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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 12/08/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4394/08-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο  : Υποβολή 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 2ο  :  Έλεγχος απολογισμού έτους 2011 και σύνταξη σχετικής έκθεσης προς το Δημοτικό
Συμβούλιο.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 3ο  :  Έλεγχος απολογισμού έτους 2012 και σύνταξη σχετικής έκθεσης προς το Δημοτικό
Συμβούλιο.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  4ο  :   Έγκριση  απόδοσης  λογαριασμού  από  υπόλογο  χρηματικού  εντάλματος  πάγιας
προκαταβολής.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  6ο:    Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού για τις υπηρεσίες
του Δήμου.

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 λοιπών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  8ο:   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια υλικών πυρόσβεσης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  9ο:   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια διαφόρων ειδών για την υπηρεσία καθαριότητας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια  υλικών  για  την περίφραξη μέρους  οικοπέδου στη θέση Πάουρας
Οτζιά.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια πόσιμου νερού και διαφόρων υλικών καθαριότητας για την υπηρεσία
ύδρευσης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης  για  την παροχή υπηρεσίας  ταχυμεταφοράς  εγγράφων για  τον  μήνα Ιούλιο  2013 του
Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  επισκευής  ελαστικού  του  υπ΄αριθμ.  ΚΗΗ4672
απορριμματοφόρου του Δήμου.

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. 17ης/12-08-2013
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και  στο γραφείο  του  Τοπικού Συμβουλίου  στην Κορησία,  σήμερα στις  12/08/2013,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Κέας, ύστερα από την 4394/08-08-2013 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. Μαρούλης Φίλιππος
2. Βελισσαροπούλου Ειρήνη                

            3. Μωραϊτου - Πουλάκη Μαρία                   
            4. Μορφωνιός Ιωάννης            (αν και προσκλήθηκε νόμιμα)

5. Ευαγγέλου Ιωάννης
         6. Λέπουρας Στυλιανός
         
    
      

       
        
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Πετρή Βασιλική.
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ΘΕΜΑ 1ο  : Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τρίμηνης έκθεσης απολογισμού βάση του
άρθρου 266 του Καλλικράτη για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  1ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης

ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  72  & 266  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της
Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»  και  της
απόφασης ΟΙΚ 438 ΦΕΚ 2007/Β/9-9-11 του Υπουργού Εσωτερικών «περί καθορισμού στοιχείων
τα  οποία  περιλαμβάνονται  στην  έκθεση  αποτελεσμάτων  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  των
Δήμων», η Οικονομική Επιτροπή  αφού ελέγξει την υλοποίηση του προϋπολογισμού, μετά από
εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο
τριμηνιαία έκθεση, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου ως
προς  τα  αποτελέσματα  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού,  κατά  το  προηγούμενο  της  έκθεσης
τρίμηνο.  

Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί,
σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν
εγγραφεί  υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται  να εισπραχθούν έως το τέλος της
χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το
σκέλος  των  δαπανών,  ώστε  να  μην  καταστεί  σε  καμία  περίπτωση  ελλειμματικός  ο
προϋπολογισμός.

  Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας στην
πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, και τις γενικότερες οδηγίες ότι στον προϋπολογισμό
πρέπει  να εγγράφονται  έσοδα σύμφωνα  με τις  πραγματικές  αποδόσεις  τους,   ακολουθούν
προτάσεις  της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών για την εκτίμηση των εσόδων, που
διαφαίνονται  να έχουν  απόκλιση ως  προς  την  είσπραξή τους έως  το τέλος  του έτους  και
προτείνεται η μείωσή τους, ώστε ο προϋπολογισμός να καθίσταται ισοσκελισμένος.

Προτείνουμε :

Μείωση εσόδων
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Η τριμηνιαία αυτή έκθεση αφορά το 2ο τρίμηνο του 2013  (1/1/2013-30/6/2013) και συνοπτικά

παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα.

Κ.Α.Ε. Περιγραφή :
Ποσό πίστωσης

2013 :

Ποσό
είσπραξης

έως
31/07/2013

Προτεινόμενη
μείωση

0211.0001 Τόκοι καταθέσεων 25.000,00 € 3.881,65 € 6.000,00 €

0463.0001 Έσοδα από εμπόρους  πόσιμων υδάτων 1.000,00 €       0,00 €   900,00 €

0468.0001 Έσοδα από τέλος αδειών οικοδομών 2.500,00 €   345,26 € 1.300,00 €

0716.0001
Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής  
αλλοδαπών

8.000,00 € 3.465,00 € 1.000,00 €

0716.0002
Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής 
αλλοδαπών (πολιτογράφηση)

1.500,00 €       0,00 € 1.000,00 €

1512.0001 Έσοδα από πρόστιμα ΚΟΚ 13.000,00 € 2.308,20 € 5.000,00 €

2211.0001 Πρόστιμα ΚΟΚ (ΠΟΕ)  1.000,00 €       32,60 €   700,00 €

Σύνολο 52.000,00€ 10.032,71€ 15.900,00€
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη : 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 72 & 266 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

2.  Το  με  Α.Π.  4400/08-08-2013  έγγραφο  που  αφορά  την  υποβολή  της  τριμηνιαίας  έκθεσης

αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2ο τρίμηνο του οικονομικού

έτους 2013 από την Προϊσταμένη Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών

3. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Μετά τον έλεγχο του προϋπολογισμού υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση,

στην  οποία  παρουσιάζεται  η  κατάσταση  των  εσόδων  και  εξόδων  του  Δήμου  ως  προς  τα

αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 178/2013



17η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας,  12ης Αυγούστου 2013

ΘΕΜΑ  2ο  :  Έλεγχος  απολογισμού  έτους  2011  και  σύνταξη  σχετικής  έκθεσης  προς  το

Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο  Πρόεδρος  υποβάλλει  στα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  την  εισήγηση  της  Ταμειακής
Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής :

Κύριε Πρόεδρε,

Θέτουμε υπόψη σας, τον φάκελο με τον απολογισμού της διαχείρισης του Δήμου  Κέας  για το
οικονομικό  έτος  2011,  όπως  έχει  υποβληθεί  από  την  ταμεία  του  Δήμου,  στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα παρακάτω  δικαιολογητικά : 

Γραμμάτια  είσπραξης,  αποδεικτικά  βεβαίωσης,  ταμειακός  απολογιστικός  πίνακας  εσόδων  -
εξόδων,  εξοφληθέντα  χρηματικά  εντάλματα,  προϋπολογισμός  οικ.  έτους  2011  καθώς  και
αναμορφώσεις αυτού.

Παρακαλούμε όπως προβείτε στον σχετικό έλεγχό τους και  στην σύνταξη της σχετικής έκθεσης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3345/2005 (Α’ 138) άρθρο 6, Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’), άρθρο
15 Ν.3202/2003,  άρθρο 26, το άρθρο 163 του Ν.3463/2006 που ισχύει  σήμερα,  καθώς και  το
άρθρο 176 παρ. 1β του Ν.3852/2010.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά από λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν και αναλυτικά αναφέρονται
παραπάνω και  ετέθησαν υπόψη τους, συντάσσει σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3345/2005
(Α’ 138) άρθρο 6, Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’) άρθρο 15, Ν. 3202/2003 άρθρο 26 , άρθρο 163 του
Ν. 3463/2006 που ισχύει σήμερα, καθώς και το άρθρο 176 παρ. 1β του Ν. 3852/2010  την έκθεσή
της που έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Οικονομική  Επιτροπή  που  αποτελείται  από  τα  πιο  πάνω αναφερόμενα  παρόντα  μέλη  στην
συνεδρίασή της σήμερα 12 Αυγούστου  2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. προέβη στον
προέλεγχο του οικονομικού απολογισμού έτους 2011 του Δήμου Κέας σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 3345/2005 (Α’ 138) άρθρο 6, Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’) άρθρο 15, Ν. 3202/2003 άρθρο
26 όπως και το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 που ισχύει σήμερα, καθώς και το άρθρο 176 παρ. 1β
του Ν. 3852/2010.

Αφού έλεγξε τον πιο πάνω απολογισμό και έκανε λεπτομερή έλεγχο των γραμματίων εισπράξεως
και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στα οποία επισυνάπτονται τα νόμιμα δικαιολογητικά
βρήκε τα έσοδα που εισπράχθηκαν και  τα έξοδα που πληρώθηκαν κατά το οικ.  έτος  2011 να
παρουσιάζουν την εξής μορφή :
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ΕΣΟΔΑ                ΕΞΟΔΑ

Τακτικά                                              
1.591.384,64

Έξοδα χρήσης                                    
1.746.489,24

Έκτακτα                                             
608.624,10

Αποθεματικό                                         
610.284,16

Χρηματικό υπόλοιπο                            
156.764,66

ΣΥΝΟΛΟ                                         
2.356.773,40

ΣΥΝΟΛΟ                                          
2.356.773,40

Το ποσό των 610.284,16 € μεταφέρθηκε στη νέα χρήση οικ. έτους 2012

Μετά το τέλος του προελέγχου η Οικονομική Επιτροπή :

Αποφασίζει ομόφωνα ότι καλώς έγινε η διαχείριση των εσόδων και  εξόδων του οικονομικού
έτους 2011 του Δήμου Κέας , αφού τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία ως προς το σκέλος των
εσόδων – εξόδων.

Υποβάλλει τέλος την έκθεσή του στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.3345/2005 (Α’ 138) άρθρο 6, Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’) άρθρο 15, Ν. 3202/2003 άρθρο
26 όπως και το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 που ισχύει σήμερα, καθώς και το άρθρο 176 παρ. 1β
του Ν. 3852/2010.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 179/2013
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ΘΕΜΑ  3ο  :  Έλεγχος  απολογισμού  έτους  2012  και  σύνταξη  σχετικής  έκθεσης  προς  το

Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο  Πρόεδρος  υποβάλλει  στα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  την  εισήγηση  της  Ταμειακής
Υπηρεσίας  του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Θέτουμε υπόψη σας, τον φάκελο με τον απολογισμού της διαχείρισης του Δήμου  Κέας  για το
οικονομικό  έτους  2012,  όπως  έχει  υποβληθεί  από  την  ταμεία  του  Δήμου,  στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα παρακάτω  δικαιολογητικά : 

Γραμμάτια  είσπραξης,  αποδεικτικά  βεβαίωσης,  ταμειακός  απολογιστικός  πίνακας  εσόδων  -
εξόδων,  εξοφληθέντα  χρηματικά  εντάλματα,  προϋπολογισμός  οικ.  έτους  2012  καθώς  και
αναμορφώσεις αυτού.

Παρακαλούμε όπως προβείτε στον σχετικό έλεγχό τους και στην σύνταξη της σχετικής έκθεσης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3345/2005 (Α’ 138) άρθρο 6, Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’), άρθρο
15 Ν.3202/2003,  άρθρο 26, το άρθρο 163 του Ν.3463/2006 που ισχύει  σήμερα,  καθώς και  το
άρθρο 176 παρ. 1β του Ν.3852/2010.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά από λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν και αναλυτικά αναφέρονται
παραπάνω και  ετέθησαν υπόψη τους ,συντάσσει σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3345/2005
(Α’ 138) άρθρο 6, Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’) άρθρο 15, Ν. 3202/2003 άρθρο 26 , άρθρο 163 του
Ν. 3463/2006 που ισχύει σήμερα, καθώς και το άρθρο 176 παρ. 1β του Ν. 3852/2010  την έκθεσή
της που έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή που αποτελείται   από τα πιο πάνω αναφερόμενα παρόντα μέλη στην
συνεδρίασή της σήμερα 12 Αυγούστου  2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. προέβη στον
προέλεγχο του οικονομικού απολογισμού έτους 2012 του Δήμου Κέας σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 3345/2005 (Α’ 138) άρθρο 6, Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’) άρθρο 15, Ν. 3202/2003 άρθρο
26 όπως και το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 που ισχύει σήμερα, καθώς και το άρθρο 176 παρ. 1β
του Ν. 3852/2010.

Αφού έλεγξε τον πιο πάνω απολογισμό και έκανε λεπτομερή έλεγχο των γραμματίων εισπράξεως
και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στα οποία επισυνάπτονται τα νόμιμα δικαιολογητικά
βρήκε τα έσοδα που εισπράχθηκαν και  τα έξοδα που πληρώθηκαν κατά το οικ.  έτος  2012 να
παρουσιάζουν την εξής μορφή :



17η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας,  12ης Αυγούστου 2013

ΕΣΟΔΑ                ΕΞΟΔΑ

Τακτικά
1.560.102,11

Έξοδα χρήσης                                    
2.442.854,55

Έκτακτα
1.658.154,78

Αποθεματικό
1.385.686,50

Χρηματικό υπόλοιπο                            
610.284,16

ΣΥΝΟΛΟ
3.828.541,05

ΣΥΝΟΛΟ
3.828.541,05

Το ποσό των  1.385.686,50€ μεταφέρθηκε στη νέα χρήση οικ. έτους 2013.

Μετά το τέλος του προελέγχου η Οικονομική Επιτροπή :

Αποφασίζει ομόφωνα ότι καλώς έγινε η διαχείριση των εσόδων και  εξόδων του οικονομικού
έτους 2012 του Δήμου Κέας, αφού τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία ως προς το σκέλος των
εσόδων – εξόδων.

Υποβάλλει τέλος την έκθεσή του στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.3345/2005 (Α’ 138) άρθρο 6, Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’) άρθρο 15, Ν. 3202/2003 άρθρο
26 όπως και το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 που ισχύει σήμερα, καθώς και το άρθρο 176 παρ. 1β
του Ν. 3852/2010.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 180/2013
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ΘΕΜΑ 4ο  :  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος πάγιας

προκαταβολής.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ  5ο  :  Έγκριση  απόδοσης  λογαριασμού  από  υπόλογο  χρηματικού  εντάλματος

προπληρωμής.

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

Με την υπ’ αριθ. 91/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού
εντάλματος  προπληρωμής,  ποσού  500,00€,  στο  όνομα  της  υπαλλήλου  του  Δήμου  Μωραΐτη
Μαριάννας, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για ταχυδρομικά τέλη του Δήμου.
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθ.  203/18-4-2013 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το
οποίο εισέπραξε η υπόλογος την 18η του μηνός Απρίλη του τρέχοντος έτους.
Όπως προκύπτει  από τα συνημμένα δικαιολογητικά  που υπέβαλε η υπόλογος,  οι  δαπάνες  που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 496,51€.
Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και
την απαλλαγή της υπολόγου.

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

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των
άρθρων 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.
2. Την υπ’ αριθ. 91/2013 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος προπληρωμής
ύψους 500,00€ στο όνομα της υπαλλήλου Μωραΐτη Μαριάννας.
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος.
4. Το υπ΄ αριθμ. 2/31-7-2013 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  για  το  υπ’  αριθ.  203/18-4-2013  χρηματικό  ένταλμα
προπληρωμής, ύψους 500,00€, που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου Μωραΐτη Μαριάννας, με
συνολικό ύψος δαπάνης 496,51€ και επιστροφή στο ταμείο του Δήμου του υπόλοιπου ποσού 3,49€
με υπ΄ αριθμ. 2/31-07-2013 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου, και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε
ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 181/2013
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ΘΕΜΑ 6ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση

πίστωσης  για  την  προμήθεια  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και  λοιπού  εξοπλισμού  για  τις

υπηρεσίες του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   1.700,00  €   
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  κάλυψη  των  αναγκών  των  υπηρεσιών  του  Δήμου,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  προμήθεια  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και  λοιπού
εξοπλισμού.

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 ηλεκτρονικών  υπολογιστών και  λοιπού
εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των  υπηρεσιών του Δήμου

   2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 1.700,00€  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

• 2 ΤΕΜ. Η/Υ i3 3220, 4GB ram DDR3, 500 GB HDD SATA III 7200, DVD RW x24,  PSU
600 WATT,  Ms keyboard, Ms mouse, Νο OS 

• 5 ΤΕΜ. MONITOR  18.5'' LED
• 3 ΤΕΜ.  HDD Barracuda 7200.12 500GB , SATA 111, 3.5΄΄
• 3 ΤΕΜ.  HDD Barracuda 7200.12 1ΤΒ , SATA 111, 3.5΄΄
• 3 ΤΕΜ.  Power Supply  530w  upto87% APFC, EPS

ΣΥΝΟΛΟ      1.700,00€

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2013 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 10.7134
ποσού 1.700,00€ 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).
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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 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  ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη
των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.700,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 10.7134
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 182/2013
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ΘΕΜΑ 7ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση

πίστωσης για την προμήθεια λοιπών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   200,00  €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.6654  )     
 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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

 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  των  υπηρεσιών  του  Δήμου,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια  λοιπών υλικών

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 λοιπών υλικών για την κάλυψη των αναγκών
των  υπηρεσιών του Δήμου

   2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 200,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  10.6654  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• 4 συσκευές οξυγόνου
• 4 αλοιφές για εγκαύματα
• 4 μπουκάλια ιώδιο
• 4 πακέτα βαμβάκι
• 4 κουτιά γάζες
• 4 μπουκάλια οινόπνευμα

ΣΥΝΟΛΟ      2  00,00  €  

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2013 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 10.6654
ποσού 200,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και
της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).
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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 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 Κ.Α.  10.6654
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την προμήθεια  λοιπών υλικών για τις  ανάγκες  των υπηρεσιών του Δήμου  και  τις
τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 200,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 10.6654  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 183/2013



17η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας,  12ης Αυγούστου 2013

ΘΕΜΑ 8ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση

πίστωσης για την προμήθεια υλικών πυρόσβεσης.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   600,00  €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (70.6654.0001  )     

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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

 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών των εθελοντών πυροσβεστών του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη
η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια  υλικών πυρόσβεσης.

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

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υλικών πυρόσβεσης για την κάλυψη των
αναγκών  των εθελοντών πυροσβεστών του Δήμου

    2.την διάθεση πίστωσης ύψους 600,00€  συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 70.6654.0001 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

• σκοινί
• 4 φακοί
• 4 τεμ. πριόνια
• 4 τεμ. φτυάρια
• 4 τεμ. μάτουκες
• 15 τεμ. σφυρίχτρες

ΣΥΝΟΛΟ      6  00,00  €  

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.
70.6654.0001 ποσού 600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ.
113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).



17η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας,  12ης Αυγούστου 2013

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

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

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει 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  70.6654.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την  προμήθεια  υλικών πυρόσβεσης  για την κάλυψη των αναγκών των εθελοντών
πυροσβεστών του Δήμου και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 70.6654.0001
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 184/2013
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ΘΕΜΑ 9ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια διαφόρων ειδών για την υπηρεσία καθαριότητας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   500,00  €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (20.6662.0003  )     

 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 της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη
η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια  διαφόρων ειδών

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

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

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  προμήθεια διαφόρων  ειδών  για  την  υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου

    2.την διάθεση πίστωσης ύψους 500,00€  συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 20.6662.0003 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

• μία (1) κούτα γάντια εργασίας κίτρινα
• σακούλες απορριμμάτων μεγάλες
• 5 τεμ. σκούπες
• 2 δοχεία πλαστικό χρώμα των 15 κιλών

ΣΥΝΟΛΟ      500,00€

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2013  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
20.6662.0003 ποσού 500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ.
113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).

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

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στις αποθήκες 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  20.6662.0003
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια  διαφόρων ειδών για την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου  και τις
τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 20.6662.0003
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 185/2013
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ΘΕΜΑ 10ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση

πίστωσης για την προμήθεια υλικών για την περίφραξη μέρους οικοπέδου στη θέση Πάουρας

Οτζιά.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΡΟΥΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΟΥΡΑΣ ΟΤΖΙΑ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   500,00  €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.6662.0002  )     

 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 του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης
για την προμήθεια υλικών για την περίφραξη μέρους οικοπέδου στη θέση Πάουρας Οτζιά.

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

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υλικών για την περίφραξη μέρους οικοπέδου
στη θέση Πάουρας Οτζιά.

    2.την διάθεση πίστωσης ύψους 500,00€  συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 30.6662.0002 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

• 110 ΚΙΛΑ ΣΙΔΗΡΟΣ Β500C ΕΛΟΤ 1421-3 Φ16Ε
• 12 ΤΕΜ. ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Τ139/215

ΣΥΝΟΛΟ      5  00,00  €  

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.
30.6662.0002 ποσού 500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ.
113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).

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

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στο οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση Πάουρας Οτζιά.

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 Κ.Α.  30.6662.0002
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια υλικών για την περίφραξη μέρους οικοπέδου στη θέση Πάουρας Οτζιά
και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0002
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 186/2013
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ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση

πίστωσης  για την  προμήθεια πόσιμου νερού και  διαφόρων  υλικών  καθαριότητας  για την

υπηρεσία ύδρευσης.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   250,00  €   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6279.0002  )     

 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 του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η
πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  προμήθεια  πόσιμου  νερού  και  διαφόρων  υλικών
καθαριότητας

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

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

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  προμήθεια πόσιμου  νερού  και  διαφόρων  υλικών
καθαριότητας για την υπηρεσία ύδρευσης.

     2.την διάθεση πίστωσης ύψους 250,00€  συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 25.6279.0002 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• 30 ΚΙΒΩΤΙΑ ΝΕΡΑ (2 Χ 10 ΛΙΤΡΑ)
• 300 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

      ΣΥΝΟΛΟ      25  0,00  €  

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.
25.6279.0002 ποσού 250,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ.
113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).

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

Χρόνος Παράδοσης 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος
προμηθειών του Δήμου. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της εντολής.  Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το
άρθρο 33 υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
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Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στην αποθήκη 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 Κ.Α.  25.6279.0002
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια πόσιμου νερού και διαφόρων υλικών καθαριότητας για την υπηρεσία
ύδρευσης και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 250,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 25.6279.0002
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 187/2013
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ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση

πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς εγγράφων για τον μήνα Ιούλιο 2013 του

Δήμου Κέας.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ εκατόν είκοσι οκτώ και είκοσι
πέντε  λεπτών  (128,25€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  εργασία
ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου για τον μήνα Ιούλιο 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 128,25€ 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 Ιούλιο 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 188/2013
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ΘΕΜΑ 13ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση

πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  επισκευής  ελαστικού  του  υπ΄  αριθμ.  ΚΗΗ4672

απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ4672 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 100,00€
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α. (20.6263.0001)

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

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  ελαστικού  του  υπ΄αριθμ.
ΚΗΗ4672 απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  100,00€  συμπ/νου  Φ.Π.Α.  από  τον  Κ.Α.  20.6263.0001  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• επισκευή ελαστικού, μερική γόμωση μασόν
                                                                     ΣΥΝΟΛΟ : 100,00€
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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 100,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α.  20.6263.0001,  (σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  3871/10,  του Π.Δ.  113/10  και  της  υπ’
αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

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

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.
    20.6263.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.
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Α)  Εγκρίνει  την  παροχή  υπηρεσίας επισκευής  ελαστικού  του  υπ΄  αριθμ.  ΚΗΗ4672
απορριμματοφόρου  οχήματος  του  Δήμου  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  παρεχομένης
υπηρεσίας.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  100,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  20.6263.0001,  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 189/2013
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Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός Βελισσαροπούλου Ειρήνη

             
  Μορφωνιός Ιωάννης

Μωραϊτου - Πουλάκη Μαρία

Ευαγγέλου Ιωάννης 

Λέπουρας Στυλιανός
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