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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 30/07/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4129/25-07-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας  για  την εκμίσθωση τμήματος  αιγιαλού παραλίας
Κούνδουρου-Μπούρη Δήμου Κέας, για το έτος 2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  2ο: Ανατροπή  υπολοίπου  ποσού  πρότασης  ανάληψης  υποχρέωσης  και  διαγραφή  της
σχετικής  δέσμευσης  από τον  αντίστοιχο  κωδικό  αριθμό  των  εξόδων  του  προϋπολογισμού  του
Δήμου, οικονομικού έτους 2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 3ο: Εισήγηση προς  το  Δημοτικό Συμβούλιο  τρίμηνης  έκθεσης  απολογισμού βάση του
άρθρου 266 του Καλλικράτη για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  4ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  ασφάλιση  του  υπ΄αριθμ.
ΜΕ62678 οχήματος του Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση του υπ΄αριθμ. ΚΗΙ
9863  οχήματος του Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 6ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή λογαριασμού HOL 
ADSL του Δήμου Κέας μηνός Ιουνίου 2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ  7ο:   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για το υπ΄ αριθμ ΜΕ 62678 μηχάνημα έργου του
Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  8ο:   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ελαστικών για το υπ΄ αριθμ. ΚΗΗ4672 απορριμματοφόρο του Δήμου
Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  9ο:  Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  πληρωμή  δημοσίευσης  σε
εφημερίδα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός δικηγόρου και διάθεση σχετικής πίστωσης για εκπροσώπηση σε υπόθεση του
Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο : Ανατροπή υπολοίπων ποσών προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και διαγραφή των
σχετικών δεσμεύσεων από τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς των εξόδων του προϋπολογισμού
του Δήμου, οικονομικού έτους 2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  3ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση

πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  επισκευής  και  συντήρησης  μηχανολογικού  εξοπλισμού

βιολογικού καθαρισμού. 

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. 16ης/30-07-2013
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και  στο γραφείο  του  Τοπικού Συμβουλίου  στην Κορησία,  σήμερα στις  30/07/2013,
ημέρα Τρίτη  και  ώρα 20:00 μ.μ  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Κέας, ύστερα από την 4129/25-07-2013 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
4 μέλη:

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ            ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βασιλάκης Στυλιανός         1. Μορφωνιός Ιωάννης
2. Βελισσαροπούλου Ειρήνη                  2. Μαρούλης Φίλιππος

            3. Μωραϊτου - Πουλάκη Μαρία   3. Ευαγγέλου Ιωάννης                 
4. Λέπουρας Στυλιανός          

            (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
    
      

       
        
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Πετρή Βασιλική.
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ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  πρακτικών  δημοπρασίας  για  την  εκμίσθωση  τμήματος  αιγιαλού
παραλίας Κούνδουρου-Μπούρη Δήμου Κέας, για το έτος 2013.

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

Με  την  86/2013  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κέας  και  την  128/2013  απόφαση  της
Οικονομικής  Επιτροπής  έγινε  προκήρυξη  δημοπρασίας  για  την  εκμίσθωση  τμημάτων  των
παραλιών του Δήμου Κέας για το έτος 2013.
Η  προφορική  πλειοδοτική  δημοπρασία  πραγματοποιήθηκε  την  Δευτέρα  17  Ιουνίου  2013  και
σύμφωνα με τα πρακτικά της Επιτροπής προσήλθαν οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι:

1α)  Για  την  παραλία  στην  θέση  Μπούρη-Κούνδουρος  :  Αποστολίδης  Φώτιος  του  Γεωργίου,
κάτοικος Οτζιά Κέας με εγγυητή τον Χρονόπουλο Γεώργιο του Χαραλάμπους ο οποίος προσέφερε
το ποσό των 12,00€/τ.μ για έκταση 150 τ.μ για την τοποθέτηση ομπρελών - ξαπλωστρών.
1β)  Για  την  παραλία  στην  θέση  Μπούρη-Κούνδουρος  :  Αποστολίδης  Φώτιος  του  Γεωργίου,
κάτοικος  Οτζιά  Κέας  με  εγγυητή  τον  Χρονόπουλο  Γεώργιο  του  Χαραλάμπους,   ο  οποίος
προσέφερε  το  ποσό  των  20€/τ.μ  για  έκταση  20  τ.μ  για  την  τοποθέτηση   θαλασσίων  μέσων
αναψυχής

Όσον αφορά την δημοπράτηση της παραλίας στη θέση Κούνδουρος - Μπούρη μετά την υπ΄ αριθμ.
144/2013 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής το θέμα παραπέμφθηκε  για  να εξετασθεί  στο
προσεχές δημοτικό συμβούλιο λόγω της σοβαρότητας του θέματος. Με την υπ΄ αριθμ. 112/2013
απόφαση της 12ης Συνεδρίας, το Δημοτικό Συμβούλιο απέρριψε την ένσταση του κ. Καρούλη και
συνεπώς η παραχώρηση τμήματος  παραλίας  στην θέση Μπούρη-Κούνδουρου,  σύμφωνα με τα
πρακτικά της δημοπρασίας, παραχωρείται στον κ. Αποστολίδη Φώτιο του Γεωργίου. 

Με απόφασή μας θα πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά της επιτροπής και να προχωρήσουμε στην
εκμίσθωση τμήματος της εν λόγω παραλίας.

Παρακαλούμε για την σχετική απόφαση.

                           Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της έλαβε υπόψη τις διατάξεις  του ΠΔ 270/81, τον
Ν.2971/01,  το  άρθρο  192  και  103  του  ΔΚΚ,  το  άρθρο  72  του  Ν.3852/2010,  την
ΚΥΑΔ10Β1075164/2439 ΕΞ2013(ΦΕΚ 1094/Β/2-5-2013), τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και
μετά από διαλογική συζήτηση

                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα πρακτικά της επιτροπής της φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας που
πραγματοποιήθηκε την 17η Ιουνίου 2013 ημέρα Δευτέρα για την εκμίσθωση τμήματος παραλίας
στην θέση Μπούρη-Κούνδουρος. ως εξής:
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1α)  Για  την  παραλία  στην  θέση  Μπούρη-Κούνδουρος  :  Αποστολίδης  Φώτιος  του  Γεωργίου,
κάτοικος Οτζιά Κέας με εγγυητή τον Χρονόπουλο Γεώργιο του Χαραλάμπους, ο οποίος προσέφερε
το ποσό των 12,00€/τ.μ για έκταση 150 τ.μ για την τοποθέτηση ομπρελών - ξαπλωστρών.

1β)  Για  την  παραλία  στην  θέση  Μπούρη-Κούνδουρος  :  Αποστολίδης  Φώτιος  του  Γεωργίου,
κάτοικος Οτζιά Κέας με εγγυητή τον Χρονόπουλο Γεώργιο του Χαραλάμπους, ο οποίος προσέφερε
το ποσό των 20€/τ.μ για έκταση 20 τ.μ για την τοποθέτηση  θαλασσίων μέσων αναψυχής

Τα τμήματα των παραλιών που δημοπρατούνται για χρήση ανάπτυξης σετ ομπρελών-ξαπλωστρών
καθώς  και  για  χρήση θαλάσσιων μέσων αναψυχής διατίθενται  αποκλειστικά  και  μόνο για  την
χρήση  αυτή  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  Ν.2971/2001  και  την  ΚΥΑΔ10Β1075164/2439
ΕΞ2013(ΦΕΚ 1094/Β/2-5-2013).

Η χρονική διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2013.
Για τους υπόλοιπους όρους ισχύει η 128/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή των συμφωνητικών εκμίσθωσης.   

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 167/2013
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ΘΕΜΑ 2ο  :  Ανατροπή υπολοίπων ποσών προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και διαγραφή
των  σχετικών  δεσμεύσεων  από  τους  αντίστοιχους  κωδικούς  αριθμούς  των  εξόδων  του
προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2013.

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

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 περ. δ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού,
εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο.

Με την υπ΄ αριθμ. 45/2013 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την “Έγκριση της
δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την παροχή
υπηρεσίας καθαρισμού αποχετευτικού δικτύου Κορησσίας – Βουρκαρίου για το έτος 2013”.
Με την υπ΄ αριθμ. 169/15-03-2013 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης έγινε δέσμευση ποσού ευρώ
δώδεκα χιλιάδων (12.000,00€) στον ΚΑ 25.6275.0005 για την “Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού
αποχετευτικού δικτύου Κορησσίας – Βουρκαρίου για το έτος 2013”. 

• Πρέπει  να  γίνει  ανατροπή  ποσού  2.553,66€  από  τον  ΚΑ  25.6275.0005  με  τίτλο
“Καθαρισμός  αποχετευτικών  δικτύων  παραλίας  Κορησσίας  –  Βουρκαρίου” λόγω
υπογραφής σύμβασης ποσού 9.446,34€.Αρχικό ποσό δέσμευσης 12.000,00€

• Πρέπει να γίνει ανατροπή κωδικών ΠΟΕ τιμολογίων για εναρμόνιση του προϋπολογισμού
με το πραγματικό ύψος των τιμολογίων, ως εξής :
1) 80.8111 ανατροπή ποσού 29,59€
2) 80.8112 ανατροπή ποσού 5.518,13
3) 80.8113 ανατροπή ποσού 1.165,82€

• Πρέπει να γίνει ανατροπή ποσού 6.100,00€ από τον ΚΑ 00.6117.003 με τίτλο “Αμοιβή
εξωτερικού  συμβούλου”  λόγω  υπογραφής  σύμβασης  ποσού  8.900,00€.Αρχικό  ποσό
δέσμευσης 15.000,00€.

• Πρέπει  να  γίνει  ανατροπή  ποσού  1.197.086,79€  από  τον  ΚΑ  25.7312.0023  με  τίτλο
“Βελτίωση  κι  επέκταση  δικτύου  ύδρευσης  Ιουλίδας  Κέας”  υπόλοιπο  ποσό  κωδικού
135.972,03€. Αρχικό ποσό δέσμευσης 1.333.058,82€

• Πρέπει να γίνει ανατροπή ποσού 3.051,77€ από τον ΚΑ 25.7413.0003 με τίτλο “Μελέτη
βελτίωσης κι επέκτασης δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Κέας” λόγω αλλαγής χρηματοδότησης
από το ΕΣΠΑ το 2013, υπόλοιπο ποσό κωδικού 38.821,60€.Αρχικό ποσό 41.873,37€.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την ανατροπή των  υπολοίπων ποσών  προτάσεων ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση του προέδρου.
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ανατροπή  των υπολοίπων ποσών  προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων
αναλυτικά ως εξής : 

• Ανατροπή  ποσού  2.553,66€  από  τον  ΚΑ  25.6275.0005  με  τίτλο  “Καθαρισμός
αποχετευτικών δικτύων παραλίας Κορησσίας – Βουρκαρίου” λόγω υπογραφής σύμβασης
ποσού 9.446,34€.Αρχικό ποσό δέσμευσης 12.000,00€.

• Ανατροπή  κωδικών  ΠΟΕ  τιμολογίων  για  εναρμόνιση  του  προϋπολογισμού  με  το
πραγματικό ύψος των τιμολογίων, ως εξής :
1) 80.8111 ανατροπή ποσού 29,59€
2) 80.8112 ανατροπή ποσού 5.518,13
3) 80.8113 ανατροπή ποσού 1.165,82€

• Ανατροπή  ποσού  6.100,00€  από  τον  ΚΑ  00.6117.003  με  τίτλο  “Αμοιβή  εξωτερικού
συμβούλου”  λόγω  υπογραφής  σύμβασης  ποσού  8.900,00€.Αρχικό  ποσό   δέσμευσης
15.000,00€.

• Ανατροπή  ποσού  1.197.086,79€  από  τον  ΚΑ  25.7312.0023  με  τίτλο  “Βελτίωση  κι
επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Κέας” υπόλοιπο ποσό κωδικού 135.972,03€. Αρχικό
ποσό δέσμευσης 1.333.058,82€

• Ανατροπή ποσού 3.051,77€ από τον ΚΑ 25.7413.0003 με  τίτλο “Μελέτη  βελτίωσης κι
επέκτασης δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Κέας” λόγω αλλαγής χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ
το 2013, υπόλοιπο ποσό κωδικού 38.821,60€.Αρχικό ποσό 41.873,37€.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 168/2013
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ΘΕΜΑ 3ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο τρίμηνης έκθεσης απολογισμού βάση του

άρθρου 266 του Καλλικράτη για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση του υπ΄αριθμ.

ΜΕ62678 οχήματος του 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.

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ εκατόν δεκατέσσερα (114,00€)
για την  κάλυψη της  υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την εργασία ανανέωσης ασφαλιστηρίου
συμβολαίου του υπ΄ αριθμ.  ΜΕ62678 οχήματος του Δήμου Κέας από 14/07/2013 – 14/01/2014.

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.  30.6252 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. 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.  
     30.6252
4. Το υπ΄ αριθμ 694255-3 ανανεωτήριο συμβόλαιο
5. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  114,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  30.6252  με  τίτλο
«Ασφάλιστρα μηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων» 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.  ΜΕ 62678  οχήματος  του
Δήμου Κέας από 14/07/2013 – 14/01/2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 169/2013
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ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση του υπ΄αριθμ.

ΚΗΙ 9863  οχήματος του Δήμου Κέας.

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  επτακοσίων  δεκαεπτά  και
έντεκα  λεπτών  (717,11€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  εργασία
ανανέωσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου  του υπ΄αριθμ. ΚΗΙ 9863 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 ΚΑ 70.6253.0002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 στον οποίο έχει εγγραφεί
πίστωση ευρώ χίλια επτακόσια (1.700,00€).

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  
     70.6253.0002 
4. Το υπ΄αριθμ 52438249 ανανεωτήριο συμβόλαιο
5. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  717,11€  σε  βάρος  του  ΚΑ  70.6253.0002  με  τίτλο
«Ασφάλιστρα λεωφορείου» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Β) Εισηγείται την απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο στην εταιρεία ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ για την
εργασία ανανέωσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου του  υπ΄ αριθμ. ΚΗΙ 9863 οχήματος του Δήμου
Κέας από 24/04/2013 – 24/10/2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 170/2013
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ΘΕΜΑ 6ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή λογαριασμού

HOL ADSL του Δήμου Κέας μηνός Ιουνίου 2013.

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

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 171/2013
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ΘΕΜΑ 7ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση

πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για το υπ΄ αριθμ ΜΕ 62678 μηχάνημα έργου του

Δήμου Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 62678 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   180,00  €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.6672  )     
 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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

 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών και την σωστή και ασφαλή κίνηση του υπ΄ αριθμ. ΜΕ 62678
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 το υπ΄ αριθμ ΜΕ 62678
μηχάνημα έργου του Δήμου Κέας.

      2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 180,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από τον  Κ.Α.  30.6672 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

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

• 1/4 ΣΩΛΗΝΑ Μ. 0,40Χ5,14
• 5/16 ΣΩΛΗΝΑ Μ. 0,65Χ5,61
• 1/2 ΣΩΛΗΝΑ Μ. 0,30Χ6,94
• 5/8 ΣΩΛΗΝΑ Μ. 8,50Χ8,84
• 4 ΤΕΜ. 1/2 ΚΥΑΘΙΑ 
• 2 ΤΕΜ. 1/4 ΚΥΑΘΙΑ 
• 4 ΤΕΜ. 5/16 ΚΥΑΘΙΑ 
• 2 ΤΕΜ. 1/4 ΚΥΑΘΙΑ 
• 2 ΤΕΜ. 5/8 ΚΥΑΘΙΑ 
• 3 ΤΕΜ. 5/16 ΣΩΛΗΝΑ Μ. 16Χ1,5
• 4 ΤΕΜ. 5/16 ΘΗΛΥΚΑ
• 2 ΤΕΜ. 5/16 ΚΑΜΠΥΛΕΣ
• 2 ΤΕΜ. 5/16 ΚΑΜΠΥΛΕΣ
• 2 ΤΕΜ. 1/2 ΚΑΜΠΥΛΕΣ
• 2 ΤΕΜ. 1/4 ΚΑΜΠΥΛΕΣ
• 0,50Μ. ΣΩΛΗΝΑ 3Χ2
• 2 ΤΕΜ. 5/8 ΑΡΣΕΝΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ      180,00€

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.
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Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2013 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 30.6672
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 

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 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  30.6672
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την  προμήθεια  ανταλλακτικών  για  το  υπ΄  αριθμ  ΜΕ 62678 μηχάνημα έργου  του
Δήμου Κέας και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 180,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.   30.6672  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 172/2013
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ΘΕΜΑ 8ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών και ανταλλακτικού για το υπ΄ αριθμ.
ΚΗΗ4672 απορριμματοφόρο του Δήμου Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ   
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.ΚΗΗ 4672

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   2.500,00  €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α. (20.6671.0001 & 20.6263.0001  )  

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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

 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών και την σωστή και ασφαλή κίνηση του υπ΄ αριθμ. ΚΗΗ4672
απορριμματοφόρου του Δήμου Κέας, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για
την προμήθεια τεσσάρων (4) ελαστικών και μίας (1) ζάντας

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
και μίας (1) ζάντας στο υπ΄ αριθμ. ΚΗΗ 4672 απορριμματοφόρο του Δήμου

      2.την διάθεση πίστωσης ύψους 2.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τους Κ.Α.  20.6671.0001 &
20.6263.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• δύο (2) ελαστικά διαστάσεων 315.80.22.5 
• δύο (2) ελαστικά διαστάσεων 385.65.22.5
• μία (1) ζάντα διαστάσεων 385.65.22.5

ΣΥΝΟΛΟ      2.500,00€

Τρόπος ανάθεσης  της προμήθειας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2013  και  συγκεκριμένα  στους  Κ.Α.
20.6671.0001 & 20.6263.0001  ποσού 2.500,00€ 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 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  20.6671.0001 & 20.6263.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) ελαστικών και μίας (1) ζάντας στο υπ΄
αριθμ.  ΚΗΗ  4672  απορριμματοφόρου  του  Δήμου  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των  προς
προμήθεια ειδών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  2.500,00€ συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  των  Κ.Α.
20.6671.0001 & 20.6263.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 173/2013
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ΘΕΜΑ 9ο:  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσίευσης σε
εφημερίδα.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού ευρώ σαράντα επτά και
πενήντα έξι λεπτών (47,56€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή
δημοσίευσης σε μία (1) εφημερίδα, ως εξής :

-Εφημερίδα “Κοινή Γνώμη” - ποσό 47,56€ για τη δημοσίευση της υπ΄αριθμ. 114/13 απόφασης
Δ.Σ. με θέμα “Έγκριση παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για τον καθορισμό θέσεων στάθμευσης
αγοραίων επιβατηγών ζώων”, αριθμός φύλλου 3680/18-07-2013.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80
και θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6462 προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στον
    ΚΑ  30.6462
3. Το φύλλο δημοσίευσης της εφημερίδας
4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ σαράντα επτά και πενήντα έξι λεπτών (47,56€) για την κάλυψη της
υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή δημοσίευσης σε μία (1) εφημερίδα, σε βάρος του
ΚΑ 30.6462 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013, ως εξής :

-Εφημερίδα “Κοινή Γνώμη” - ποσό 47,56€ για τη δημοσίευση της υπ΄ αριθμ. 114/13 απόφασης
Δ.Σ. με θέμα “Έγκριση παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για τον καθορισμό θέσεων στάθμευσης
αγοραίων επιβατηγών ζώων”, αριθμός φύλλου 3680/18-07-2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 174/2013
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ  1ο: Διορισμός  δικηγόρου  και  διάθεση  σχετικής  πίστωσης  για  εκπροσώπηση  σε
υπόθεση του Δήμου.

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 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.

Ο  Πρόεδρος  αιτείται  τον  διορισμό  της  δικηγορικής  εταιρείας  Ευάγγελου  Χατζηγιαννάκη  &
συνεργατών για την υπεράσπιση ενώπιον του Ε΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά την
δικάσιμο της 11-9-2013 του τέως Δημάρχου Κέας κ. Νικολάου Δεμένεγα, κατηγορούμενου κατά
συρροή αδικημάτων του Ν. 1337/83 και 1650/86 (όπως ισχύουν σήμερα) και την διάθεση (ψήφιση)
πίστωσης ποσού ευρώ επτακόσια (700,00€) για την κάλυψη της δικηγορικής αμοιβής.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80
και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6111.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 στον οποίo έχει εγγραφεί
πίστωση ευρώ 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 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 Κ.Α. 
       00.6111.0001
5.  Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διορίζει την δικηγορική εταιρεία Ευάγγελου Χατζηγιαννάκη & συνεργατών για την υπεράσπιση
ενώπιον του Ε΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά την δικάσιμο της 11-9-2013 του τέως
Δημάρχου  Κέας  κ.  Νικολάου  Δεμένεγα,  κατηγορούμενου  κατά  συρροή  αδικημάτων  του  Ν.
1337/83 και 1650/86 (όπως ισχύουν σήμερα) και την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ
επτακόσια (700,00€) για την κάλυψη της δικηγορικής αμοιβής.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80
και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6111.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 στον οποίo έχει εγγραφεί
πίστωση ευρώ τριάντα χιλιάδες (30.000,00€).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 175/2013
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 2ο : Δέσμευση αποφάσεων και προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης στους αντίστοιχους

Κωδικούς Αριθμούς των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2013 και

διάθεση πιστώσεων.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  2ο θέμα  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.
Σύμφωνα με το ΠΔ 113/2010 “περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες” η Οικονομική
Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πιστώσεων για την
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος των Κωδικών Αριθμών των εξόδων του προϋπολογισμού
του Δήμου.

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

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

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ

20.6671.0002 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 2.500,00

25.6672.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 200,00

30.6672 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 5.000,00

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

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

Εγκρίνει τις ανωτέρω προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πιστώσεων για την πληρωμή
ισόποσων δαπανών σε βάρος των Κωδικών Αριθμών των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ.  έτους  2013  σύμφωνα  με  το  Π.Δ.  113/2010  “περί  αναλήψεων  υποχρεώσεων  από  τους
διατάκτες” και την διάθεση πιστώσεων  για την πληρωμή των ανάλογων δαπανών, ως εξής : 

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ

20.6671.0002 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 2.500,00

25.6672.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 200,00

30.6672 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 5.000,00

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 176/2013
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση

πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού

βιολογικού καθαρισμού. 

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 15.200,00€
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α. (25.6264.0001)

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

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 επισκευής και συντήρησης μηχανολογικού
εξοπλισμού βιολογικού καθαρισμού. 

2.  την διάθεση πίστωσης ύψους 15.200,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. από τον Κ.Α.  25.6264.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, 
ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ‘ΜΟΝΑΔΩΝ’ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ (ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ‘MBR’) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ. ΕΚΑΣΤΗ ‘ΜΟΝΑΔΑ’ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 125 
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, ΤΗΝ ‘ΚΑΣΕΤΑ’ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, 
ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ‘ΚΑΣΕΤΑΣ’ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΔΙΑΧΥΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. 
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• ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 500 ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ (ΚΑΘΕ ‘ΜΟΝΑΔΑ’ ΕΧΕΙ 125 
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ) ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ‘ΚΑΣΕΤΕΣ’ ΟΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ 
ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΩΝ.

• ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 
ΛΑΣΠΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ. ΠΛΗΡΗ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΘΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΝΕΡΟ ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΖΗΜΙΩΝ, ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ 
ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. 

• ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ 
ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ – ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ
(ΠΕΡΙΠΟΥ 40 ΤΕΜΑΧΙΑ). 

• ΕΠΙΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΠΟΥ 
ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ. 

• ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ‘MBR’ ΟΠΟΥ ‘ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ’ ΟΙ 
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ.

• ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΧΥΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (PVC) ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΤΑΙ ΑΕΡΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ. 

• ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΝΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ‘MBR’.
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΝΕΩΝ ΔΙΑΧΥΤΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «KYBOTA», ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΔΙΑΧΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ 
ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΑΘΕ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ. 

                                   
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΝΕΩΝ ΣΩΛΗΝΟΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΟ PVC Φ 75, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ. 
• ΕΠΙΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΝΕΩΝ ΣΩΛΗΝΟΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΟ ‘PVC’ Φ 50, ΓΙΑ ΤΟΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΧΥΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ «KUBOTA ». 
• ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ‘MBR’(ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ). 

• ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ, ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ 
ΤΩΝ ‘ΚΑΣΕΤΩΝ’ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.

• ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ (MANIFOLD) ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΕΚΑΣΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗ, 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΩΛΗΝΑΚΙ (ΩΣ 
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
«KUBOTA»).

• ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ‘MBR’ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ. 

• ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ. 

                                                                     ΣΥΝΟΛΟ : 15.200,00€
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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 15.200,00€ και συγκεκριμένα
στον Κ.Α. 25.6264.0001, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’
αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας.

Διάρκεια Σύμβασης 
Οι παραπάνω εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία σύμβασης.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή  της  υπηρεσίας  θα  γίνει  στον  τόπο  εγκατάστασης  βιολογικού  καθαρισμού  περιοχής
Γιαλισκαρίου Κέας.

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

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας θα γίνεται ανά τρίμηνο. Τυχόν διαφορές που μπορεί
να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή, σύμβασης
θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του
υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
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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.  25.6264.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                                                                            

Α)  Εγκρίνει  την  παροχή  υπηρεσίας επισκευής  και  συντήρησης  μηχανολογικού  εξοπλισμού
βιολογικού  καθαρισμού,  συνολικού  προϋπολογισμού  μελέτης  15.200,00€  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  15.200,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  25.6264.0001,  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 177/2013
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Ο πρόεδρος Τα μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός Βελισσαροπούλου Ειρήνη

             
  Μωραϊτου - Πουλάκη Μαρία

Λέπουρας Στυλιανός     
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