
21η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 17ης Οκτωβρίου 2013

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 17/10/2013 

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ 
ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5710/14-10-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια μελανιών για τις υπηρεσίες του Δήμου.

Εισηγητής : Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Λέπουρας Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια εντύπων λογαριασμών για την υπηρεσία ύδρευσης.

Εισηγητής : Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Λέπουρας Στυλιανός

ΘΕΜΑ 3ο :   Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ταχυδρομικά τέλη.

Εισηγητής : Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Λέπουρας Στυλιανός

ΘΕΜΑ 4ο  :   Έγκριση της δαπάνης διάθεση πίστωσης για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων της
υπαλλήλου της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Κέας κ. Μαρίας Φιλιππούση.

Εισηγητής : Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Λέπουρας Στυλιανός

ΘΕΜΑ 5ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια πινακίδας για το ελικοδρόμιο Δήμου Κέας.

Εισηγητής : Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Λέπουρας Στυλιανός

ΘΕΜΑ 6ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια υλικών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου για επισκευή τεχνικών
έργων.

Εισηγητής : Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Λέπουρας Στυλιανός

ΘΕΜΑ 7ο  :  Έγκριση της  δαπάνης  και  διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσιεύσεων σε
εφημερίδες.
Εισηγητής : Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Λέπουρας Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 8ο  : Έγκριση της  δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την πληρωμή λογαριασμού  HOL
ADSL του Δήμου Κέας μηνός Σεπτεμβρίου 2013.

Εισηγητής : Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Λέπουρας Στυλιανός

ΘΕΜΑ 9ο  : Έγκριση απόφασης δημάρχου που αφορά την πληρωμή καθυστερούμενων οφειλών
προς το ΙΚΑ Λαυρίου λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ΑΠΔ Δήμου Κέας.

Εισηγητής : Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Λέπουρας Στυλιανός

ΘΕΜΑ 10ο  : Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς εγγράφων για τον μήνα Σεπτέμβριο 2013 του
Δήμου Κέας.

Εισηγητής : Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Λέπουρας Στυλιανός

ΘΕΜΑ 11ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια αντλιών ύδρευσης – αποχέτευσης.

Εισηγητής : Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Λέπουρας Στυλιανός

ΘΕΜΑ 12ο  :  Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου “Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου
Γιαλισκαρίου – Κορησσίας”.

Εισηγητής : Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Λέπουρας Στυλιανός

ΘΕΜΑ 13ο  :  Έγκριση  πρακτικού  διαγωνισμού  του  έργου  “Ολοκλήρωση  εργασιών  σφαγείου
Κέας”.

Εισηγητής : Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Λέπουρας Στυλιανός

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο :  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 : Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Λέπουρας Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 159/2013
απόφασής του, ως προς καθορισμό συντελεστή των τελών ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Ιου-
λίδας και στην Τοπική Κοινότητα Κορησσίας Δήμου Κέας έτους 2014.

Εισηγητής : Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Λέπουρας Στυλιανός

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση οχημάτων του Δήμου
Κέας.

Εισηγητής : Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Λέπουρας Στυλιανός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 22ης/17-10-2013
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και στο γραφείο του Τοπικού Συμβουλίου στην Κορησία, σήμερα στις 17/10/2013, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Κέας,  ύστερα  από  την  5710/14-10-2013 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
5 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ            ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαρούλης Φίλιππος   1. Βασιλάκης Στυλιανός
     2. Μωραϊτου - Πουλάκη Μαρία 2. Βελισσαροπούλου Ειρήνη  

3. Μορφωνιός Ιωάννης                    
            4. Ευαγγέλου Ιωάννης                             (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
            5. Λέπουρας Στυλιανός           

         
         
    
      

       
        
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Πετρή Βασιλική.
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ΘΕΜΑ 1ο  :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια μελανιών για τις υπηρεσίες του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΜΕΛΑΝΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   950,00  € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.6613  )
 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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

   ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

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 μελανιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του
Δήμου

   2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 950,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  10.6613 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• 6 τεμ. CANON FAX L120 FX 10 (cartridge)
• 2  τεμ. CANON IR2200 CEXV3 (cartridge)
• 1  τεμ. XEROX WORKCENTER 5325 TONER
• 1  τεμ. XEROX WORKCENTER 5325 DRUM

ΣΥΝΟΛΟ      95  0,00€

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 στον Κ.Α.10.6613
ποσού 950,00€ 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 



21η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 17ης Οκτωβρίου 2013

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 στο κτίριο 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  10.6613
4. Την εισήγηση του αντιπροέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 950,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.  10.6613  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 223/2013
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ΘΕΜΑ 2ο  :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση

πίστωσης για την προμήθεια εντύπων λογαριασμών για την υπηρεσία ύδρευσης.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΝΤΥΠΩΝ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   800,00  € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6613  )   
 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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

   ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

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 εντύπων λογαριασμών για την υπηρεσία
ύδρευσης.

   2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 800,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  25.6613 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

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



21η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 17ης Οκτωβρίου 2013

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• 5.000 τεμ. έντυπα λογαριασμών ύδρευσης 
διάσταση : Α4 χαρτί γαλάζιο γραφής 90gr
εκτύπωση μονόχρωμη Α + Β όψη

ΣΥΝΟΛΟ    800,00€

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 στον Κ.Α.25.6613
ποσού 800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της
υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).

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

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στο κτίριο 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  25.6613
4. Την εισήγηση του αντιπροέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την προμήθεια  εντύπων λογαριασμών για την υπηρεσία ύδρευσης και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.  25.6613  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 224/2013
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ΘΕΜΑ 3ο :   Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ταχυδρομικά τέλη.

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

Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/06 ( Δ.Κ.Κ.) ορίζονται τα εξής:
«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται η 
έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωμή με 
τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων».
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ) του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την 
έγκριση δαπανών.
Με το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 αντικαταστάθηκε το άρθρο 103 του Ν. 3463/06, το οποίο 
αναφερόταν στις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία αντικαταστάθηκε από την 
Οικονομική Επιτροπή.
Προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για ταχυδρομικά τέλη του Δήμου, παρακαλώ να ληφθεί 
απόφαση για τη διάθεση πίστωσης 2.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6221 του προϋπολογισμού έτους
2013 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ έξι χιλιάδων (6.000,00€) και να  εκδοθεί ένταλμα 
προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Μωραϊτη Μαριάννας.
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της: 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Διαθέτει πίστωση 2.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6221 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 που 
αφορά την κάλυψη ταχυδρομικών τελών στη μηχανή προπληρωμής.

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 225/2013
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ΘΕΜΑ 4ο :   Έγκριση της δαπάνης διάθεση πίστωσης για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων

της υπαλλήλου της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Κέας κ. Μαρίας Φιλιππούση.

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

Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 2 του Ν.3463/2006 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού για οδοιπορικά έξοδα
και  αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων,  εκτός  από εκείνες  που σύμφωνα με  τις  κείμενες
διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο.

Ο  Πρόεδρος  αιτείται  την  διάθεση  (ψήφιση)  πίστωσης  συνολικού  ποσού  ευρώ  εκατόν  εξήντα
τέσσερα και τριάντα τρία λεπτά (164,33€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά
οδοιπορικά έξοδα και έξοδα κίνησης εκτός έδρας της  υπαλλήλου  της ταμειακής υπηρεσίας του
Δήμου Κέας κ. Μαρίας Φιλιππούση, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 225/2013 απόφαση Δημάρχου και
την 5315/2013 εντολή μετακίνησης εκτός έδρας, ως εξής :

-Φιλιππούση  Μαρία  για  την  μετάβασή  της  στη  Σύρο  &  Αθήνα,  ημερομηνία  αναχώρησης
07/10/2013  και  ημερομηνία  επανόδου  10/10/2013,  ημέρες  εκτός  έδρας  τέσσερις  (4)  και  αιτία
μετακίνησης : 

• Παραλαβή  από  το  Υποκατάστημα  της  Τράπεζα  της  Ελλάδος  Σύρου  επιταγών  για  την
πληρωμή του υποέργου της Πράξης Βελτίωσης και επέκτασης δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας
Κέας του ΕΠ «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» & από το  Υποκατάστημα της Τράπεζα
της  Ελλάδος  επί  της  οδού  Πανεπιστημίου   επιταγών  για  την  πληρωμή  του  υποέργου
“Τεχνική Βοήθεια Δήμου Κέας” του ΕΠ “Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου”.

 
Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του Ν.2685/2006 και του Π.Δ. 28/80 και θα βαρύνει
τον ΚΑ 10.6422 προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ  χίλια
(1.000,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ.2 του Ν.3463/06.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 ΦΕΚ 35/Α΄
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στον Κ.Α.
    10.6422.
4. Την υπ΄αριθμ. 225/2013 απόφαση Δημάρχου
5. Την  υπ΄αριθμ. 5315/2013 εντολή μετακίνησης του Δημάρχου.
6. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπάλληλος
7. Την εισήγηση του αντιπροέδρου.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ ευρώ εκατόν εξήντα τέσσερα και τριάντα τρία λεπτά (164,33€) σε
βάρος του Κ.Α. 10.6422 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013 για οδοιπορικά 
έξοδα και έξοδα κίνησης εκτός έδρας της υπαλλήλου της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Κέας κ.
Μαρίας Φιλιππούση, ως εξής :

-Φιλιππούση  Μαρία  για  την  μετάβασή  της  στη  Σύρο  &  Αθήνα,  ημερομηνία  αναχώρησης
07/10/2013  και  ημερομηνία  επανόδου  10/10/2013,  ημέρες  εκτός  έδρας  τέσσερις  (4)  και  αιτία
μετακίνησης : 

• Παραλαβή  από  το  Υποκατάστημα  της  Τράπεζα  της  Ελλάδος  Σύρου  επιταγών  για  την
πληρωμή του υποέργου της Πράξης Βελτίωσης και επέκτασης δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας
Κέας του ΕΠ «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» & από το  Υποκατάστημα της Τράπεζα
της  Ελλάδος  επί  της  οδού  Πανεπιστημίου   επιταγών  για  την  πληρωμή  του  υποέργου
“Τεχνική Βοήθεια Δήμου Κέας” του ΕΠ “Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου”.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 226/2013
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ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια πληροφοριακής πινακίδας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   200,00  € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.7135.0001  )   

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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

   ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  στο  ελικοδρόμιο  του  Δήμου,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια πληροφοριακής πινακίδας

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 πληροφοριακής  πινακίδας  για  το
ελικοδρόμιο του Δήμου Κέας

    2.την διάθεση πίστωσης ύψους 200,00€  συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 30.7135.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• 1 τεμ. πληροφοριακή πινακίδα διαστάσεων 65εκ. Χ 40 εκ. για το ελικοδρόμιο του Δήμου
Κέας η οποία θα αποτελείται από τέσσερις (4) έγχρωμες εικόνες με οδηγίες, ως εξής:
α. οι εικόνες θα αποτυπωθούν πάνω σε αυτοκόλλητο υλικό
β. η αφίσα που θα προκύψει, θα κολληθεί σε ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, άκαμπτο 
υλικό
γ. η πινακίδα θα πλαστικοποιηθεί

ΣΥΝΟΛΟ    200,00€

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  στον  Κ.Α.
30.7135.0001 ποσού 200,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ.
113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).
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Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη γνώμη
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου. 

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

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση  της  προμήθειας θα  γίνει  στο  ελικοδρόμιο  του  Δήμου Κέας  και  θα  αναρτηθεί  σε
εμφανές μέρος σε έναν από τους εξωτερικούς τοίχους του.

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια πληροφοριακής πινακίδας για το ελικοδρόμιο του Δήμου Κέας και τις
τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 227/2013
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ΘΕΜΑ 6ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-

στωσης για την προμήθεια υλικών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου για επισκευή τεχνικών

έργων.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΥΛΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   400,00  € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.6662.0003  )   

 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  τεχνικής  υπηρεσίας,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια 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 υλικών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου
για επισκευή τεχνικών έργων

     2.την διάθεση πίστωσης ύψους 400,00€  συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 30.6662.0003 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

• 3 κυβικά άμμο
• 20 τσιμέντα
• 10 ασβέστες

ΣΥΝΟΛΟ    400,00€

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  στον  Κ.Α.
30.6662.0003 ποσού 400,00€ 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).



21η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 17ης Οκτωβρίου 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 της  προμήθειας θα γίνει στο γήπεδο 5Χ5 στην Ιουλίδα Κέας για εργασίες διάνοιξης
της πρόσβασης.

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
    30.6662.0003
4. Την εισήγηση του αντιπροέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια υλικών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου για επισκευή τεχνικών έργων
και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0003
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 228/2013
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ΘΕΜΑ 7ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσιεύσεων σε

εφημερίδες.

Ο αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,  εισηγούμενος το 7ο 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  πεντακοσίων
σαράντα οκτώ και είκοσι δύο λεπτών (548,22€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που
αφορά την πληρωμή δημοσιεύσεων σε εφημερίδες, ως εξής :

− Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 134,56€ για τη δημοσίευση περίληψης διακήρυξης
διαγωνισμού  για  την  ¨Κατασκευή  αποχετευτικού  δικτύου  Γιαλισκαρίου  -  Κορησσίας”,
αριθμός φύλλου 3732/01-10-2013, από τον ΚΑ 25.6462 του προϋπολογισμού οικ.  έτους
2013.

− Εφημερίδα  “ΚΟΙΝΗ  ΓΝΩΜΗ”  -  ποσό  351,02€  για  τη  δημοσίευση  αποσπάσματος
πρακτικού δημοτικού συμβουλίου - αριθ.απόφασης 159 με θέμα “Καθορισμός συντελεστή
δημοτικών  τελών  στη  Δημ  Κοινότητα  Ιουλίδας  και  στην  τοπική  κοινότητα  Κορησσίας
Δήμου Κέας  έτους  2014”,  αριθμός  φύλλου 3734/03-10-2013,  από τον  ΚΑ 10.6462 του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.

− Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 62,64€ για τη δημοσίευση αποσπάσματος πρακτικού
δημοτικού  συμβουλίου  -  αριθ.απόφασης  160  με  θέμα  “Καθορισμός  συντελεστή  τελών
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Κέας έτους 2014”, αριθμός φύλλου 3734/     03-
10-2013, από τον ΚΑ 10.6462 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80
και θα βαρύνει τους ΚΑ 10.6462 & 25.6462 προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στους
    ΚΑ   10.6462 & 25.6462
3. Τα φύλλα δημοσίευσης των εφημερίδων
4. Την εισήγηση του αντιπροέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει  πίστωση  συνολικού  ποσού  ευρώ  πεντακοσίων  σαράντα  οκτώ  και  είκοσι  δύο  λεπτών
(548,22€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή δημοσιεύσεων σε
εφημερίδες, σε βάρος των  ΚΑ 10.6462 & 25.6462 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους
2013, ως εξής :
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− Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 134,56€ για τη δημοσίευση περίληψης διακήρυξης
διαγωνισμού  για  την  ¨Κατασκευή  αποχετευτικού  δικτύου  Γιαλισκαρίου  -  Κορησσίας”,
αριθμός φύλλου 3732/01-10-2013, από τον ΚΑ 25.6462 του προϋπολογισμού οικ.  έτους
2013.

− Εφημερίδα  “ΚΟΙΝΗ  ΓΝΩΜΗ”  -  ποσό  351,02€  για  τη  δημοσίευση  αποσπάσματος
πρακτικού δημοτικού συμβουλίου - αριθ.απόφασης 159 με θέμα “Καθορισμός συντελεστή
δημοτικών  τελών  στη  Δημ  Κοινότητα  Ιουλίδας  και  στην  τοπική  κοινότητα  Κορησσίας
Δήμου Κέας  έτους  2014”,  αριθμός  φύλλου 3734/03-10-2013,  από τον  ΚΑ 10.6462 του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.

− Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 62,64€ για τη δημοσίευση αποσπάσματος πρακτικού
δημοτικού  συμβουλίου  -  αριθ.απόφασης  160  με  θέμα  “Καθορισμός  συντελεστή  τελών
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Κέας έτους 2014”, αριθμός φύλλου 3734/     03-
10-2013, από τον ΚΑ 10.6462 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 229/2013
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ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή λογαριασμού HOL

ADSL του Δήμου Κέας μηνός Σεπτεμβρίου 2013.

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

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

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 Σεπτέμβριο 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 αντιπροέδρου.

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
Σεπτέμβριο 2013, του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 230/2013
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ΘΕΜΑ 9ο  : Έγκριση απόφασης δημάρχου που αφορά την πληρωμή καθυστερούμενων οφει-
λών προς το ΙΚΑ Λαυρίου λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ΑΠΔ Δήμου Κέας.

Ο αντιπρόεδρος 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.

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

Δημιουργήθηκε  η  άμεση  ανάγκη για  την  πληρωμή  καθυστερούμενων  οφειλών  προς  το  ΙΚΑ
Λαυρίου λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ΑΠΔ Δήμου Κέας ποσού ευρώ εκατόν πενήντα επτά και
δεκατριών λεπτών (157,13€), προκειμένου να εκδοθεί αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Δήμαρχος Κέας με την υπ΄ αριθμ. 234/03-10-2013 απόφασή του ενέκρινε την διάθεση πίστωσης
ποσού  ευρώ  εκατόν  πενήντα  επτά  και  δεκατριών  λεπτών  (157,13€) σε  βάρος  του  Κ.Α.
00.6312.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1.   Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1 και παρ ιε΄.
2.   Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80.
3.   Τις διατάξεις του 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 
4.   Την υπ΄αριθμ 234/03.10.2013 απόφαση δημάρχου
5.   Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και
       στον ΚΑ 00.6312.0001
6.   Την εισήγηση του αντιπροέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει  την  υπ΄  αριθμ.  234/03.10.2013  απόφαση  Δημάρχου,  που  αφορά  την  πληρωμή
καθυστερούμενων οφειλών προς το ΙΚΑ Λαυρίου λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ΑΠΔ Δήμου Κέας
ποσού  ευρώ  εκατόν  πενήντα  επτά  και  δεκατριών  λεπτών  (157,13€),  προκειμένου  να  εκδοθεί
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας,  σε βάρος του Κ.Α. 00.6312.0001 του προϋπολογισμού
εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 231/2013
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ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την παροχή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς εγγράφων για τον μήνα Σεπτέμβριο 2013
του Δήμου Κέας.

Ο αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 10ο 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 διακοσίων εννέα και πενήντα εννέα
λεπτών  (209,59€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  εργασία
ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου για τον μήνα Σεπτέμβριο 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 αντιπροέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 209,59€ 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 Σεπτέμβριο 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 232/2013
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ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια αντλιών ύδρευσης – αποχέτευσης.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΑΝΤΛΙΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   10.000,00  € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.7131.0001  )   

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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

   ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

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

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια  αντλιών ύδρευσης – αποχέτευσης

      2.την διάθεση πίστωσης ύψους 10.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 25.7131.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• 1 τεμ. αντλία λυμάτων μονοβάθμια φυγοκεντρική με κέλυφος από ανοξείδωτο χάλυβα 304
και ελεύθερο πέρασμα 80 mm, τριφασική 2,9 kw

• 1  τεμ.  αντλία  αποστράγγισης  με  ανοξείδωτο  κέλυφος  και  ελεύθερο  πέρασμα  12  mm,
μονοφασική 1 kw, μέγιστο μανομετρικό ύψος 12,9 m

• 1  τεμ.  υποβρύχια  αντλία  από   ανοξείδωτο  χάλυβα  304  τριφασική  4  kw.  Μέγιστο
μανομετρικό ύψος 125 m παροχής 6 m3 /ώρα στα 100m

• 1  τεμ.  υποβρύχια  αντλία  από   ανοξείδωτο  χάλυβα  304  τριφασική  5,5  kw.  Μέγιστο
μανομετρικό ύψος 180 m παροχής 9,5 m3 /ώρα στα 100m

• 1  τεμ.  κατακόρυφη  πολυβάθμια  αντλία  ύδρευσης,  μονοφασική  1,5   kw.  Μέγιστο
μανομετρικό ύψος 65 m παροχής 4,5 m3 /ώρα στα 55m

• 1 τεμ.αντλία αυτόματης αναρρόφησης,  μονοφασική 0,75  kw. Μέγιστο μανομετρικό ύψος
45 m παροχής 3 m3 /ώρα στα 35m

• 1 τεμ.  πιεστικό δοχείο  24 λίτρων,  πιεζοστάτη,  μανόμετρο και  ρακορ πεντάοδο ώστε να
χρησιμοποιηθεί σαν πιεστικό σύστημα

ΣΥΝΟΛΟ    10.000,00€

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.25.7131.0001 ποσού 10.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10,
του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).

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

Χρόνος Παράδοσης 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος
προμηθειών του Δήμου. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται 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 στα αντλιοστάσια 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 25.7131.0001
4. Την εισήγηση του αντιπροέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  10.000,00€ συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
25.7131.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 233/2013
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ΘΕΜΑ 12ο :  Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου “Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου
Γιαλισκαρίου – Κορησσίας”.

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

Την Τρίτη 08/10/2013 έγινε διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “Κατασκευή
αποχετευτικού  δικτύου  Γιαλισκαρίου  -  Κορησσίας” με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα προσφορά.
Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από τους φακέλους δικαιολογητικών τεχνικής
και οικονομικής προσφοράς κατέθεσαν οι κάτωθι:
1. Παναγής Βασίλειος 

Κατόπιν λεπτομερούς ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών, αξιολόγησης της τεχνικής και
οικονομικής προσφοράς από την επιτροπή του διαγωνισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5539/8-
10-2013 Πρακτικό της αρμόδιας  Επιτροπής, προέκυψε ότι η προσφορά της εργοληπτικής
επιχείρησης  Παναγής  Βασίλειος ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της μελέτης και είναι
μικρότερη από τον προϋπολογισμό της με έκπτωση δύο τοις εκατό (02%). 

2. Πρίντεζης Ιωσήφ

Κατόπιν λεπτομερούς ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών, αξιολόγησης της τεχνικής και
οικονομικής προσφοράς από την επιτροπή του διαγωνισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5539/8-
10-2013  Πρακτικό  της  αρμόδιας  Επιτροπής,  προέκυψε  ότι  η  προσφορά  της  εργοληπτικής
επιχείρησης  Πρίντεζης  Ιωσήφ ανταποκρίνεται  στις  προδιαγραφές  της  μελέτης  και  είναι
μικρότερη από τον προϋπολογισμό της με έκπτωση ένα τοις εκατό (01%). 

Στην συνέχεια συντάχθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού και υπογράφηκε από την επιτροπή του
διαγωνισμού. Δεν υπήρξαν ενστάσεις κατά στα ενδιάμεσα στάδια του διαγωνισμού καθώς και
στην τελική βαθμολόγηση του διαγωνιζόμενου.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
(Κ.Δ.Ε.).
β) Τις διατάξεις του Ν.1642/86.
γ) Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το υπ' αριθ. πρωτ. 5539/08-10-2013 πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο “Κατασκευή
αποχετευτικού  δικτύου  Γιαλισκαρίου  -  Κορησσίας” και  αναθέτει  το  έργο  “Κατασκευή
αποχετευτικού  δικτύου  Γιαλισκαρίου  -  Κορησσίας” στην  εργοληπτική  επιχείρηση  Παναγής
Βασίλειος,  με έκπτωση 2%,  ως μειοδότρια  επιχείρηση,  έναντι  του ποσού των 50.643,15 € μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  16%, και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να προβεί στην υπογραφή της
σύμβασης με τους όρους της Διακήρυξης με συμβαλλόμενους τον Δήμο Κέας και τον ανάδοχο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 234/2013
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ΘΕΜΑ 13ο  :  Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου “Ολοκλήρωση εργασιών σφαγείου
Κέας”.

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

Με το υπ’ αριθμ. 98217/5429/08.10.2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μας διαβιβάστηκε:

− Tο πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών για την ανάδειξη μειοδότη των εργα-
σιών του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών Σφαγείων Κέας, με το οποίο ανακηρύχθηκε προ-
σωρινός μειοδότης η εταιρεία Κ/Ξ ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ Π. – ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ Κ. – ΑΛΕΞΟΠΟΥ-
ΛΟΣ Π. με  συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς 302.219.81€ (συμπ.  ΓΕ και  ΟΕ),  ήτοι
μέση τεκμαρτή έκπτωση 28,58%.

− Το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για το εν λόγω έργο, βάσει του οποίου ασκήθηκε
ένσταση επί του ανωτέρω πρακτικού ανάδειξης μειοδότη, από την εταιρεία ΒΛΑΧΟΣ ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ με δ.τ. ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Τ.Ε.

Παρακάτω αναλύεται η γνώμη του Δήμου σε έκαστο εκ των λόγων ένστασης:
Α. «α) Στην από 03-09-2013 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Αλεξόπουλου Πέτρου του Αθανασίου και συ-
γκεκριμένα στο νούμερο 4 αναφέρεται ότι δεν έχει έργα υπό εκτέλεση, οπότε δεν απαιτείται να κατα-
τεθεί πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας έργου υπό εκτέλεση.
β) Στην από 03-09-2013 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Παπαπάνου Προμηθέα - Ελευθέριου του Κωνστα-
ντίνου και συγκεκριμένα στο νούμερο 4 αναφέρεται ότι δεν έχει έργα υπό εκτέλεση, οπότε δεν απαι -
τείται να κατατεθεί πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας έργου υπό εκτέλεση.
γ) Στην από 03-09-2013 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Παπαπάνου Κωνσταντίνου του Προμηθέα και συ-
γκεκριμένα στο νούμερο 4 αναφέρεται ότι δεν έχει έργα υπό εκτέλεση, οπότε δεν απαιτείται να κατα-
τεθεί πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας έργου υπό εκτέλεση.». 
Ο Δήμος Κέας αποδέχεται πλήρως τη θέση της επιτροπής διαγωνισμού, ότι δεν απαιτείται η κα-
τάθεση  πιστοποιητικού  ασφαλιστικής  ενημερότητας  έργου  υπό  εκτέλεση,  όταν  δεν  υφίσταται
τέτοιο, βάσει υπεύθυνης δήλωσης του μειοδότη. 

Β. «δ) Ή από 03-09-2013 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Παπαπάνου Προμηθέα - Ελευθέριου που αφορά
σε επαγγελματικά προσόντα, τόσο για την επιχείρησή του, όσο και για τον ίδιο, όπως πτώχευση, εκκα-
θάριση, αναγκαστική διαχείριση, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση κλπ, είναι ανυπόγραφη.»
Ο Δήμος, λαμβάνοντας υπόψη τις παραγράφους 1 των άρθρων 159 «Δικαιοπραξία για την οποία
δεν τηρήθηκε ο τύπος που ορίζει ο νόμος, εφόσον δεν ορίζεται το αντίθετο, είναι άκυρη» και 160
«Αν ο νόμος ή τα μέρη όρισαν για τη δικαιοπραξία έγγραφο τύπο, το έγγραφο πρέπει να έχει την
ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη» του Αστικού Κώδικα θεωρεί ότι η ανωτέρω ανυπόγραφη δήλωση
δεν είναι έγκυρη και θεωρείται ως μη γενόμενη. Βάσει των παραπάνω άρθρων όλα τα υποβαλλόμε-
να στους δημόσιους διαγωνισμούς δικαιολογητικά, είτε είναι δημόσια είτε ιδιωτικά έγγραφα, θα
πρέπει –για να έχουν ισχύ- να φέρουν την υπογραφή του εκδότη τους, ώστε να είναι σαφές ποιος
φέρει την ευθύνη για το περιεχόμενό τους. 

Γ. «ε) To ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης κοινοπραξίας ορθώς αναφέρει το Δήμο Κέας ως υπηρεσία
που διακηρύττει  το διαγωνισμό διότι  η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου
Κέας. Επίσης, στο ιδιωτικό συμφωνητικό έχει γίνει ένα λάθος στον αριθμό του πτυχίου ΜΕΕΠ του κ.
Παπαπάνου Προμηθέα. Προτείνεται να ερωτηθεί ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Κέας για το αν
αυτό ακυρώνει το συμφωνητικό.»
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Ορθώς αναφέρεται ο Δήμος Κέας ως υπηρεσία που διακηρύττει το διαγωνισμό στο ιδιωτικό συμ-
φωνητικό σύστασης κοινοπραξίας, καθώς ο Δήμος Κέας είναι ο φορέας που διακηρύττει το έργο
και η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου Κέας. 

Δ. «Όσον αφορά στο με αριθμό 22.136 Ειδικό Πληρεξούσιο του κ. Αλεξόπουλου Πέτρου, καθώς και
στο από 26-08-2013 Ιδιωτικό Συμφωνητικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του ν.
3669/08 και του άρθρου 24.1 παρ. 3 της διακήρυξης, η επιτροπή θεωρεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με
την εκπροσώπηση του κ. Αλεξόπουλου Πέτρου στο διαγωνισμό. Προτείνει όμως να ερωτηθεί επί του
θέματος ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Κέας.»
Σύμφωνα με το Ν. 3669/2008 άρθρο 22 παρ. 2 «σε περίπτωση κοινοπραξίας την προσφορά κατα-
θέτουν είτε όλοι οι κοινοπρακτούντες, ο καθένας νόμιμα εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμε-
νος». Βάσει του πρακτικού της Επιτροπής Δημοπρασιών οι κύριοι Παπαπάνος Π. & Παπαπάνος Κ.
παρέστησαν στη διαδικασία, ενώ ο κ. Αλεξόπουλος Πέτρος όρισε νομίμως ως εκπρόσωπό του με
ειδικό πληρεξούσιο έναν εκ των δύο άλλων.

Κατόπιν τούτου, εισηγούμαστε:
 την αποδοχή της ένστασης της εταιρείας ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ με δ.τ. ΕΥ-

ΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Τ.Ε. ως προς την από 03.09.2013 ανυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση του
Παπαπάνου Προμηθέα – Ελευθέριου και 

 την λήψη απόφασης για την έγκριση της ανακήρυξης ως τελικού μειοδότη την εταιρεία
ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ με δ.τ. ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Τ.Ε., που αποτελεί τον
αμέσως επόμενο μειοδότη του έργου, με συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς 309.977,09€
(συμπ. ΓΕ και ΟΕ), ήτοι μέση έκπτωση 26,74%, σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής
Δημοπρασιών του έργου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανακήρυξη ως τελικού μειοδότη του έργου “Ολοκλήρωση εργασιών Σφαγείων Κέας”
την εταιρεία ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ με δ.τ. ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Τ.Ε., με συνολικό
προϋπολογισμό προσφοράς 309.977,09€ (συμπ. ΓΕ και ΟΕ), ήτοι μέση έκπτωση 26,74%.σύμφωνα
με το πρακτικό της Επιτροπής Δημοπρασιών του έργου και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να προβεί
στην υπογραφή της σύμβασης με τους όρους της Διακήρυξης με συμβαλλόμενους τον Δήμο Κέας
και τον ανάδοχο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 235/2013
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο :  Ανατροπή υπολοίπων ποσών προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και διαγραφή
των σχετικών δεσμεύσεων από τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς των εξόδων του προϋπο-
λογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2013.

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

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 περ. δ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού,
εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο.
Για τους κάτωθι Κ.Α. απαιτείται ανατροπή χρηματικών ποσών λόγω διαφοράς μεταξύ της αρχικής
δέσμευσης και της τελικής δαπάνης. Συγκεκριμένα : 

• Πρέπει να γίνει ανατροπή ποσού 3.000,00€ από τον ΚΑ 20.6279.0009 – ΑΑΥ 172 με τίτλο
“Παροχή υπηρεσιών στη χερσαία ζώνη λιμένα Κορησσίας - Βουρκαρίου” λόγω υπογραφής
σύμβασης ποσού 7.000,00€. Αρχικό ποσό δέσμευσης 10.000,00€.

• Πρέπει να γίνει ανατροπή ποσού 1.000,00€ από τον ΚΑ 30.6641.0001 – ΑΑΥ 67 με τίτλο
“Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  φορτηγών” λόγω  ανακατανομής  της  δαπάνης
καυσίμων. Αρχικό ποσό δέσμευσης 5.000,00€.

• Πρέπει να γίνει ανατροπή ποσού 1.000,00€ από τον ΚΑ 70.6641.0001 – ΑΑΥ 62 με τίτλο
“Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  κίνηση  μεταφορικών  μέσων” λόγω
ανακατανομής της δαπάνης καυσίμων. Αρχικό ποσό δέσμευσης 2.000,00€.

• Πρέπει να γίνει ανατροπή ποσού 6.940,00€ από τον ΚΑ 30.6644.0001 – ΑΑΥ 66 με τίτλο
“Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  λοιπές  ανάγκες” λόγω  ανακατανομής  της
δαπάνης καυσίμων. Αρχικό ποσό δέσμευσης 16.940,00€.

• Πρέπει να γίνει ανατροπή ποσού 1.500,00€ από τον ΚΑ 70.6644.0001 – ΑΑΥ 63 με τίτλο
“Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  λοιπές  ανάγκες” λόγω  ανακατανομής  της
δαπάνης καυσίμων. Αρχικό ποσό δέσμευσης 2.500,00€.

• Πρέπει να γίνει ανατροπή ποσού 31.600,65€ από τον ΚΑ 15.6162.0001 – ΑΑΥ 82 με τίτλο
“Έξοδα μεταφοράς μαθητών Δήμου Κέας (συνεχιζόμενο 2012)” λόγω μεταφοράς του ποσού
σε νέο κωδικό. Αρχικό ποσό δέσμευσης 35.640,00€.

Τα ανωτέρω ανατρεπόμενα ποσά θα κατανεμηθούν σε Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισμού έτους
2013 στο πλαίσιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με σχετική απόφαση του δημοτικού συμβου-
λίου.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την ανατροπή των  υπολοίπων ποσών προτάσεων ανάληψης
υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση του προέδρου.

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.
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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 αντιπροέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

• Πρέπει να γίνει ανατροπή ποσού 3.000,00€ από τον ΚΑ 20.6279.0009 – ΑΑΥ 172 με τίτλο
“Παροχή υπηρεσιών στη χερσαία ζώνη λιμένα Κορησσίας - Βουρκαρίου” λόγω υπογραφής
σύμβασης ποσού 7.000,00€. Αρχικό ποσό δέσμευσης 10.000,00€.

• Πρέπει να γίνει ανατροπή ποσού 1.000,00€ από τον ΚΑ 30.6641.0001 – ΑΑΥ 67 με τίτλο
“Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  φορτηγών” λόγω  ανακατανομής  της  δαπάνης
καυσίμων. Αρχικό ποσό δέσμευσης 5.000,00€.

• Πρέπει να γίνει ανατροπή ποσού 1.000,00€ από τον ΚΑ 70.6641.0001 – ΑΑΥ 62 με τίτλο
“Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  κίνηση  μεταφορικών  μέσων” λόγω
ανακατανομής της δαπάνης καυσίμων. Αρχικό ποσό δέσμευσης 2.000,00€.

• Πρέπει να γίνει ανατροπή ποσού 6.940,00€ από τον ΚΑ 30.6644.0001 – ΑΑΥ 66 με τίτλο
“Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  λοιπές  ανάγκες” λόγω  ανακατανομής  της
δαπάνης καυσίμων. Αρχικό ποσό δέσμευσης 16.940,00€.

• Πρέπει να γίνει ανατροπή ποσού 1.500,00€ από τον ΚΑ 70.6644.0001 – ΑΑΥ 63 με τίτλο
“Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  λοιπές  ανάγκες” λόγω  ανακατανομής  της
δαπάνης καυσίμων. Αρχικό ποσό δέσμευσης 2.500,00€.

• Πρέπει να γίνει ανατροπή ποσού 31.600,65€ από τον ΚΑ 15.6162.0001 – ΑΑΥ 82 με τίτλο
“Έξοδα μεταφοράς μαθητών Δήμου Κέας (συνεχιζόμενο 2012)” λόγω μεταφοράς του ποσού
σε νέο κωδικό. Αρχικό ποσό δέσμευσης 35.640,00€.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 236/2013
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ΘΕΜΑ 2ο :  Εισήγηση προς  το  Δημοτικό Συμβούλιο  για την συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ.

159/2013 απόφασής του, ως προς καθορισμό συντελεστή των τελών ύδρευσης στη Δημοτική

Κοινότητα Ιουλίδας και στην Τοπική Κοινότητα Κορησσίας Δήμου Κέας έτους 2014.

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

Με  την  υπ’ αριθμ.  218/2013  απόφασή  της  (ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΩΕΔ-25Γ)  η  Οικονομική  Επιτροπή
εισηγήθηκε -μεταξύ άλλων- το συντελεστή των τελών ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Ιουλίδας
και στην Τοπική Κοινότητα Κορησσίας Δήμου Κέας έτους 2014.

Επειδή στο μεταξύ παραλήφθηκαν και εγκαταστάθηκαν από το Δήμο μας μηχανήματα αυτόματης
ανάληψης πόσιμου νερού, εισηγούμαστε τη χρέωση υδροδότησης από τα εν λόγω μηχανήματα για
το έτη 2013 και 2014 ως εξής : τιμή λίτρου: 0,05€ τόσο για το μηχάνημα της Δημοτικής Κοινότη-
τας Ιουλίδας, όσο και για αυτό της Τοπικής Κοινότητας Κορησσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή ακούγοντας την εισήγηση του αντιπροέδρου και μετά από διαλογική συζή-
τηση :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για τη χρέωση υδροδότησης από τα εν
λόγω μηχανήματα για το έτη 2013 και 2014, όπως αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 237/2013
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ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση οχημάτων του Δή-
μου Κέας.

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

Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική
Επιτροπή  αποφασίζει  για  την  έγκριση  των  δαπανών  και  τη  διάθεση  των  πιστώσεων  του
προϋπολογισμού,  εκτός  από  εκείνες  που  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  αποφασίζει  το
δημοτικό συμβούλιο.
Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού ευρώ χιλίων είκοσι εννιά
και  έξι  λεπτών (1.029,06€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την εργασία
ανανέωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων οχημάτων του Δήμου Κέας, αναλυτικά ως εξής :

• για  το  υπ΄  αριθμ.   ΚΗΙ9870  Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο  ανακύκλωσης  από  24/10/2013  –
24/04/2014 - ποσό 312,00€

• για το υπ΄ αριθμ.  ΚΗΙ9863 Λεωφορείο από 24/10/2013 – 24/04/2014 - ποσό 717,06€

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80
και θα βαρύνει τους Κ.Α. 20.6253.0001 με τίτλο “Ασφάλιστρα απορριμματοφόρου” στον οποίο
έχει  εγγραφεί  πίστωση  ευρώ  τρεις  χιλιάδες  (3.000,00€)  &  Κ.Α.  70.6253.0002  με  τίτλο
“Ασφάλιστρα λεωφορείου” στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ  χίλια επτακόσια (1.700,00€)
προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, αντίστοιχα.

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 στους Κ.Α.  
     20.6253.0001 & 70.6253.0002
4. Τα υπ΄ αριθμ 788752-3 & 13236757 ανανεωτήρια συμβόλαια
5. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού ευρώ τριακοσίων δώδεκα (312,00€) σε βάρος του Κ.Α.
20.6253.0001  με  τίτλο  “Ασφάλιστρα  απορριμματοφόρου”  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.  ΚΗΙ9870  Φ.Ι.Χ.
απορριμματοφόρου ανακύκλωσης από 24/10/2013 – 24/04/2014 - ποσού 312,00€ .

Γ)  Εισηγείται  στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για τη συνέχιση ή όχι της εργασίας
ανανέωσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου του υπ΄  αριθμ. ΚΗΙ9863 λεωφορείου του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 238/2013
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Ο Αντιπρόεδρος Τα Μέλη

Λέπουρας Στυλιανός Μορφωνιός Ιωάννης

             
  Μαρούλης Φίλιππος

Μωραϊτου - Πουλάκη Μαρία

Ευαγγέλου Ιωάννης 
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