμός ανά άξονα-μέτρο-

στόχο, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός ανά άξονα-μέτρο-στόχο-δράση και συγκεντρωτικά τις πηγές

χρηματοδότησης ανά άξονα και μέτρο.

•  Πινακας Ετησιου Προγραμματισμού : Στον Πινακα του Ετησιου Προγραμματισμού αποτυπωνονται 

οι γενικες κατευθύνσεις και οι προτεραιοτητες της δημοτικης αρχης για το επομενο ετος καθως και 

βασικες δρασεις και ενεργειες ανα διεύθυνση, σύμφωνα με τον πινακα 4, ωστε να εξυπηρετειται ο 

Σχεδιασμος του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού.

Ο Πίνακας αποτυπώνει το ΕΠΔ ανά διεύθυνση και διαχωρίζεται σε ενέργειες της διεύθυνσης και σε

επενδύσεις.

Για κάθε ενέργεια και κάθε επένδυση αναφέρονται τα προϋπολογισθέντα ποσά ανά ΚΑΕ, η πηγή 

χρηματοδότησης και ο άξονας και μέτρο στο οποίο αντιστοιχεί.

•  Πινακας στοχοθεσιας οικονομικων αποτελεσματων των ΟΤΑ και των νομικων τους προσωπων

δημοσιου δικαιου :  Στον πινακα αυτο αποτυπωνονται  σε ενοποιημενη και  συνοπτικη μορφη τα

στοιχεια του ετησιου προϋπολογισμού του ΟΤΑ, τα οποια συνιστούν τις εκτιμησεις του ως προς τα

εσοδα  και  τα  εξοδα  του  αντιστοιχου  οικονομικού  ετους.  Οι  εκτιμησεις  αυτες  αποτελούν  τους

ετησιους στοχους εσοδων και δαπανων που θετει ο ΟΤΑ δια της καταρτισης του προϋπολογισμού

του,  ο  βαθμος  επιτευξης  των  οποιων  ελεγχεται  κατα  τη  διαρκεια  του  ετους  με  βαση  τα

αποτελεσματα που προκύπτουν απο την εκτελεση του και με γνωμονα το επιπεδο συμβολης του

στην  επιτευξη  των δημοσιονομικων  στοχων  που  τιθενται  για  το  σύνολο  των ΟΤΑ της  χωρας,

σύμφωνα με το ν. 4093/12. 

Δηλαδη ο ΟΤΑ θετει στοχους καθοριζοντας μηνιαιο προγραμμα εκτελεσης του προϋπολογισμού του και

αποτυπωνοντας  δια  αυτού  τη  χρονικη  πορεια  εκπληρωσης  των  ετησιων  εκτιμησεων  του  εσοδων  και

δαπανων, σε επιπεδο μηνα και τριμηνου καθως και σωρευτικα απο την αρχη του ετους (Ιαν.-Μαρτιος, Ιαν.-

Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.).

Η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού

έτους λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση του προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού

του και επιτευξης των στοχων, με γνωμονα το βαθμο συμβολης του στους αντιστοιχους δημοσιονομικούς

στόχους που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με το ν. 4093/12.

      Για  το  έτος 2013 οι  ΟΤΑ,  στο πλαίσιο  του ΟΠΔ,  μαζί  με τον Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών

αποτελεσμάτων οφείλουν κατ’  ελάχιστον να  υποβάλουν το Στρατηγικό Σχεδιασμό και  το  Τεχνικό  τους

Πρόγραμμα. Παράλληλα είναι δυνατή η αποστολή του συνόλου ή μέρους των λοιπών σχετικών πινάκων

του ΟΠΔ (πίνακες 2 και 3 για τον «Επιχειρησιακό Σχεδιασμό» και πίνακας 4 για το «Ετήσιο Πρόγραμμα

Δράσης»
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       Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,  οι υπηρεσίες του Δήμου μας προχώρησαν στην  κατάρτιση  του

«Ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης» και  σας το υποβάλλουμε  προς έγκριση. 

Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω :  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Το μέλος της Ο.Ε. κ.Ευαγγέλου Ιωάννης δηλώνει ΠΑΡΟΝ)

Εγκρίνει  το  «Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης»  και τους συνημμένους πίνακες  οι οποίοι αποτε-

λούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, όπως οι υπηρεσίες του Δήμου κατάρτησαν και

την υποβολή αυτών  στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή του.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 163/2013
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση στην Κοινωφελή Δημοτική
Επιχείρηση Δήμου Κέας. 

Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  1ο 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.

Επίσης αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ν. 4071/2012 προβλέπεται κατάργηση της
υποχρέωσης κατάρτισης διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων των ΟΤΑ.
Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι «Για την καταβολή της χρηματοδότησης θα αρκεί η υποβολή του
προϋπολογισμού της επιχείρησης συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
της, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης
της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006».

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ τριάντα χιλιάδες (30.000,00€)
για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά επιχορήγηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης
του  Δήμου  Κέας  σύμφωνα  με  το  ετήσιο  πρόγραμμα  δράσης  της  παρ.3  του  άρθρου  206  του
Ν.3463/2006.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 259 του ΔΚΚ και θα βαρύνει τον ΚΑ
00.6737.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ τριάντα
χιλιάδες (30.000,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 259 του ΔΚΚ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στον ΚΑ 
00.6737.0001.
4. Την υπ’ αριθ.96/2013 απόφαση Δ.Σ.
5. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  30.000,00€  σε  βάρος  του  ΚΑ  00.6737.0001  με  τίτλο
«Επιχορήγηση  στην  Κοινωφελή  Δημοτική  Επιχείρηση  Κέας»  του  προϋπολογισμού  εξόδων
οικονομικού έτους 2013 για χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κέας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 164/2012
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ΘΕΜΑ 2ο:  Τροποποίηση της  υπ΄αριθμ.  85/2013 απόφαση της  οικονομικής επιτροπής  που
αφορά την έκδοση εντάλματος παγίας προκαταβολής και διάθεση πίστωσης.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  2ο θέμα  εκτός  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.

Με την  υπ΄  αριθμ.  85/2013  απόφασή  της  η  οικονομική  επιτροπή  είχε  ορίσει  πίνακα  με  τους
κωδικούς που θα ενταχθούν στην παγία προκαταβολή και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από
την υπόλογο για την κάλυψη δαπανών. Επειδή κρίνεται απαραίτητο να συμπληρωθεί ο σχετικός
πίνακας με έναν ακόμα κωδικό του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 αναμορφώνουμε τον σχετικό
πίνακα ως εξής :

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

25.6412 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ 1.000,00

25.6662.0002 ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ 2.000,00

30.6662.0002 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

2.000,00

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

10.6412 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ 1.000,00

15.6412 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ 1.500,00

70.6654.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΟΥ 2.000,00

10.6673 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

500,00

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Το άρθρο 173 του Ν.3463/06
3. Την υπ΄ αριθμ.85/2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί  την  υπ΄  αριθμ.  85/2013  απόφαση  της  οικονομικής  επιτροπής,  συμπληρώνει  τον
ανωτέρω πίνακα κωδικών και 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.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 165/2013
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Ο πρόεδρος Τα μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός Βελισσαροπούλου Ειρήνη

             
  Μαρούλης Φίλιππος         
         

Μορφωνιός Ιωάννης

Μωραϊτου - Πουλάκη Μαρία

Ευαγγέλου Ιωάννης 
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