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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 13/11/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6247/08-11-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση απόφασης δημάρχου που αφορά πληρωμή ΦΠΑ Γ΄ τριμήνου 2013.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 2ο  : Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  πληρωμή  ΦΠΑ τροποποιητικής
δήλωσης 3ου τριμήνου 2013.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανανέωση ασφαλιστηρίου συμβολαίου
για όχημα του Δήμου Κέας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσίευσης σε εφημερίδα.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την
προμήθεια εξοπλισμού μικροφωνικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 
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ΘΕΜΑ 7ο  : Έγκριση της  δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή εκπροσώπων του
Δήμου Κέας σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για
την προμήθεια φωτογραφικών μηχανών για την υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 9ο:  Έγκριση απόφασης δημάρχου που αφορά την πληρωμή φόρου τόκων από  αυτοτελή
φορολόγηση προθεσμιακής κατάθεσης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 10ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την παροχή υπηρεσίας απομάκρυνσης φερτών υλών από παραλίες με μηχανικά μέσα.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για
την παροχή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς εγγράφων για τον μήνα Οκτώβριο 2013 του Δήμου Κέας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 12ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης κι επισκευής δημοτικής βιβλιοθήκης στην Ιουλίδα Κέας. 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 13ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την προμήθεια υλικών συντήρησης κι επισκευής τεχνικών έργων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για
την παροχή υπηρεσίας “Εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου σε διαδικασίες και θεσμικό πλαί-
σιο εσόδων και δαπανών”.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 
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ΘΕΜΑ 2ο :   Ανατροπή ποσού και πρόταση ανάληψης υποχρέωσης και διαγραφή της σχετικής
δέσμευσης από τον αντίστοιχο κωδικό αριθμό των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονο-
μικού έτους 2013.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για
την παροχή υπηρεσίας συντήρησης κι επισκευής κλιματιστικών μονάδων του Δήμου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για
την παροχή υπηρεσίας συντήρησης κι επισκευής  τηλεοπτικών αναμεταδοτών του Δήμου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή λογαριασμού  HOL
ADSL του Δήμου Κέας μηνός Οκτωβρίου 2013.

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. 23ης/13-11-2013
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και στο γραφείο του Τοπικού Συμβουλίου στην Κορησία, σήμερα στις 13/11/2013, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Κέας,  ύστερα  από  την  6247/08-11-2013 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
4 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ               ΑΠΟΝΤΕΣ
         
  1. Βασιλάκης Στυλιανός                         1. Μωραϊτου - Πουλάκη Μαρία
     2. Βελισσαροπούλου Ειρήνη  2. Μορφωνιός Ιωάννης

3. Μαρούλης Φίλιππος                       3. Ευαγγέλου Ιωάννης
            4. Λέπουρας Στυλιανός                
         

                (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

       
        
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Βασιλική Πετρή
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ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση απόφασης δημάρχου που αφορά πληρωμή ΦΠΑ Γ΄ τριμήνου 2013.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο 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 ποσού ευρώ δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι
τεσσάρων και είκοσι τριών λεπτών (2.924,23€) που αφορούσε την πληρωμή ΦΠΑ Γ΄ τριμήνου
2013 επειδή η τελευταία μέρα καταβολής του ήταν η 21η Οκτωβρίου 2013.

Ο Δήμαρχος Κέας με την υπ΄ αριθμ. 261/21.10.2013 απόφασή του ενέκρινε την διάθεση πίστωσης
ποσού ευρώ δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων και είκοσι τριών λεπτών (2.924,23€) σε
βάρος του Κ.Α. 25.6312.0001 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 261/21.10.2013 απόφαση δημάρχου
5.   Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και
       στον Κ.Α. 25.6312.0001.
6.   Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει την υπ΄ αριθμ. 261/21.10.2013 απόφαση Δημάρχου, που αφορά την  πληρωμή ποσού
ευρώ δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων και είκοσι τριών λεπτών (2.924,23€) σε βάρος
του  Κ.Α.  25.6312.0001  του  προϋπολογισμού  εξόδων  έτους  2013  και  αφορά  πληρωμή  Φ.Π.Α.
Γ΄ τριμήνου 2013 επειδή η τελευταία μέρα καταβολής του ήταν η 21η Οκτωβρίου 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 241/2013
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ΘΕΜΑ 2ο  : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή ΦΠΑ τροποποιητικής
δήλωσης 3ου τριμήνου 2013.

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

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

Ο  Πρόεδρος  αιτείται  την  διάθεση  (ψήφιση)  πίστωσης  ποσού  ευρώ  δύο  χιλιάδων  τετρακοσίων
εξήντα τριών και εξήντα πέντε λεπτών (2.463,65€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που
αφορά την πληρωμή ΦΠΑ τροποποιητικής δήλωσης 3ου τριμήνου 2013.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και θα βαρύνει τον
Κ.Α.  25.6312.0002  με  τίτλο  “ΦΠΑ 16%”  προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2013  στον  οποίο  έχει
εγγραφεί πίστωση ευρώ  πέντε χιλιάδες πεντακόσια (5.500,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στον ΚΑ
    25.6312.0002
3. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τριών και εξήντα πέντε λεπτών
(2.463,65€)  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013 και αφορά την πληρωμή ΦΠΑ
τροποποιητικής δήλωσης 3ου τριμήνου 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 242/2013
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ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρω-
μής.

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

Με την υπ’ αριθ. 225/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού
εντάλματος  προπληρωμής,  ποσού  2.000,00€,  στο  όνομα  της  υπαλλήλου  του  Δήμου  Μωραϊτη
Μαριάννας,  προκειμένου να καλυφθεί  η  δαπάνη για ταχυδρομικά τέλη του Δήμου στη μηχανή
προπληρωμής.
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθ. 557/21.10.13 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το οποίο
εισέπραξε η υπόλογος την 21η του μηνός Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.
Όπως  προκύπτει  από τα  συνημμένα δικαιολογητικά  που υπέβαλε  η  υπόλογος,  οι  δαπάνες  που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 2.000,00€.
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 ΒΔ 17/5-15/6/1959.
2.  Την  υπ’  αριθ.  225/2013  απόφασή  της  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  έκδοση  εντάλματος
προπληρωμής ύψους 2.000,00€ στο όνομα της υπαλλήλου Μωραϊτη Μαριάννας.
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος.
4. Το υπ΄αριθμ. 5/21.10.2013 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  για  το  υπ’  αριθ.  557/21.10.13  χρηματικό  ένταλμα
προπληρωμής, ύψους 2.000,00€, που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου Μωραϊτη Μαριάννας με
το υπ΄ αριθμ. 5/21.10.2013 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε
ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 243/2013
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ΘΕΜΑ 4ο  :  Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  ανανέωση  ασφαλιστηρίου
συμβολαίου για όχημα του Δήμου Κέας.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ επτακοσίων δεκαεπτά και έξι
λεπτών (717,06€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την εργασία ανανέωσης
ασφαλιστηρίου συμβολαίου οχήματος του Δήμου Κέας, αναλυτικά ως εξής :

• για το υπ΄ αριθμ.  ΚΗΙ9863 λεωφορείο από 24/10/2013 – 24/04/2014

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80
και  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  70.6253.0002  με  τίτλο  “Ασφάλιστρα  λεωφορείου”  στον  οποίο  έχει
εγγραφεί πίστωση ευρώ  χίλια επτακόσια (1.700,00€) 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. 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.  
     70.6253.0002
4. Το υπ΄ αριθμ.13236757 ανανεωτήριο συμβόλαιο
5. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού ευρώ επτακοσίων δεκαεπτά και έξι λεπτών (717,06€) σε
βάρος του Κ.Α. 70.6253.0002 με τίτλο “Ασφάλιστρα λεωφορείου” 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. ΚΗΙ9863 λεωφορείου  του
Δήμου από 24/10/2013 – 24/04/2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 244/2013
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ΘΕΜΑ 5ο  : Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  πληρωμή  δημοσίευσης  σε
εφημερίδα.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού ευρώ σαράντα τριών και
εξήντα δύο λεπτών (43,62€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά  την πληρωμή
δημοσίευσης σε εφημερίδα, ως εξής :

• Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 43,62€ για τη δημοσίευση αποσπάσματος πρακτικού
της υπ΄ αριθμ. 180/13 απόφασης με θέμα “Συμπλήρωση απόφασης 159/13 του Δ.Σ. ως προς
τον καθορισμό συντελεστή των τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Ιουλίδας και στη Δ.Κ. Κορησσίας
Δήμου Κέας έτους 2014, αριθμός φύλλου 3747/22.10.2013”.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80
και θα βαρύνει του ΚΑ 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  25.6462
3. Το φύλλα δημοσίευσης της εφημερίδας
4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ σαράντα τριών και εξήντα δύο λεπτών (43,62€) για την κάλυψη της
υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή δημοσίευσης σε εφημερίδα, σε βάρος του Κ.Α.
25.6462 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013, ως εξής :

• Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 43,62€ για τη δημοσίευση αποσπάσματος πρακτικού
της υπ΄ αριθμ. 180/13 απόφασης με θέμα “Συμπλήρωση απόφασης 159/13 του Δ.Σ. ως προς
τον καθορισμό συντελεστή των τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Ιουλίδας και στη Δ.Κ. Κορησσίας
Δήμου Κέας έτους 2014, αριθμός φύλλου 3747/22.10.2013”.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 245/2013
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ΘΕΜΑ 6ο  : Έγκριση δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την προμήθεια εξοπλισμού μικροφωνικών εγκαταστάσεων.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   990,00  € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (15.7135.  0001)

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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

   ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης
για την προμήθεια εξοπλισμού μικροφωνικών εγκαταστάσεων.

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 εξοπλισμού μικροφωνικών εγκαταστάσεων
για τις ανάγκες  του Δήμου

      2.την διάθεση πίστωσης ύψους 990,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 15.7135.0001 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. ασύρματου σετ μικροφώνου διπλού δέκτη
• 6 τεμ.  μικρόφωνα δυναμικά με καλώδια
• 1 τεμ. ψηφιακού εγγραφέα studio
• 6 τεμ. επιτραπέζιες βάσεις

ΣΥΝΟΛΟ    990,00€

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.
15.7135.0001 ποσού 990,00€ 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 Κ.Α. 15.7135.0001
4. Την εισήγηση του αντιπροέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια εξοπλισμού μικροφωνικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες  του Δήμου
και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 990,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.0001
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 246/2013
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ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή εκπροσώπων του
Δήμου Κέας σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 7ο 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 και αιρετών, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού ευρώ δύο χιλιάδων πενήντα
(2.050,00€) από τους ΚΑ 00.6421 και 10.6422 του προϋπολογισμού οικ.έτους 2013 για την κάλυψη
της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά  οδοιπορικά έξοδα και έξοδα κίνησης εκτός έδρας για την
συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Κέας σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, ως εξής :

• κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου – αντιδήμαρχο, για την συμμετοχή της στη διεθνή τουριστική
έκθεση PHILOXENIA στη Θεσσαλονίκη στις 21 – 24/11/2013, ποσού 550,00€ από τον ΚΑ
00.6421 του προϋπολογισμού οικ.έτους 2013 

• κα  Γεωργία  Μπουγάδη  –  υπάλληλο  του  Δήμου,  για  την  συμμετοχή  της  στη  διεθνή
τουριστική έκθεση PHILOXENIA στη Θεσσαλονίκη στις 21 – 24/11/2013, ποσού 500,00€
από τον ΚΑ 10.6422 του προϋπολογισμού οικ.έτους 2013 

• κ. Ιωάννη Ευαγγέλου – δημοτικό σύμβουλο, για την συμμετοχή του στη διεθνή τουριστική
έκθεση TRAVEL TURKEY στη Σμύρνη στις 5 – 8/12/2013, ποσού 1.000,00 από τον ΚΑ
00.6421 του προϋπολογισμού οικ.έτους 2013 

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 στους Κ.Α.
     00.6421 & 10.6422.
4. Την υπ΄αριθμ. 172/2013 απόφαση δημοτικού συμβουλίου
5. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει  πίστωση  ποσού  ευρώ δύο  χιλιάδων  πενήντα  (2.050,00€)   από  τους  ΚΑ 00.6421  και
10.6422 του προϋπολογισμού οικ.έτους 2013 για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά
οδοιπορικά έξοδα και έξοδα κίνησης εκτός έδρας για την συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Κέας
σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, ως εξής :

• κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου – αντιδήμαρχο, για την συμμετοχή της στη διεθνή τουριστική
έκθεση PHILOXENIA στη Θεσσαλονίκη στις 21 – 24/11/2013, ποσού 550,00€ από τον ΚΑ
00.6421 του προϋπολογισμού οικ.έτους 2013 
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• κα  Γεωργία  Μπουγάδη  –  υπάλληλο  του  Δήμου,  για  την  συμμετοχή  της  στη  διεθνή
τουριστική έκθεση PHILOXENIA στη Θεσσαλονίκη στις 21 – 24/11/2013, ποσού 500,00€
από τον ΚΑ 10.6422 του προϋπολογισμού οικ.έτους 2013 

• κ. Ιωάννη Ευαγγέλου – δημοτικό σύμβουλο, για την συμμετοχή του στη διεθνή τουριστική
έκθεση TRAVEL TURKEY στη Σμύρνη στις 5 – 8/12/2013, ποσού 1.000,00 από τον ΚΑ
00.6421 του προϋπολογισμού οικ.έτους 2013 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 247/2013
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ΘΕΜΑ  8ο  : Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια φωτογραφικών μηχανών για την υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   370,00  € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.7135.  0003)

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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

   ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια δύο (2) φωτογραφικών μηχανών.

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 δύο (2) φωτογραφικών μηχανών για τις
ανάγκες  της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου

     2.την διάθεση πίστωσης ύψους 370,00€  συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 25.7135.0003 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• 2 τεμ. ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές με ανάλυση αισθητήρα άνω των 7 megapixels 
ενσωματωμένο φλας, ενσωματωμένη μπαταρία, ψηφιακό ζουμ 20 και ενσωματωμένη μνήμη
2 KG

ΣΥΝΟΛΟ    370,00€

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.
25.7135.0003 ποσού 370,00€ 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 Κ.Α. 25.7135.0003
4. Την εισήγηση του αντιπροέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια δύο (2) ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές για τις ανάγκες της υπηρεσίας
ύδρευσης του Δήμου  και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 370,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 25.7135.0003
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 248/2013
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ΘΕΜΑ 9ο:  Έγκριση απόφασης δημάρχου που αφορά την πληρωμή φόρου τόκων από αυτοτε-
λή φορολόγηση προθεσμιακής κατάθεσης.

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

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

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 ποσού ευρώ τριακοσίων εξήντα (360,00€) που
αφορούσε την πληρωμή  φόρου τόκων από  αυτοτελή φορολόγηση προθεσμιακής κατάθεσης του
Δήμου στην Τράπεζα Πειραιώς έναρξης 6 Νοεμβρίου και λήξης 6 Δεκεμβρίου 2013.

Ο Δήμαρχος Κέας με την υπ΄ αριθμ. 267/30.10.2013 απόφασή του ενέκρινε την διάθεση πίστωσης
ποσού ευρώ τριακοσίων εξήντα (360,00€) σε βάρος του ΚΑ 00.6311 του προϋπολογισμού εξόδων
οικονομικού έτους 2013.

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1.   Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1 και παρ ιε΄.
2.   Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80.
3.   Τις διατάξεις του 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 
4.   Την υπ΄αριθμ 267/30.10.2013 απόφαση δημάρχου
5.   Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και
       στον ΚΑ 00.6311
6.   Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει την υπ΄ αριθμ. 267/30.10.2013 απόφαση Δημάρχου, που αφορά την  πληρωμή ποσού
ευρώ τριακοσίων εξήντα (360,00€) σε βάρος του ΚΑ 00.6311 του προϋπολογισμού εξόδων έτους
2013 και αφορά την πληρωμή φόρου τόκων από αυτοτελή φορολόγηση προθεσμιακής κατάθεσης
του Δήμου στην Τράπεζα Πειραιώς έναρξης 6 Νοεμβρίου και λήξης 6 Δεκεμβρίου 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 249/2013



23η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 13ης Νοεμβρίου 2013

ΘΕΜΑ 10ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας απομάκρυνσης φερτών υλών από παραλίες με μηχανικά
μέσα.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 6.730,00€
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.6279.0002)

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 απομάκρυνσης φερτών υλών από παραλίες
με μηχανικά μέσα.

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  6.730,00€  συμπ/νου  Φ.Π.Α.  από  τον  Κ.Α.  30.6279.0002  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσίας απομάκρυνσης φερτών υλών από τις παραλίες του Δήμου
λόγω έντονων βροχοπτώσεων.

Οι εργασίες που θα γίνουν θα είναι οι εξής: 

• Καθάρισμα παραλιών από φερτές ύλες 
• Συγκέντρωση και απομάκρυνση των απορριμμάτων, με ευθύνη και έξοδα του εργολάβου 

και αφορούν στις παραλίες Κορησσία Γιαλισκάρι, Οτζιά, Σπαθί, Συκαμιά, Ορκός, Λιπαρό, Καμπί,
Κούνδουρος Ποίσσες, Ξύλα.
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Το μεταφορικό μέσο (φορτωτής και φορτηγό) που θα χρησιμοποιηθεί, για τις ανωτέρω εργασίες  θα
είναι του εργολάβου.

Οι  παραπάνω εργασίες  θα  ολοκληρωθούν εντός  μηνός,  ανάλογα με  τις  υποδείξεις  του  Δήμου.

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 6.730,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α.  30.6279.0002,  (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.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της  υπηρεσίας θα γίνει  στις  παραλίες  Κορησσία Γιαλισκάρι,  Οτζιά,  Σπαθί,  Συκαμιά,
Ορκός, Λιπαρό, Καμπί, Κούνδουρος Ποίσσες, Ξύλα.

Διάρκεια Σύμβασης 
Οι παραπάνω εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.

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

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας θα γίνει με το πέρας των εργασιών. Τυχόν διαφορές
που  μπορεί  να  προκύψουν  μετά  την  υπογραφή  της  σχετικής,  μεταξύ  του  Δήμου  και  του
προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της υπ’ αριθμόν
11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στον Κ.Α.
    30.6279.0002
4. Την εισήγηση του προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                                                                            

Α) Εγκρίνει την δαπάνη για την παροχή υπηρεσίας απομάκρυνσης φερτών υλών από παραλίες με
μηχανικά μέσα και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 6.730,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30.6279.0002, του προϋπο-
λογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 250/2013
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ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστω-
σης για την παροχή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς εγγράφων για τον μήνα Οκτώβριο 2013 του
Δήμου Κέας.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  11ο 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 εκατόν είκοσι έξι και εβδομήντα πέντε
λεπτών  (126,75€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  εργασία
ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου για τον μήνα Οκτώβριο 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 126,75€ 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 Οκτώβριο 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 251/2013
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ΘΕΜΑ 12ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης κι επισκευής δημοτικής βιβλιοθήκης στην
Ιουλίδα Κέας. 

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΣΤΗΝ ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 2.500,00€
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.6261)

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  συντήρησης  κι  επισκευής  δημοτικής
βιβλιοθήκης στην Ιουλίδα Κέας. 

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  2.500,00€  συμπ/νου  Φ.Π.Α.  από  τον  Κ.Α.  10.6261  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

Ο  Δήμος  Κέας  προτίθεται  να  κάνει  εργασίες  συντήρησης ελαιοχρωματισμών  που  αφορούν

εσωτερικά στην αίθουσα βιβλιοθήκης,  υγρομόνωση και αποκατάσταση σοβάδων εξωτερικά του

κτιρίου.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν σε:

• εσωτερικοί ελαιοχρωματισμοί τοιχοποιίας, 

• υγρομόνωση και σοβάντισμα τμήματος εξωτερικής τοιχοποιίας
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Τα εργαλεία και τα υλικά που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες, είναι στις υποχρεώσεις του

εργολάβου. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο. 

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

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 2.500,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 10.6261, (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.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στην δημοτική βιβλιοθήκη στην Ιουλίδα Κέας.

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

Τρόπος Πληρωμής 
Η  πληρωμή  της  αξίας  της  παροχής  υπηρεσίας  θα  γίνει  μετά  το  πέρας  των  εργασιών.  Τυχόν
διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του
προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της υπ’ αριθμόν
11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στον Κ.Α.
    10.6261
4. Την εισήγηση του προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                                                                            

Α)  Εγκρίνει  την  δαπάνη  για  την  παροχή  υπηρεσίας συντήρησης  κι  επισκευής  δημοτικής
βιβλιοθήκης στην Ιουλίδα Κέας και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6261, του προϋπολογι-
σμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 252/2013
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ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστω-
σης για την προμήθεια υλικών συντήρησης κι επισκευής τεχνικών έργων.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   3.500,00  € 
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  του  Δήμου  για  εργασίες  συντήρησης  κι  επισκευής  στην
ομβροδεξαμενή  στην  περιοχή  των  Χαβουνών,  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 συντήρησης κι επισκευής τεχνικών
έργων

      2.την διάθεση πίστωσης ύψους 3.500,00€ 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

• 20 κυβικά άμμο
• 10 κυβικά άμμο ποταμού
• 3 δοχεία σταθεροποιητή
• 100 τ.μ. υαλόπλεγμα
• 20 σακ. ασβέστες
• 621 κιλά σίδερο
• 10 κυβικά μπετό C16-20

ΣΥΝΟΛΟ    3.500,00€

Τρόπος ανάθεσης  της προμήθειας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2013  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
30.6662.0003 ποσού 3.500,00€ 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).
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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 των  υλικών  θα  γίνει  στην  ομβροδεξαμενή  στην  περιοχή  των
Χαβουνών 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.  30.6662.0003
4. Την εισήγηση του αντιπροέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την  προμήθεια  υλικών  συντήρησης  κι  επισκευής  τεχνικών  έργων  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  3.500,00€ συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
30.6662.0003 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 253/2013



23η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 13ης Νοεμβρίου 2013

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστω-
σης για την παροχή υπηρεσίας “Εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου σε διαδικασίες και
θεσμικό πλαίσιο εσόδων”.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
“  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΣΟΔΩΝ”

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 3.000,00€
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (00.6073.0001)

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
Κύριοι,

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, βρισκόμαστε σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών που συντελούνται
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι ΟΤΑ κάτω από τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες
τους,  επιδιώκουν  να  ανταποκριθούν  στην  απαίτηση  των  πολιτών  για  αναβαθμισμένες  και
σύγχρονες υπηρεσίες και δράσεις, αναζητούν νέους τρόπους διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων
τους, πιο αποδοτικούς και πιο οικονομικούς, και νέες μορφές εισροών, λιγότερο εξαρτημένες από
κρατικές ή ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις
Η  αυτόνομη  δράσης  των  Ο.Τ.Α.  έχει  άμεση  συνάρτηση  με  την  είσπραξη  των  ιδίων  εσόδων.
Αναγκαίο στοιχείο για την άντληση των ιδίων πόρων είναι η γνώση και η δυνατότητα είσπραξης
αυτών.
Δυστυχώς  όμως  η ενημέρωση του  προσωπικού  σχετικά  με  τις  κατηγορίες  των εσόδων και  τις
διαδικασίες είσπραξης αυτών, είναι ελλιπής, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει κίνδυνος παρερμηνείας
των διατάξεων και λανθασμένης εκτέλεσης των κατά νόμο διαδικασιών, που οδηγεί σε οικονομική
δυσλειτουργία και στασιμότητα του Δήμου.
Λαμβάνοντας υπόψη την άμεση αναγκαιότητα για εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου, σχετικά
με  τις  εξελίξεις  στις  διαδικασίες  είσπραξης  αυτών  και  στο  θεσμικό  πλαίσιο  που  τις  διέπει,
εισηγούμαστε  την  ανάθεση  σε  εξειδικευμένους  εκπαιδευτές  –  συμβούλους,  με  εμπειρία  στο
αντικείμενο των εσόδων των ΟΤΑ, με αντίστοιχη γνώση του θεσμικού πλαισίου και ικανότητα
εκπαίδευσης προσωπικού.
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Λαμβάνοντας υπ΄ όψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε:

1.  Την  έγκριση  της  δαπάνης  και  την  ανάθεση  υπηρεσιών  -  σεμιναρίων “Εκπαίδευσης  του
προσωπικού του Δήμου σε διαδικασίες και θεσμικό πλαίσιο εσόδων” σε εξωτερικό συνεργάτη -
σύμβουλο. 
2.  Την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  3.000,00€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.
00.6073.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
3.  Την  έγκριση  των  ακόλουθων  τεχνικών  προδιαγραφών  των  παρεχόμενων  εκπαιδεύσεων  -
σεμιναρίων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.      Εκπαίδευση και παρουσίαση των βασικών εννοιών αναφορικά       
με τα έσοδα

• Συνοπτική παράθεση του θεσμικού πλαισίου το οποίο θα 
αναλύσουμε στις ακόλουθες ενότητες  
Βασικές έννοιες  - Εννοιολογικοί προσδιορισμοί (διάκριση εσόδων,
διαδικασίες βεβαίωσης κ.α.)

  ΑΥΛΟ 1

2.       Εκπαίδευση και παρουσίαση της επιβολής φόρων, εισφορών,       
τελών και δικαιωμάτων

• Εννοιολογικοί προσδιορισμοί - Θεσμικό Πλαίσιο 
• Ανάπτυξη όλων των κατηγοριών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και

λοιπών εσόδων (μισθώματα, προσκυρώσεις, εκποιήσεις κ.α.)

ΑΥΛΟ 1

3.   Εκπαίδευση στον τρόπο είσπραξης των εσόδων
• Όργανα είσπραξης
• Διαδικασίες είσπραξης (ατομικές ειδοποιήσεις)
• Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και ληξιπρόθεσμες 

οφειλές
• Συμψηφισμός, διαγραφές, παραγραφές, αποσβεστική προθεσμία
• Διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής οφειλών
• Διοικητικά αναγκαστικά μέτρα
• Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης  

ΑΥΛΟ 1
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 Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2013, ύψους 3.000,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α.  00.6073.0001,  (σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  3871/10,  του  Π.Δ.  113/10  και  της  υπ’
αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

Συμβατικά Στοιχεία:

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

• Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
• Η προσφορά του μειοδότη (Τεχνική και Οικονομική)

Δικαίωμα συμμετοχής – κριτήρια επιλογής αναδόχου :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι ελεύθεροι επαγγελματίες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
(Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κ.α.) που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

• δεν έχουν οφειλές στην εφορία και στο Ι.Κ.Α., γεγονός που αποδεικνύεται με την 
προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας

• Ο υπεύθυνος έργου του πρέπει να έχει εμπειρία εκπαίδευσης στο θεσμικό πλαίσιο που 
διέπει τα έσοδα των Ο.Τ.Α., προκειμένου να εκπαιδεύσουν το προσωπικό του Δήμου. Η 
εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντίστοιχης βεβαίωσης ως εισηγητή 
σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, από δημόσιο φορέα (ΕΚΔΔΑ).

Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 209 του Ν. 3463/06.

Σύμβαση:
Η σύμβαση θα καταρτιστεί από την υπηρεσία του Δήμου και θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα
μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής  που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και στην προσφορά του μειοδότη που έγινε
αποδεκτή από την κατά νόμο επιτροπή.

Χρόνος Εκτέλεσης της υπηρεσίας  – Τρόπος πληρωμής:
Η εκπαίδευση του προσωπικού θα γίνει τμηματικά και θα ολοκληρωθεί το αργότερο ως τις 31
Δεκεμβρίου  2013.  Η πληρωμή  της  αξίας  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  θα  γίνετε  άπαξ  με  την
ολοκλήρωση  της  εκπαίδευσης,  μετά  την  έκδοση  από  τον  ανάδοχο  των  νόμιμων  φορολογικών
στοιχείων  (σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  κώδικα  βιβλίων  και  στοιχείων)  και  την  έκδοση
χρηματικών ενταλμάτων από το λογιστήριο του Δήμου ενώ η πληρωμή δεν θα υπερβεί τις εξήντα
(60)  ημέρες  από  την  έκδοση  του  παραστατικού  (Π.Δ.  166/2003)  και  την  υπογραφή  της
προβλεπόμενης  από  τις  διατάξεις  των  άρθρων 67  και  70  του  Π.Δ.  28/1980  βεβαίωσης  καλής
εκτέλεσης εργασιών. 
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Τόπος Εκτέλεσης
Οι ανωτέρω υπηρεσίες  θα  παρασχεθούν με  επιτόπιες  επισκέψεις  του ανάδοχου στην έδρα του
Δήμου.  Παράλληλα  θα  μπορούν  να  παρασχεθούν  και  τηλεφωνικά  ή  και  με  την  χρήση  του
διαδικτύου (email-teamviewer κ.α.).

Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την παρεχόμενη υπηρεσία :
• Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 

273 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
• Οι διατάξεις του Π.Δ. 28/1980
• Οι διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α)
• Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές 

συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρο 26 του Ν. 3613/07
• Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07
• Οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
• Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15 – 6 - 1959 “Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού 

Δήμων και Κοινοτήτων”
• Οι διατάξεις του Π.Δ. 315/99, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την υπ’ αριθμόν 4604/05 

κοινή απόφαση (Κ.Υ.Α.) των υπουργών εσωτερικών και οικονομικών
• 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»

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στον Κ.Α.
    00.6073.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                                                                            

Α) Εγκρίνει την δαπάνη για την παροχή υπηρεσίας “Εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου σε
διαδικασίες  και  θεσμικό  πλαίσιο  εσόδων”  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των  παρεχομένων
υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.
00.6073.0001, του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 254/2013
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ΘΕΜΑ 2ο :   Ανατροπή ποσού και πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διαγραφή της σχετι-
κής δέσμευσης από τον αντίστοιχο κωδικό αριθμό των εξόδων του προϋπολογισμού του Δή-
μου, οικονομικού έτους 2013.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  2ο 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.

Με την υπ΄ αριθμ. 127/2013 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την “Έγκριση της
δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την παροχή
υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου”.

Με την υπ΄ αριθμ. 251/20-05-2013 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης έγινε δέσμευση ποσού ευρώ
επτακοσίων πενήντα (750,00€)  στον ΚΑ 10.6265.0002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2013 για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας.

• Πρέπει  να γίνει  ανατροπή ποσού 750,00€ από τον ΚΑ 10.6265.0002 με τίτλο “Παροχή
υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου” γιατί η
ανωτέρω  πληρωμή  θα  γίνει  από  την  δέσμευση  της  παγίας  προκαταβολής  γιατί  ο
προμηθευτής ζητάει να πληρωθεί άμεσα μετά το πέρας των εργασιών του.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την ανατροπή ποσού  και πρότασης ανάληψης υποχρέωσης –
δέσμευσης πίστωσης, όπως αναλυτικά αναφέρεται 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.
δ)  Τις  εγκυκλίους  των  Υπ.Οικ.  2/91118/0026/29-12-2010,  Υπ.  Οικ.  &  Εσωτ.  Εγκ.30/2011  και
Υπ.Οικ.  2/96117/0026/20-12-2011.
ε) Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ανατροπή  ποσού και πρότασης ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης, ως εξής : 

• Ανατροπή  ποσού  750,00€  από  τον  ΚΑ 10.6265.0002  –  ΑΑΥ  251  με  τίτλο  “Παροχή
υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου” γιατί η
ανωτέρω  πληρωμή  θα  γίνει  από  την  δέσμευση  της  παγίας  προκαταβολής  γιατί  ο
προμηθευτής ζητάει να πληρωθεί άμεσα μετά το πέρας των εργασιών του.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 255/2013

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστω-
σης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης κι επισκευής κλιματιστικών μονάδων του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 500,00€
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.6265.0002)

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 συντήρησης κι επισκευής κλιματιστικών
μονάδων του Δήμου. 

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  500,00€  συμπ/νου  Φ.Π.Α.  από  τον  Κ.Α.  10.6265.0002  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

Η παροχή υπηρεσίας αφορά εργασίες συντήρησης κι επισκευής & αλλαγή φρέον σε  επτά (7) κλι-
ματιστικές μονάδες στα εξής κτίρια του  Δήμου :

 (ΚΕΠ, Πνευματικό κέντρο Στυλιανού Ρέστη, γραφείο του Τοπικού Συμβουλίου στην Κορησία)

Τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες, είναι στις υποχρεώσεις του αναδόχου.

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06).
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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 500,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α.  10.6265.0002,  (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.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει σε κτίρια του Δήμου (ΚΕΠ, Πνευματικό κέντρο Στυλιανού Ρέστη,
γραφείο του Τοπικού Συμβουλίου στην Κορησία).

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 με το πέρας των εργασιών. 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.
   10.6265.0002
4. Την εισήγηση του προέδρου
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 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                                                                            

Α)  Εγκρίνει  την  δαπάνη  για  την  παροχή  υπηρεσίας συντήρησης  κι  επισκευής  κλιματιστικών
μονάδων του Δήμου και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0002, του προϋπολογι-
σμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 256/2013



23η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 13ης Νοεμβρίου 2013

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστω-
σης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης κι επισκευής τηλεοπτικών αναμεταδοτών του Δή-
μου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 4.900,00€
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (70.6262.0001)

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
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ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

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

1.  την  έγκριση της  δαπάνης  για  την  παροχή υπηρεσίας  συντήρησης  κι  επισκευής τηλεοπτικών
αναμεταδοτών του Δήμου.

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  4.900,00€  συμπ/νου  Φ.Π.Α.  από  τον  Κ.Α.  70.6262.0001  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

 Για τις περιοχές  Οτζιά – Κορησσίας – Μυλοποτάμου :

-Συντήρηση αναμεταδοτών 

-Αλλαγή κεραιών λήψης & αποκατάσταση ζημιών

Στις ανωτέρω εργασίες συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα υλικά καθώς και η εγκατάστασή τους.
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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 4.900,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α.  70.6262.0001,  (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 μετά από προηγούμενη γνώμη
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή  της  υπηρεσίας  θα  γίνει  στους  αναμεταδότες  των  περιοχών  Οτζιά  -  Κορησσίας  και
Μυλοποτάμου.

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

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας με το πέρας των εργασιών. 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.
   70.6262.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου
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 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                                                                            

Α)  Εγκρίνει  την  δαπάνη  για  την  παροχή  υπηρεσίας συντήρησης  κι  επισκευής  τηλεοπτικών
αναμεταδοτών του Δήμου και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 4.900,00€ σε βάρος του Κ.Α. 70.6262.0001, του προϋπο-
λογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 257/2013
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ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή λογαριασμού HOL

ADSL του Δήμου Κέας μηνός Οκτωβρίου 2013.

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

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

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 258/2013
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Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός Βελισσαροπούλου Ειρήνη

             
  Μαρούλης Φίλιππος

Λέπουρας Στυλιανός
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