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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 05/12/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6660/02-12-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο  :   Έγκριση δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για
την παροχή υπηρεσίας τοποθέτησης και αποξήλωσης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανανέωση ασφαλιστηρίου συμβολαίου
για όχημα του Δήμου Κέας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την
προμήθεια χρωμάτων για εργασίες στην παραλία Οτζιά.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την
προμήθεια ξυλείας για  εργασίες στην παραλία Οτζιά.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την
προμήθεια νερών για τις υπηρεσίες του Δήμου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την
προμήθεια διπλοτύπων είσπραξης για την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 7ο  : Έγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  καθορισμός  των  όρων  του  ανοικτού
διαγωνισμού για την “Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Κέας έτους 2014”.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 
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ΘΕΜΑ 8ο  : Έγκριση της  δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την πληρωμή εξόδων μεταφοράς
μαθητών Δήμου Κέας έτους 2012-2013.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για
την προμήθεια διχτυών εστίασης αθλητικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 10ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την προμήθεια βιβλίων για την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 11ο  :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή και συντήρηση των φορτηγών του Δήμου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 12ο  :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή και συντήρηση του πυροσβεστικού οχήματος του
Δήμου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 13ο  :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης των απορριμματοφόρων του Δήμου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 14ο  :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την παροχή υπηρεσίας “Εκπαίδευσης του προσωπικού του Δήμου σε διαδικασίες και θεσμικό
πλαίσιο δαπανών”.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για
την προμήθεια εξοπλισμού για τους εθελοντές πυροσβέστες.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για
την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις μονάδες παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για
την παροχή υπηρεσίας “Για την εύρυθμη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού έτους 2013”.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 4ο  : Ανατροπή ποσού και νέα δέσμευση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης στον αντίστοιχο
Κωδικό Αριθμό εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου,  οικονομικού έτους  2013 και  διάθεση
πιστώσεων.

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. 24ης/05-12-2013
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και στο γραφείο του Τοπικού Συμβουλίου στην Κορησία, σήμερα στις 05/12/2013, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 19:30 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Κέας,  ύστερα  από  την  6660/02-12-2013 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. Βελισσαροπούλου Ειρήνη
     2. Μορφωνιός Ιωάννης 2. Ευαγγέλου Ιωάννης
            3. Μαρούλης Φίλιππος                            3. Λέπουρας Στυλιανός   
            4. Μωραϊτου - Πουλάκη Μαρία             
         

           (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

       
        
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Βασιλική Πετρή
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 ΘΕΜΑ 1ο :   Έγκριση δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης 
για την παροχή υπηρεσίας τοποθέτησης και αποξήλωσης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 2.500,00€
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (15.6279.0003)

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 τοποθέτησης  και  αποξήλωσης
χριστουγεννιάτικου διάκοσμου

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  2.500,00€  συμπ/νου  Φ.Π.Α.  από  τον  Κ.Α.  15.6279.0003  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  τοποθέτησης  και  αποξήλωσης  χριστουγεννιάτικου
διάκοσμου

Οι εργασίες που θα γίνουν θα είναι οι εξής: 

• Τοποθέτηση  –  σύνδεση  και  αποξήλωση  χριστουγεννιάτικου  φωτεινού  διάκοσμου  που
διαθέτει ο Δήμος

• Αλλαγή λαμπτήρων και ντουϊ όπου χρειάζεται

Τα υλικά και εργαλεία που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες, είναι στις υποχρεώσεις του εργο-
λάβου. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.

Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν, ανάλογα με τις υποδείξεις του Δήμου.                          



24η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 5ης Δεκεμβρίου 2013

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.  15.6279.0003,  (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 στα σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος Κέας.

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.
     15.6279.0003
4. Την εισήγηση του προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                                                                            

Α)  Εγκρίνει  την  δαπάνη  για  την  παροχή  υπηρεσίας τοποθέτησης  και  αποξήλωσης
χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.500,00€ σε βάρος του Κ.Α.  15.6279.0003, του προϋπο-
λογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 259/2013
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ΘΕΜΑ 2ο  :  Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  ανανέωση  ασφαλιστηρίου
συμβολαίου για όχημα του Δήμου Κέας.

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 εκατόν ενενήντα έξι (196,00€)
για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που αφορά την εργασία  ανανέωσης  ασφαλιστηρίου
συμβολαίου οχήματος του Δήμου Κέας, αναλυτικά ως εξής :

• για το υπ΄ αριθμ.  ΚΗΙ9892 Φ.Ι.Χ. από 17/11/2013 – 17/05/2014

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. 25.6253.0002 με τίτλο “Ασφάλιστρα φορτηγών-ημιφορτηγών” στον οποίο
έχει  εγγραφεί  πίστωση  ευρώ  δύο  χιλιάδες  πεντακόσια  (2.500,00€)  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.  
     25.6253.0002
4. Το υπ΄ αριθμ.695772-4 ανανεωτήριο συμβόλαιο
5. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού ευρώ  εκατόν ενενήντα έξι (196,00€) σε βάρος του Κ.Α.
25.6253.0002  με  τίτλο  “Ασφάλιστρα  φορτηγών  -  ημιφορτηγών”  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. ΚΗΙ9892 Φ.Ι.Χ. οχήματος του
Δήμου, από 17/11/2013 – 17/05/2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 260/2013
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ΘΕΜΑ 3ο  :  Έγκριση δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την προμήθεια χρωμάτων για εργασίες στην παραλία Οτζιά.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΟΤΖΙΑ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   500,00  € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.6662.  0002)

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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

   ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  για  εργασίες  στην  παραλία  Οτζιά  του  Δήμου,  κρίνεται
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια χρωμάτων

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 χρωμάτων για εργασίες  στην παραλία Οτζιά
του Δήμου

    2.την διάθεση πίστωσης ύψους 500,00€  συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 30.6662.0002 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• 12 κουτιά των 5 κιλών χρώμα νερού πράσινο για βάψιμο στα παγκάκια
• 2 κουτιά των  5 κιλών αστάρι
• 2 κιλά χρώμα για σίδερα 
• 120 τεμ. καρόβιδες των 10 πόντων
• 2 τεμ. πινέλα των 2,5 εκ.
• 2 τεμ. σπρέι για ψυχρό γαλβάνισμα
• 2 κουτιά των  5 κιλών φάρμακο για ξύλα πριν το αστάρι

ΣΥΝΟΛΟ    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.
30.6662.0002 ποσού 500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ.
113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).
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Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη γνώμη
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 

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

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στις αποθήκες 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 του άρθρου 37 παρ. 1δ, 2 και 3  του ΕΚΠΟΤΑ και της υπ’ αριθμόν 11389/93
απόφασης  του  υπουργού  εσωτερικών.  Τυχόν  διαφορές  που  μπορεί  να  προκύψουν  μετά  την
υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 40 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και
     στον Κ.Α. 30.6662.0002
4. Την εισήγηση του αντιπροέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια χρωμάτων για εργασίες στην παραλία Οτζιά του Δήμου και τις τεχνικές
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 261/2013
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ΘΕΜΑ 4ο  :  Έγκριση δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την προμήθεια ξυλείας για  εργασίες στην παραλία Οτζιά.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΤΖΙΑ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 500  ,00  € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.6662.  0002)

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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

   ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών για εργασίες κατασκευής παγκακιών στην παραλία Οτζιά του
Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ξυλείας

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 ξυλείας για εργασίες κατασκευής παγκακιών
στην παραλία Οτζιά του Δήμου

    2.την διάθεση πίστωσης ύψους 500,00€  συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 30.6662.0002 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• 60 τεμ. τάβλες  από ξύλο σουηδικό, με τις εξής διαστάσεις  :
-μήκος 1,60εκ.
-πλάτος 12εκ.
-πάχος 4,5εκ.

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

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

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στις αποθήκες 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 του άρθρου 37 παρ. 1δ, 2 και 3  του ΕΚΠΟΤΑ και της υπ’ αριθμόν 11389/93
απόφασης  του  υπουργού  εσωτερικών.  Τυχόν  διαφορές  που  μπορεί  να  προκύψουν  μετά  την
υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 40 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και
     στον Κ.Α. 30.6662.0002
4. Την εισήγηση του αντιπροέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια ξυλείας για εργασίες κατασκευής παγκακιών στην παραλία Οτζιά του
Δήμου και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 262/2013
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ΘΕΜΑ 5ο  :  Έγκριση δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την προμήθεια νερών για τις υπηρεσίες του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΩΝ 
   ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 550,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.6279  )   
 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  διοικητικών  και  οικονομικών  υπηρεσιών  του  Δήμου,
κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια νερών

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 νερών για την κάλυψη των αναγκών των
διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου

  2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  550,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.10.6279  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

-60 κιβώτια νερά 10lt
-60 εξάδες νερά

ΣΥΝΟΛΟ      550,00€

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2013 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 10.6279
ποσού 550,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της
υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

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

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 του άρθρου 37 παρ. 1δ, 2 και 3  του ΕΚΠΟΤΑ και της υπ’ αριθμόν 11389/93
απόφασης  του  υπουργού  εσωτερικών.  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  10.6279  
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια νερών για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών και οικονομικών
υπηρεσιών του Δήμου και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 550,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 10.6279  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 263/2013
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ΘΕΜΑ 6ο  : Έγκριση δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την προμήθεια διπλοτύπων είσπραξης για την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΔΙΠΛΟΤΥΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 600,00€ 
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 της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια διπλοτύπων είσπραξης.

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 διπλοτύπων είσπραξης για την οικονομική
υπηρεσία του Δήμου

   2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  600,00€  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

• 4.000  μηχανογραφικά έντυπα διπλοτύπων είσπραξης
     διαστάσεων 11Χ24 διπλού χρώματος (λευκό-κίτρινο)

ΣΥΝΟΛΟ  600,00€
Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

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

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

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

Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

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

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

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2013 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 10.6613
ποσού 600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της
υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

Χρόνος Παράδοσης 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος
προμηθειών  του  Δήμου.  Ο  χρόνος  παράδοσης  ορίζεται  έως  τέλος  του  έτους.  Για  κάθε  ημέρα
υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 33 υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του
υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
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Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση 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 του άρθρου 37 παρ. 1δ, 2 και 3  του ΕΚΠΟΤΑ και της υπ’ αριθμόν 11389/93
απόφασης  του  υπουργού  εσωτερικών.  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 προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια διπλοτύπων είσπραξης για την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Κέας
και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.  10.6613 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 264/2013
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ΘΕΜΑ 7ο  : Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του ανοικτού
διαγωνισμού για την “Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Κέας έτους 2014”.

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

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  (ΦΕΚ  Α΄  87/7.6.2010):  «Το  δημοτικό
συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ
του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό
συμβούλιο  μεταβίβασε  σε  επιτροπή  του»  και  σύμφωνα  με  το  άρθρο  72:  «1.  Η  Οικονομική
Επιτροπή  είναι  όργανο  παρακολούθησης  και  ελέγχου  της  οικονομικής  λειτουργίας  του  δήμου.
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) 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, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα
και  για  τις  περιπτώσεις  απευθείας  ανάθεσης  προμηθειών  (…)  σε  εξαιρετικά  επείγουσες
περιπτώσεις,  (…)».  Από  το  συνδυασμό  των  ανωτέρω  διατάξεων  συνάγεται  ότι  το  Δημοτικό
Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει
για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει
ρητής  διάταξης,  ανήκουν  στην  αρμοδιότητα  των  λοιπών  οργάνων  του  Δήμου.  Όσον  αφορά
ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο
Δημοτικό  Συμβούλιο  και  μόνο  κατ’  εξαίρεση,  όταν  η  προμήθεια  διενεργείται  με  απευθείας
ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή
της είναι η Οικονομική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο
για την  έγκριση μιας  δαπάνης και  τη  διάθεση της  σχετικής  πίστωσης.  (Ελ.  Συν.  Τμ.  7  Πράξη
33/2012).

Ο Δήμος μας χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες
του Δήμου Κέας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2014. 

Για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  έχουν  εγγραφεί  σχετικές  πιστώσεις  στους  αντίστοιχους  Κ.Α.  του
προϋπολογισμού έτους 2014 του Δήμου Κέας και μετά την έγκριση αυτού από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αιγαίου.

Α. Για το Δήμο Κέας
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 5.000 1,332€ 6.660,00€
2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 25.000 1,434€ 35.850,00€
3 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 4.000 1,742€ 6.968,00€
4 ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - - 1.669,49

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 51.147,49€
ΦΠΑ 16% 8.183,59€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 59.331,08€
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Ενώ για τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Κέας, οι ποσότητες καυσίμων και λιπαντικών και η σχετική
τους δαπάνη παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες :

Β. Για την Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης  και σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 60/2013
απόφαση του Δ.Σ. της εγκρίνεται η διενέργεια της προμήθειας και η σχετική τους δαπάνη ως εξής:  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 12.000 1,332€ 15.984,00€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ     15.984,00€

ΦΠΑ 16% 2.557,44€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 18.541,44€

Γ. Για την Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης  και σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 82/2013
απόφαση του Δ.Σ. της εγκρίνεται η διενέργεια της προμήθειας και η σχετική τους δαπάνη ως εξής:  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 8.000 1,332€ 10.656,00€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 10.656,00

ΦΠΑ 16% 1.704,96€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 12.360,96€

Δ.  Για  την  Κοινωφελή  Επιχείρηση  Δήμου  Κέας και  σύμφωνα  με  την  υπ’ αρίθμ.  14/2013
απόφαση του Δ.Σ. της εγκρίνεται η διενέργεια της προμήθειας και η σχετική τους δαπάνη ως εξής:  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 1.200 1,742€ 2.090,40
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2.090,40

ΦΠΑ 16% 334,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2.424,86

Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλυφθούν για μεν το Δήμο Κέας από τους Κ.Α. του προϋπολογισμού
έτους 2014 ενώ για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου από τον οικείο προϋπολογισμό έκαστου.

Ο  δε  τρόπος  εκτελέσεως  και  οι  όροι  του  διαγωνισμού  θα  καθοριστούν  με   απόφαση  της
Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ.

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν για την έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών και να καθορίσουν τον τρόπο εκτέλεσης και τους όρους του διαγωνισμού αυτού,
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 και άρθρο 4 παρ. 4 του ΕΚΠΟΤΑ.
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ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια:
• Πετρελαίου κίνησης
• Πετρελαίου θέρμανσης
• Βενζίνης αμόλυβδης
• Ελαιολιπαντικών

που απαιτούνται για τη κίνηση των οχημάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρμανση των 
κτιρίων καθώς και όλων γενικά των αναγκών του Δήμου Κέας και των νομικών του προσώπων για το 
έτος 2014.
Θα διεξαχθεί ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης) με 
κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή 
λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον 
αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία & 
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Η δαπάνη  για  την  προμήθεια  έχει  προϋπολογισθεί  στο  ποσό  των  79.877,89€  (πλέον  Φ.Π.Α.),  θα
χρηματοδοτηθεί  από ιδίους  πόρους  και  θα  βαρύνει  τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου Κέας  και  των
νομικών του προσώπων κατά το οικονομικό έτος 2014.
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:
Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007.
Το Ν. 2286/1995.
Τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Υπ.Αποφ. 11389/1993 του Υπουργού Εσωτερικών).
Το N. 3463/2006.
Το Ν. 3852/2010.
Την Π1/358/1999 (ΦΕΚ 92 Β) : Εξαίρεση προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη 

χορηγητών - προμηθευτών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Του Ν. 3886/30-9-2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012.
Τις διατάξεις του Ν.3054/2002.
Το άρθρο 13 του Ν. 3438/2006.
Το άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 4071/2012, περί κρατήσεων καυσίμων,

Η ποιότητα των καυσίμων πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια 
(ΕΛ.Δ. Α.).
Ο Δήμος Κέας διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η
ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι προδιαγραφές των καυσίμων κίνησης και θέρμανσης που χρειάζονται για την κίνηση των οχημάτων 
του Δήμου καθώς και για τη θέρμανση κτιρίων του Δήμου Κέας θα είναι σύμφωνα με την παρακάτω 
περιγραφή όπως ορίζεται από τα αρμόδια όργανα του κράτους :
Η ποιότητα  των  Υγρών  Καυσίμων  θα  είναι  σύμφωνη με  τις  προδιαγραφές  του  Γ.  Χ.  Κ.  και  των
κανονισμών που προβλέπονται από την Ε.Ε. για τα καύσιμα ήτοι :
   1-Βενζίνη Αμόλυβδη (premium RON/MON 95/85): Φ.Ε.Κ. 410/11-4-01,Φ.Ε.Κ. 332/11-2-04
   2-Πετρέλαιο Κίνησης (οδηγία 2003/17/ΕΚ) : Φ.Ε.Κ. 410/11-4-01,Φ.Ε.Κ. 332/11-2-04
   3-Πετρέλαιο θέρμανσης : Φ.Ε.Κ. 1531/16-10-03

Α. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Υπουργική Απόφαση 514/2004, ΦΕΚ 1490/2006 
τεύχος Β και β) στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β.
Β. ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην ΑΧΣ 510/2004, ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β και β) 
στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β.
Γ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Υπουργική Απόφαση 467/2002, ΦΕΚ 1531/2003 
τεύχος Β, β) στην Υπουργική Απόφαση 468/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β και γ) στην ΑΧΣ 291/2003
ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β.

Δ. ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1. ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ   (  S  .  H  .  P  .  D  .)

1. Ιξώδες: SAE 15W-40.
2. Προδιαγραφή: ACEAE4, E5 & E7, API CI-4/CH-4/SL ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει 
επίσημα με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή σελίδων βιβλίου αποδοχής κατασκευαστή 
μηχανών ή παρασκευαστή λιπαντικών ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές 
της παραγράφου αυτής.
Σε όλες τις περιπτώσεις το λιπαντικό να είναι τύπου Super High - Performance Diesel Oil (S.H.P.D). Θα
υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των κινητήρων από EURO II έως EURO V. Θα έχει χαμηλή 
περιεκτικότητα σε Θείο, Φώσφορο και Τέφρα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
1. Κινηματικό ιξώδες στους 100°C
2. Κινηματικό ιξώδες στους 40°C
3. Δείκτης ιξώδους
4. Σημείο Ανάφλεξης (°C)
5. Σημείο Ροής (°C)
6. Θειική τέφρα
7. ΤΒΝ ολική αλκαλικότητα (ΤΒΝ) mg KOH/gr
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2. ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ   (  S  .  H  .  P  .  D  .)

1. Ιξώδες : SAE 20W-50.
2. Προδιαγραφή : ACEA E3, API CI-3/CH-4/SL ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα με 
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή σελίδων βιβλίου αποδοχής κατασκευαστή μηχανών ή 
παρασκευαστή λιπαντικών ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της 
παραγράφου αυτής.
Σε όλες τις περιπτώσεις το λιπαντικό να είναι τύπου Super High - Performance Diesel Oil (S.H.P.D). Θα
υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των κινητήρων από EURO II έως EURO V. Θα έχει χαμηλή 
περιεκτικότητα σε Θείο, Φώσφορο και Τέφρα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
1. Κινηματικό ιξώδες στους 100°C
2. Κινηματικό ιξώδες στους 40°C
3. Δείκτης ιξώδους
4. Σημείο Ανάφλεξης (°C)
5. ΣημείοΡοής (°C)
6. Θειική τέφρα
7. ΤΒΝ ολική αλκαλικότητα (ΤΒΝ) mg KOH/gr

3. ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ   (  U  .  H  .  P  .  D  .)

1. Ιξώδες: SAE 10W-40.
2. Προδιαγραφές: ACEA E4 & E6 ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα με επικυρωμένο 
φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή σελίδων βιβλίου αποδοχής κατασκευαστή μηχανών ή παρασκευαστή 
λιπαντικών ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.
Σε όλες τις περιπτώσεις το λιπαντικό να είναι τύπου Ultra High - Performance Diesel Oil (S.H.P.D). Θα
υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των κινητήρων EURO IV & EURO V οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με 
συστήματα ανακύκλωσης καυσαερίων (Electronic Gas Recirculation - E.G.R.), καταλυτικής 
επεξεργασίας των ρύπων (Selective Catalytic Reduction - S.C.R.) ή φίλτρα σωματιδίων πετρελαίου 
(Diesel Particulate Filter - D.P.F.). Θα έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε Θείο, Φώσφορο και Τέφρα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
1. Κινηματικό ιξώδες στους 100°C
2. Κινηματικό ιξώδες στους 40°C
3. Δείκτης ιξώδους
4. Σημείο Ανάφλεξης (°C)
5. Σημείο Ροής (°C)
6. Θειική τέφρα
7. ΤΒΝ ολική αλκαλικότητα (ΤΒΝ) mg KOH/gr



24η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 5ης Δεκεμβρίου 2013

4.   ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. Ιξώδες : SAE 10WS3, 30WS3, ISO 46, ISO 68.
2.  Προδιαγραφή: DIN 51524  PART II  ή  οποιαδήποτε  άλλη  που  να  αποδεικνύει  επίσημα  με
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή σελίδων βιβλίου αποδοχής κατασκευαστή μηχανών ή
παρασκευαστή  λιπαντικών  ότι  είναι  τουλάχιστον  ισοδύναμη  με  μία  από  τις  προδιαγραφές  της
παραγράφου αυτής.

Σε  όλες  τις  περιπτώσεις  το  υδραυλικό  λιπαντικό  πρέπει  να  είναι  σταθερό  στις  διακυμάνσεις  της
θερμοκρασίας και να παρέχει αποτελεσματική προστασία έναντι της οξείδωσης στις επιφάνειες στις
οποίες χρησιμοποιείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
1. Κινηματικό ιξώδες στους 100°C
2. Κινηματικό ιξώδες στους 40°C
3. Δείκτη ιξώδους
4. Σημείο Ανάφλεξης (°C)
5. Σημείο ροής (°C)
6. Πυκνότητα στους 15°C

5. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ   (ΕΡ)

1. Ιξώδες: SAE 80W-90
2.  Προδιαγραφή:API GL-5  ή  οποιαδήποτε  άλλη  που  να  αποδεικνύει  επίσημα  με  επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή σελίδων βιβλίου αποδοχής κατασκευαστή μηχανών ή παρασκευαστή
λιπαντικών ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.
Σε όλες τις περιπτώσεις το λιπαντικό θα περιέχει πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP - Extreme Pressure),
θα καλύπτει χειροκίνητα κιβώτια με απλά ή υποειδή διαφορικά, θα είναι σταθερό στις διακυμάνσεις της
θερμοκρασίας,  θα  παρέχει  αποτελεσματική  προστασία  έναντι  της  οξείδωσης  στις  επιφάνειες  στις
οποίες χρησιμοποιείται και να είναι κατάλληλο για βαριές συνθήκες λειτουργίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
1. Κινηματικό ιξώδες στους 100°C
2. Κινηματικό ιξώδες στους 40°C
3. Δείκτη ιξώδους
4. Σημείο Ανάφλεξης (°C)
5. Σημείο ροής (°C)
6. Πυκνότητα στους 15°C



24η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 5ης Δεκεμβρίου 2013

6. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ  (  L  .  S  .  D  .)

1. Ιξώδες: SAE 90
2. Προδιαγραφή:APIGL-5 LS, FORD M2C-105A, MB p2351, ZF TE-ML-
05/C,12/C ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει  επίσημα με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
πιστοποιητικού  ή  σελίδων  βιβλίου  αποδοχής  κατασκευαστή  μηχανών  ή  παρασκευαστή
λιπαντικών ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.
Σε όλες  τις  περιπτώσεις  το λιπαντικό θα καλύπτει  χειροκίνητα κιβώτια με μπλοκέ διαφορικά
(Limited Slip Differentials),  θα είναι κατάλληλο για ομαλή και αθόρυβη λειτουργία, θα παρέχει
αποτελεσματική προστασία έναντι της οξείδωσης στις επιφάνειες στις οποίες χρησιμοποιείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
1. Κινηματικό ιξώδες στους 100°C
2. Κινηματικό ιξώδες στους 40°C
3. Δείκτη ιξώδους
4. Σημείο Ανάφλεξης (°C)
5. Σημείο ροής (°C)
6. Πυκνότητα στους 15°C

7. ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΘΕΙΟΥΧΟΥ ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟΥ   (  MoS2)

1. Ιξώδες:     NLGI  -3
2.  Προδιαγραφή: (ταυτοποίηση): DIN 51825/KPF3K-30  ή  οποιαδήποτε  άλλη  που  να
αποδεικνύει επίσημα με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή σελίδων
βιβλίου  αποδοχής  κατασκευαστή  μηχανών  ή  παρασκευαστή  λιπαντικών  ότι  είναι  τουλάχιστον
ισοδύναμη με την ως άνω αναφερόμενη προδιαγραφή της παραγράφου αυτής..
Το λιπαντικό θα είναι  κατηγορίας  «GC»,  για την λίπανση οχημάτων κάτω από ήπιες  έως σκληρές
συνθήκες  εργασίας  θα  περιέχει  πρόσθετα  υψηλών  πιέσεων  (EP -  Extreme Pressure),  θα  είναι
κατάλληλο για την λίπανση των ένσφαιρων τριβέων (ρουλεμάν),  των συστημάτων διεύθυνσης, των
τροχών,  των  αποσβεστήρων  ανάρτησης  (αμορτισέρ),  του  σασί,  των  σουστών,  των  ελατηρίων.  Θα
προστατεύει από την οξείδωση ενώ θα λειτουργεί σε μεγάλο φάσμα θερμοκρασιών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
1. Κινηματικό ιξώδες στους 40°C
2. Κατεργασμένη διεισδυτικότητα στους 25°C mm
3. Σημείο στάξεως, °C
4. Θερμοκρασία λειτουργίας, °C
5. Απόπλυση με νερό στους 80°C, % μεγ.

8. ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

1. Ιξώδες: NLGI-00
2.  Προδιαγραφή: DIN 51825/KP00K-30  ή  οποιαδήποτε  άλλη  που  να  αποδεικνύει  επίσημα  με
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή σελίδων βιβλίου αποδοχής κατασκευαστή μηχανών ή
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παρασκευαστή λιπαντικών ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με την ως άνω αναφερόμενη προδιαγραφή
της παραγράφου αυτής.
Κατάλληλο για χρήση σε κεντρικά συστήματα λίπανσης οχημάτων (αυτoγρασσαριζόμενα), κλειστά
γραναζoκιβώτια  κ.λπ.  Θα  περιέχει  πρόσθετα  υψηλών  πιέσεων  (EP -  Extreme Pressure)  και  θα
προστατεύει από την οξείδωση ενώ θα λειτουργεί σε μεγάλο φάσμα θερμοκρασιών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
1. Κινηματικό ιξώδες στους 40°C
2. Δείκτη ιξώδους ελάχ.
3. Σημείο Αναφλέξεως (°C) ελάχ.
4. Σημείο ροής (°C) μεγ.
5. Ποσοστό ορυκτελαίου (%) ελάχ.
6. Ποσοστό σάπωνος (%) ελάχ.
7. Διείσδυση ακατεργάστου στους 25°C.

9. ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΑΙΘΥΝΕΛΟΓΛΥΚΟΛΗΣ

1. Προδιαγραφή: ASTMD3306,  SAE J-1034,  BS 6580  ή  οποιαδήποτε  άλλη  που  να  αποδεικνύει
επίσημα με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή σελίδων βιβλίου αποδοχής κατασκευαστή
μηχανών  ή  παρασκευαστή  αντιψυκτικών  υγρών  ότι  είναι  τουλάχιστον  ισοδύναμη  με  μία  από  τις
προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.
Θα αφορά υψηλής ποιότητας μη προδιαλυμένο υγρό και θα έχει σαν βάση την αιθυλενογλυκόλη. Θα
πρέπει  να  παρέχει  προστασία  τόσο  σε  χαμηλές  όσο  και  σε  υψηλές  θερμοκρασίες  το  δε  εύρος
διακύμανσης των θερμοκρασιών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μεταξύ -70  °C και >+105  °C.  Θα
πρέπει δε να παρέχει προστασία στους -35 °C, σε αναλογία 50-50 με νερό.
Επίσης  θα  πρέπει  να  παρέχει  μέγιστη  αντισκωριακή  προστασία  όπως  και  προστασία  κατά  του
αφρισμού αλλά και κατά του σχηματισμού λάσπης. Δεν πρέπει να περιέχει φώσφορο, νιτρίδια, αμίνες,
πυρίτιο και βόριο με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του συστήματος ψύξης από τις επικαθίσεις και
την διάβρωση. Θα είναι συμβατό με τα ελαστομερή του ψυκτικού συστήματος.

2.  Θα υποβληθεί: Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει ότι, είναι πλήρως συμβατό με όλα τις ιδίας
ποιότητας αντιψυκτικά υγρά και ότι είναι κατάλληλο για χρήση σε οποιαδήποτε μηχανή εσωτερικής
καύσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

1. Αιθυλενογλυκόλη (% w/w)
2. Περιεκτικότητα νερού (%)
3. Περιεκτικότητα τέφρας (%)
4. Ειδικό βάρος 15°C
5. pH 33% υδατικό διάλυμα.
6. Σημείο βρασμού (°C)
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10.   Λάδι Μίξης μηχανημάτων πρασίνου   TOW     STROKE     OIL

1.  Προδιαγραφή: API TC,TSC-3  ILT 3.  ή  οποιαδήποτε  άλλη  που  να  αποδεικνύει  επίσημα  με
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή σελίδων βιβλίου αποδοχής κατασκευαστή μηχανών ή
παρασκευαστή  λιπαντικών  ότι  είναι  τουλάχιστον  ισοδύναμη  με  μία  από  τις  προδιαγραφές  της
παραγράφου αυτής.

2. Πιστοποίηση:  Θα προσκομίζεται επικυρωμένοφωτοαντίγραφο, πιστοποιητικού ή σελίδων βιβλίου
αποδοχής  Διεθνώς  αναγνωρισμένου  κρατικού  ή  ιδιωτικού  φορέα,  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής  (ίδρυμα,
εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.α) κατασκευαστή μηχανών ή παρασκευαστή λιπαντικών, από το
οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό καλύπτει τουλάχιστον τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου
2.

 Παρατηρήσεις :

1. Οι προσφερόμενες τιμές  ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ  , ο οποίος θα υπολογιστεί επιπλέον
(ξεχωριστά).
2. Όπου δεν διευκρινίζεται, οι προσφερόμενες τιμές θα αφορούν την καλύτερη ποιότητα του είδους.
3. Δεδομένης της αδυναμίας επακριβούς προσδιορισμού των αναγκών των υπηρεσιών, ο Δήμος Κέας,
διατηρεί το δικαίωμα να απορροφά στην διάρκεια του έτους τις αναγκαίες ποσότητες καυσίμων και
λιπαντικών σύμφωνα με τις ανάγκες του, είτε μειώνοντας, είτε αυξάνοντας, είτε αλλάζοντας επιμέρους
τις ανωτέρω ποσότητες ή τον τύπο του προς προμήθεια είδους, χωρίς όμως να υπερβαίνει το συνολικό
ποσό του προϋπολογισμού ή της προσφοράς του προμηθευτή.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η δαπάνη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης
και βενζίνης αμόλυβδης) & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου Κέας και των νομικών
του προσώπων, έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 79.877,89 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για διάστημα ενός
έτους, και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το
παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με
την κείμενη  νομοθεσία.  Η δαπάνη των δημοσιεύσεων (αρχικής  και  τυχόν επαναληπτικής)  βαρύνει
αναλογικά τους αναδόχους προμηθευτές.

Τεχνικές προδιαγραφές
Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Κέας πρέπει να
είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια.
Επίσης :
α) Το πετρέλαιο κίνησης  DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και
φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. 
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β) Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ. Α.)
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.
Τονίζεται ότι ο Δήμος Κέας διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να
ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γ ενικό Χημείο
του Κράτους.
γ)  Τα  ελαιολιπαντικά  θα  είναι  σύμφωνα με  τις  προδιαγραφές  που  περιγράφονται  στην  αριθ.πρωτ.
6613/28.11.2013 μελέτης του Δήμου Κέας.

Τόπος - Τρόπος παράδοσης
Α. Η παράδοση των ποσοτήτων του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις
και τα κτίρια του Δήμου Κέας και των νομικών του προσώπων, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.
Β.  Η τροφοδοσία  των οχημάτων με πετρέλαιο  κίνησης  ή βενζίνη αμόλυβδη θα γίνεται  εντός  των
Διοικητικών ορίων του Δήμου Κέας.
Οι παραγγελίες θα γίνονται με εντολή από το Δήμο Κέας.
Ο Δήμος Κέας δεν υποχρεούται  να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων & ελαιολιπαντικών που
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Ο ανάδοχος  οφείλει  χωρίς  καθυστέρηση  από  τη  στιγμή  που  λαμβάνει  την  εντολή  προμήθειας  να
εφοδιάσει το Δήμο Κέας με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων.

Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό
Όσοι αναγνωρισμένοι προμηθευτές, που ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και διάθεση υγρών
καυσίμων  και  εφόσον  διατηρούν  πρατήρια  υγρών  καυσίμων  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  στον
διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού:

1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 5% του προϋπολογισμού. Η εγγύηση πρέπει  να έχει
ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Οι
εγγυήσεις πρέπει να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
• Την ημερομηνία έκδοσης.
• Τον εκδότη.
• Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται.
• Τον αριθμό της εγγύησης.
• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
• Την πλήρη επωνυμία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
• Τον τίτλο και τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης, και την ημερομηνία διαγωνισμού 
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από
την υπηρεσία μας.
γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:

• Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση.

• Δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση,  έκδοσης  αναγκαστικής  εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
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δ. Πιστοποιητικό  από  αρμόδια  αρχή  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις
υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  και  ως  προς  τις  φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ) και (δ) του
παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.
στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο
επάγγελμα.

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ίση με το 5% του προϋπολογισμού,
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής
της  χώρας  εγκατάστασής  τους,  έκδοσης  τουλάχιστον  του  τελευταίου  τριμήνου,  από  το  οποίο  να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το
οποίο να προκύπτει ότι:

• Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση.

• Δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση,  έκδοσης  αναγκαστικής  εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

δ. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις
υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  και  ως  προς  τις  φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την εγγραφή τους στα
μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η΄ ΑΛΛΟΔΑΠΑ

Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή
άλλου  αντίστοιχου  με  αυτό  έγγραφο.  Στην  περίπτωση  αυτή  αναζητείται  αυτεπάγγελτα  αντίγραφο
ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπρόσωπος της συμμετεχούσης εταιρείας.

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα
γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:

• Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση.

• Δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση,  έκδοσης  αναγκαστικής  εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
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5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

α. Όλα  τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά  για  κάθε  προμηθευτή  που  συμμετέχει  στην
ένωση, σύμφωνα με άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

6. ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν με
ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, τα ακόλουθα:
Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και
αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Επιπροσθέτως,  θ’  αναφέρεται  Αριθμός  Τηλεομοιοτύπου  (Fax)  στο  οποίο  θα  αποστέλλονται  για
γνωστοποίηση τα σχετικά, με την εξέλιξη του διαγωνισμού, έγγραφα και αποφάσεις .
Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς και
δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση
εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου.
Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρείες.

Υποβολή Προσφορών
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν (ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο) μέχρι την προηγουμένη του
διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.
Προσφορές  που  περιέρχονται  στο  Δήμο Κέας  με  οποιοδήποτε  τρόπο  πριν  από  την  διενέργεια  του
διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν την λήξη της προθεσμίας
που  καθορίζεται  από  την  διακήρυξη,  προκειμένου  να  αποσφραγισθούν  μαζί  με  τις  άλλες  που
κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.
Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.

Ισχύς Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον
τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τεσσάρων (4) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ο Δήμος Κέας μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει την παράταση
ισχύος των προσφορών.
Αν ο Δήμος Κέας κρίνει  ασύμφορες τις προσφορές μπορεί  να επαναλάβει  το διαγωνισμό,  όποτε ο
μειοδότης δεν μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση.
Προσφορά  που  θέτει  όρο  αναπροσαρμογής  τιμής  μέχρι  λήξεως  της  σύμβασης  απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη.
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Φάκελος προσφοράς
1. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο
σε δύο (2) αντίγραφα.
2.  Η  μη  τήρηση  οποιουδήποτε  από  τους  όρους  του  άρθρου  αυτού,  μπορεί  να  επιφέρει  ποινή
αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.
3. Οι  προσφορές  θα  επιδοθούν  στην  Επιτροπή  Διενέργειας  του  Διαγωνισμού  μέσα  σε  καλά
σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ' αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου που διενεργεί την προμήθεια.
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα

4.  Προσφορές  που  υποβάλλονται  ανοικτές  δεν  γίνονται  αποδεκτές.  Μέσα  στο  φάκελο  προσφοράς
τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία, ειδικότερα:

α) Στον  κυρίως  φάκελο  προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα  ζητούμενα  δικαιολογητικά,  η
εγγύηση  συμμετοχής  και  τα  τεχνικά  στοιχεία  της  προσφοράς.  Τα  οικονομικά  στοιχεία  της
προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β)  Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω
από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία
που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσας διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο
αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για το κάθε είδους καυσίμου σε ποσοστό
έκπτωσης,  σύμφωνα  τα  οριζόμενα  στην  πρώτη  παράγραφο  της  παρούσας.  Στην  προσφορά
περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του
προϊόντος  στον τόπο και  με  τον  τρόπο που προβλέπεται  στην παρούσα,  εκτός  του Φ.Π.Α.
Προσφορά που δίδει τιμή σε ευρώ ή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, όταν ανοιχθεί
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5.  Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον
έλεγχο  καθαρογράφει  τις  τυχόν  διορθώσεις,  μονογράφει  και  σφραγίζει  αυτές.  Η  προσφορά
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της
Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.
6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης,
εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην
περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι
διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της
προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή
της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή
Διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που
παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία
που ζητήθηκαν.
7. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές.
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8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
9. Δεν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της ποσότητας του κάθε είδους
καυσίμου και ελαιολιπαντικού.
10.  Στην τιμή προσφοράς για το πετρέλαιο θέρμανσης περιλαμβάνεται  η αξία του προσφερόμενου
προϊόντος, η μεταφορά και η παράδοση αυτού.

Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
α. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%
με το Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης.
β. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να
γίνει  δεκτή,  εφόσον  η  εγγύηση υπολείπεται  μέχρι  ποσοστό  5% της  συνολικής  προϋπολογισθείσης
δαπάνης.
γ.  Συμμετέχων  που  υποβάλλει  προσφορά  για  ορισμένα  είδη  καυσίμου,  προσκομίζει  εγγύηση
συμμετοχής,  που  γίνεται  αποδεκτή  αρκεί  να  καλύπτει  το  ποσοστό  που  αναλογεί  στην  αξία  του
ελάχιστου αριθμού των ειδών καυσίμου που προβλέπεται από τη διακήρυξη, τα οποία και προσφέρει
και η κατακύρωση περιορίζεται στα είδη καυσίμου που καλύπτονται από την εγγύηση.
δ.  Η  εγγύηση  συμμετοχής  που  αφορά  τον  προμηθευτή  στον  οποίο  κατακυρώθηκε  η  προμήθεια,
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες επιστρέφονται εντός πέντε
(5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού.

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

α. Ο  προμηθευτής  στον  οποίο  έγινε  η  κατακύρωση,  υποχρεούται  να  καταθέσει  εγγύηση  καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε:

1. Ποσοστό 1% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α για τα καύσιμα.

2. Ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α για τα ελαιολιπαντικά.

β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
γ.  Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει
απαραίτητα να αναγράφεται σ' αυτές, ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθμ.11389/1993 απόφασης
του Υπουργού Εσωτερικών(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των
καυσίμων και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η
εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης,
κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης.
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Παραλαβή των υλικών
Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής,
γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.

Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται με εξόφληση του ποσού μετά
την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και από την παραλαβή των αντίστοιχων τιμολογίων.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κέας.

Διάθεση πίστωσης

Η διάθεση πίστωσης θα γίνει από ΚΑ του Προϋπολογισμού έτους 2014.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1)Το άρθρο 4 του 2286/95

2)Τα άρθρα 3 και 4 του ΕΚΠΟΤΑ

3)Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 και 209 παρ.1 του Ν.3463/06

4) Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία.

2) Αποφασίζει την εκτέλεση της προμήθειας με ανοικτό διαγωνισμό.

3) Καθορίζει τους ανωτέρω όρους του ανοικτού διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 265/2013
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ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή εξόδων μεταφοράς
μαθητών Δήμου Κέας έτους 2012-2013.

Ο πρόεδρος 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 προϋπολο-
γισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβού-
λιο.

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄ αριθμ. 236/13 απόφασή της, ενέκρινε την ανατροπή ποσού
31.600,00€ από τον  Κ.Α. 15.6162.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2013 λόγω μετα-
φοράς του ποσού σε νέο κωδικό.

Το  ανωτέρω ανατρεπόμενο  ποσό  κατανεμήθηκε  στον  Κ.Α.  15.6162.0005  του  προϋπολογισμού
εξόδων οικ. έτους 2013 μετά από αναμόρφωση, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ 167/18-10-2013 απόφα-
ση του δημοτικού συμβουλίου που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 64011/12683/19-11-2013 απόφαση
έγκρισης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Η  Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της πρέπει να κάνει νέα δέσμευση και διάθεση πίστωσης  πο-
σού 33.240,65€ από τον καινούριο κωδικό Κ.Α. 15.6162.0005 με τίτλο “Έξοδα για κάλυψη ανα-
γκών μεταφοράς μαθητών με δημόσια σύμβαση για το σχολικό έτος 2012 - 2013”. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στον Κ.Α.
    15.6162.0005
3. Την υπ΄ αριθμ 167/18-10-2013 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  33.240,65€  συμπ/νου  ΦΠΑ,  που  αφορά  την  μεταφορά
μαθητών Α/θμιας  και  Β/θμιας  εκπαίδευσης για το σχολικό έτος  2012-2013 σε βάρος του Κ.Α.
15.6162.0005 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 266/2013
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ΘΕΜΑ 9ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστω-
σης για την προμήθεια διχτυών εστίασης αθλητικών εγκαταστάσεων.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστω-
σης για την προμήθεια βιβλίων για την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 200,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.6611  ) 

        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 οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια βιβλίων

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 βιβλίων για την κάλυψη των αναγκών της
οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου

   2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  200,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  10.6611  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 βιβλίο με θέμα “Τα έσοδα των Δήμων” εκδόσεις Θεοδώρου
• 1 βιβλίο με θέμα “Οι δαπάνες των ΟΤΑ” εκδόσεις Θεοδώρου

ΣΥΝΟΛΟ      200,00€

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2013 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 10.6611
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).

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

Χρόνος Παράδοσης 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος
προμηθειών  του  Δήμου.  Ο  χρόνος  παράδοσης  ορίζεται  έως  τέλος  του  έτους.  Για  κάθε  ημέρα
υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 33 υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του
υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
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Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση 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 του άρθρου 37 παρ. 1δ, 2 και 3  του ΕΚΠΟΤΑ και της υπ’ αριθμόν 11389/93
απόφασης  του  υπουργού  εσωτερικών.  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
10.6611
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια βιβλίων για την κάλυψη των αναγκών της οικονομικής υπηρεσίας του
Δήμου και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 200,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.  10.6611 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 267/2013
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ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστω-
σης για την προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή και συντήρηση των φορτηγών του Δή-
μου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.ΚΗΥ 6737 & ΚΗΥ 2290

   ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   3.500,00  € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α. (20.6671.0002 & 20.6263.0002  )

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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

   ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών και την σωστή και ασφαλή κίνηση των υπ΄ αριθμ. ΚΗΥ 6737 &
ΚΗΥ 2290 φορτηγών του Δήμου Κέας, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για
την προμήθεια ανταλλακτικών

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

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

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την προμήθεια ανταλλακτικών  για  την  επισκευή  και
συντήρηση των  υπ΄ αριθμ. ΚΗΥ 6737 & ΚΗΥ 2290 φορτηγών του Δήμου Κέας

      2.την διάθεση πίστωσης ύψους 3.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τους Κ.Α.  20.6671.0002 &
20.6263.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• για το υπ΄αριθμ. ΚΗΥ 6737 φορτηγό του Δήμου
 φάρος, τρόμπα, βάση, πίρος, κολάρο, αντλία, βαλβίδα, μίζα, λάδια

• για το υπ΄αριθμ. ΚΗΥ 2290 φορτηγό του Δήμου
πλατό, δίσκος, ρουλεμάν, τσιμούχα, βαλβίδα, καλωδίωση, φις, μπράτσο,
καθρέπτης, μίζα, πίρος, αισθητήρας

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  στους  Κ.Α.
20.6671.0002 & 20.6263.0002  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).

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

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

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

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης των υλικών, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1δ, 2 και 3  του ΕΚΠΟΤΑ και της υπ’ αριθμόν 11389/93
απόφασης  του  υπουργού  εσωτερικών.Τυχόν  διαφορές  που  μπορεί  να  προκύψουν  μετά  την
υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 40 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια  ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των  υπ΄ αριθμ. ΚΗΥ
6737 & ΚΗΥ 2290 φορτηγών του Δήμου και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  3.500,00€ συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  των  Κ.Α.
20.6671.0002 & 20.6263.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 268/2013
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ΘΕΜΑ 12ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση

πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή και συντήρηση του πυροσβεστικού

οχήματος του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ 4810 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   4.150,00  € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α. (70.6671.0001 & 70.6263.0001  )

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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

   ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών και την σωστή και ασφαλή κίνηση του υπ΄ αριθμ. ΚΗΙ 4810
πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου Κέας, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης
για την προμήθεια ανταλλακτικών

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

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

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την προμήθεια ανταλλακτικών  για  την  επισκευή  και
συντήρηση του  υπ΄ αριθμ. ΚΗΙ 4810 πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου Κέας 

     2.την διάθεση πίστωσης ύψους 4.150,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τους Κ.Α.  70.6671.0001 &
70.6263.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• για το υπ΄ αριθμ. ΚΗΙ 4810 πυροσβεστικό όχημα του Δήμου
αντλίες,  αμορτισέρ,  σετ  αμπραγιάζ,  βαλβολίνες,  υγρά  φρένων,  τρόμπα,  διακόπτης,  
πολλαπλασιαστής, μπαταρία, φλοτέρ, μαρκούτσι, μοτέρ, λάστιχα, έμβολο, προθερμαντής,  
ιμάντες

ΣΥΝΟΛΟ      4.150,00€

Τρόπος ανάθεσης  της προμήθειας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2013  και  συγκεκριμένα  στους  Κ.Α.
70.6671.0001 & 70.6263.0001  ποσού 4.150,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).

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

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

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

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης των υλικών, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1δ, 2 και 3  του ΕΚΠΟΤΑ και της υπ’ αριθμόν 11389/93
απόφασης  του  υπουργού  εσωτερικών.Τυχόν  διαφορές  που  μπορεί  να  προκύψουν  μετά  την
υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 40 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και
     στους ΚΑ   70.6671.0001 & 70.6263.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια  ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση  του υπ΄ αριθμ. ΚΗΙ
4810 πυροσβεστικού  οχήματος  του Δήμου  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των  προς  προμήθεια
ειδών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  4.150,00€ συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  των  Κ.Α.
70.6671.0001 & 70.6263.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 269/2013
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ΘΕΜΑ 13ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστω-

σης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης των απορριμματοφόρων του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ 4672, ΚΗΥ 2288,  ΚΗΥ 2277 & ΚΗΙ 9870
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 3.800,00€
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α. (20.6671.0001 & 20.6263.0001)

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Για την κάλυψη των αναγκών και την σωστή και ασφαλή κίνηση των υπ΄ αριθμ. ΚΗΗ 4672,
ΚΗΥ 2288, ΚΗΥ 2277 & ΚΗΙ 9870 απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Κέας, κρίνεται
απαραίτητη  η  πραγματοποίηση  δαπάνης  για  εργασίες  επισκευής  και  συντήρησης,  με  τα
ανταλλακτικά που απαιτούνται

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης των υπ΄ αριθμ.
ΚΗΗ 4672, ΚΗΥ 2288, ΚΗΥ 2277 & ΚΗΙ 9870 απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Κέας

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  3.000,00€  συμπ/νου  Φ.Π.Α.  από  τους  Κ.Α.  20.6671.0001  &
20.6263.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• για εργασίες επισκευής και συντήρησης του υπ΄αριθμ. ΚΗΗ 4672 
απορριμματοφόρο, απαιτούνται : 
τσιμούχες, λάδια, στεγανά

• για εργασίες επισκευής και συντήρησης του υπ΄αριθμ. ΚΗΥ 2288 
απορριμματοφόρο, απαιτούνται : 
καθρέπτης, χερούλι, γρυλόχερο, φυσουνάκι, βαλβίδα, βάση

• για εργασίες επισκευής και συντήρησης του υπ΄αριθμ. ΚΗΥ 2277 
απορριμματοφόρο, απαιτούνται : 
καθρέπτης, σωληνάκι, βάση μπράτσο, φάρος, βάση, οδηγός

• για εργασίες επισκευής και συντήρησης του υπ΄αριθμ. ΚΗΙ 9870 απορριμματοφόρο,
απαιτούνται : 
σετ ανταλλακτικών, καλώδια, πίρος

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  3.800,00€  και  συγκεκριμένα
στους Κ.Α. 20.6671.0001 & 20.6263.0001, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ.
113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.
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Παραλαβή Εργασίας
Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή και θα παρακολουθεί την
καλή εκτέλεσης των εργασιών.

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στους Κ.Α.
     20.6671.0001 & 20.6263.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                                                                            

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας επισκευής  και συντήρησης των υπ΄ αριθμ. ΚΗΗ 4672, ΚΗΥ
2288, ΚΗΥ 2277 & ΚΗΙ 9870 απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Κέας και τις τεχνικές
προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  3.800,00€  σε  βάρος  των  Κ.Α.  20.6671.0001  &
20.6263.0001, του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 270/2013
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ΘΕΜΑ 14ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστω-

σης για την παροχή υπηρεσίας “Εκπαίδευσης του προσωπικού του Δήμου σε διαδικασίες και

θεσμικό πλαίσιο δαπανών”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-

ρε τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΕ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ)»

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 3.100,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.00.6073.0001 

ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 209 

ΤΟΥ Ν. 3463/06 ΚΑΙ ΤΟΥ Π.Δ. 28/1980
       
Κύριοι,
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, βρισκόμαστε σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών σε διαδικασίες και
Θεσμικό Πλαίσιο, που αφορούν σε πραγματοποίηση δαπανών. Δυστυχώς όμως η ενημέρωση του
προσωπικού σχετικά με τις ανωτέρω εξελίξεις, είναι ελλιπής, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει κίνδυνος
παρερμηνείας των διατάξεων και λανθασμένης εκτέλεσης των κατά νόμο διαδικασιών. 
Λαμβάνοντας υπόψη την άμεση αναγκαιότητα για εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου Κέας,
σχετικά  με  τις  εξελίξεις  σε  διαδικασίες  δαπανών  και  στο  θεσμικό  πλαίσιο  που  τις  διέπει,
εισηγούμαστε  την  ανάθεση  σε  εξειδικευμένους  εκπαιδευτές  –  συμβούλους,  με  εμπειρία  στο
αντικείμενο  των  οικονομικών  –  διοικητικών  διαδικασιών  δαπανών,  με  αντίστοιχη  γνώση  του
θεσμικού πλαισίου και ικανότητα εκπαίδευσης προσωπικού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε:

Α) Την έγκριση της δαπάνης και την ανάθεση υπηρεσιών εκπαίδευσης – σεμιναρίων σε εξωτερικό
συνεργάτη -  σύμβουλο σε διαδικασίες και θεσμικό πλαίσιο δαπανών.

Β) Την διάθεση πίστωσης ύψους 3.100,00€ από τον   Κ.Α.00.6073.0001 του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2013 του Δήμου.

Γ)  Την  έγκριση  των  ακόλουθων  τεχνικών  προδιαγραφών  των  παρεχόμενων  εκπαιδεύσεων  -
σεμιναρίων
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

•    Εκπαίδευση και παρουσίαση των νέων θεσμικών εξελίξεων
• Το εξωτερικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να 

λειτουργήσουν οι Ο.Τ.Α. και πως αυτό τους επηρεάζει (συνέπειες
της κρίσεις κ.α.)

• Συνοπτική παράθεση των νέων θεσμικών εξελίξεων τις οποίες θα
αναλύσουμε στις ακόλουθες ενότητες  

• Βασικές έννοιες  - Εννοιολογικοί προσδιορισμοί (προμήθειας, 
υπηρεσίας, έργου, μελέτης, κατάτμησης κ.α.)

• Είδη Διαδικασιών Προμηθειών και Χρηματικά Όρια

ΑΥΛΟ 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

•    Εκπαίδευση και παρουσίαση της διαδικασίας της ανάληψης 
υποχρέωσης καθώς και των απαιτούμενων ενεργειών στην αρχή
του έτους

• Εννοιολογικοί προσδιορισμοί - Θεσμικό Πλαίσιο για τις 
αναλήψεις υποχρεώσεων 

• Νομολογία Ελ. Συνεδρίου για τις αναλήψεις υποχρεώσεων
• Διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων (αρμόδια όργανα, έντυπα, 

βήματα υλοποίησης)
• Ανατροπές Υποχρεώσεων (θεσμικό πλαίσιο, διαδικασία και 

χρόνοι λήψεις των αποφάσεων)
• Αναλήψεις υποχρεώσεων στην αρχή του Οικονομικού έτους 

(πρώτες υποχρεωτικές δεσμεύσεις)
• Επιτροπές προμηθειών αγαθών και παροχής υπηρεσιών (θεσμικό

πλαίσιο, αρμόδια όργανα και διαδικασία συγκρότησης, έργο των 
επιτροπών κ.α.) 

ΑΥΛΟ 1
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

• Εκπαίδευση και     παρουσίαση των νέων θεσμικών εξελίξεων 
βάσει της νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου και του Νόμου 
4013/2011

       Παράθεση και ανάλυση της νομολογίας του VII Τμήματος του Ελ. 
Συνεδρίου αναφορικά με την εμπλοκή του Δημοτικού Συμβουλίου 
στις διαδικασίες ανάθεσης αγαθών και υπηρεσιών – συσχέτιση με 
την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία

ΑΥΛΟ 1

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

•    Εκπαίδευση και     παρουσίαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων καθώς και το Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων

       Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Θεσμικό πλαίσιο, 
Αρμοδιότητες, Υποχρεώσεις και Απαραίτητες ενέργειες)

      Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Θεσμικό 
πλαίσιο, Αρμοδιότητες, Υποχρεώσεις και Απαραίτητες ενέργειες)

      Η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων 

ΑΥΛΟ 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

•    Εκπαίδευση και     παρουσίαση των διαδικασιών διενέργειας 
των προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών βάσει των νέων 
θεσμικών εξελίξεων

• Διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης
• Διαδικασία Πρόχειρου Διαγωνισμού
• Διαδικασία Ανοιχτού Διαγωνισμού
• Διαδικασία Διεθνούς Διαγωνισμού 
• Διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης

ΑΥΛΟ 1
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

• Εκπαίδευση και     παρουσίαση των ειδικών εργασιών δαπανών 
καθώς και της νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

• Ειδικές κατηγορίες προμηθειών (Προμήθειες που εκτελούνται με
την διαδικασία της ανάδειξης Χορηγητών – Προμηθευτών /  
Επισκευές και συντηρήσεις οχημάτων κ.α.) 

• Λοιπά επίκαιρα θέματα που έχουν προκύψει βάσει της 
νομολογίας του VII τμήματος του Ελ. Συνεδρίου 

ΑΥΛΟ 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

• Εκπαίδευση και     παρουσίαση των αρμοδιοτήτων, του τρόπου 
οργάνωσης και λειτουργίας, τη σχέση με τις λοιπές υπηρεσίες 
της υπηρεσίας προμηθειών 

• Αρμοδιότητες της υπηρεσίας προμηθειών
• Τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της υπηρεσίας προμηθειών
• Η σχέση των προμηθειών με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του φορέα 

ΑΥΛΟ 1
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Ενδεικτικός προϋπολογισμός :
Το κόστος για την εκτέλεση της ανωτέρω παρεχόμενης υπηρεσίας δεν μπορεί να ξεπεράσει το
ποσό των 3.100,00€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση ύψους
3.100,00€ στον Κ.Α. 00.6073.0001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους
2013 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011
εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών)

Φορέας χρηματοδότησης :
Η δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

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 σε θέματα εκτέλεσης 
δαπανών των Ο.Τ.Α.(θεσμικό πλαίσιο, ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων), 
προκειμένου να εκπαιδεύσουν το προσωπικό του Δήμου. Η εμπειρία πρέπει να 
αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης ως εισηγητής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, σε 
θέματα εκτέλεσης δαπανών των Ο.Τ.Α. από δημόσιο φορέα (ΕΚΔΔΑ).

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

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)

Έγκριση Αποτελέσματος :
Για  την  έγκριση  του  αποτελέσματος  αποφασίζει  ο  Δήμαρχος.,  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.
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Χρόνος Εκτέλεσης της υπηρεσίας  – Τρόπος πληρωμής:
Η εκτέλεση της, αναφερόμενης στην παρούσα εισήγηση, υπηρεσίας θα γίνει τμηματικά έως τις 31
Δεκεμβρίου του έτους 2013 και θα επιβλέπεται από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή.
Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνετε τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο
των εργασιών, 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. 

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
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 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                                                                            

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

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 3.100,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.
00.6073.0001, του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 271/2013
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστω-

σης για την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για τους εθελοντές πυροσβέστες.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   6.300,00  € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (70.6654.0001  )

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

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

   ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  των  εθελοντών  πυροσβεστών,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια  υλικών και εξοπλισμού

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

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για τις ανάγκες των
εθελοντών πυροσβεστών

      2.την διάθεση πίστωσης ύψους 6.300,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 70.6654.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

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

• 15 ζεύγη παπούτσια κατάλληλα για χρήση πυροσβεστών, ενισχυμένα και διαφόρων 
μεγεθών

• 15 κράνη 
• 40 τεμ. σωλήνες των 25 ιντσών
• 20 τεμ. σωλήνες των 45 ιντσών
• 4 τεμ. σωλήνες των 65 ιντσών
• 4 τεμ. ημισύνδεσμοι (ανταλλακτικό) 65 σε 45
• 24 τεμ. ημισύνδεσμοι (ανταλλακτικό) 45 σε 25
• 4 τεμ. τρίκρουνο 45 σε 25
• 4 τεμ. κλειδιά σωλήνων
• 4 τεμ. αυλοί των 25
• 2 τεμ. αυλοί των 45
• 20 τεμ. ανοξείδωτες πυροσβεστικές φωλιές
• 5 τεμ. σημεία υδροληψίας - υδροστόμια

ΣΥΝΟΛΟ     6.300,00  €

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.
70.6654.0001 ποσού 6.300,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του
Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).

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

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

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στις αποθήκες 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 του άρθρου 37 παρ. 1δ, 2 και 3  του ΕΚΠΟΤΑ και της υπ’ αριθμόν
11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών. 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.  70.6654.0001  (από ΣΑΤΑ 2013 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και από 
    δωρεά Τράπεζας Πειραιώς)
4. Την εισήγηση του αντιπροέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για τις ανάγκες των εθελοντών πυροσβεστών
και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  6.300,00€ συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
70.6654.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 272/2013
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστω-

σης για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις μονάδες παραγωγής και διάθεσης πόσιμου

νερού.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   2.500,00  € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6633  )
 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  λειτουργία  των  2  μονάδων  παραγωγής  και  διάθεσης  πόσιμου  νερού  που  έχουν
εγκατασταθεί  στο  Δήμο  μας,  κρίνεται  απαραίτητη  η  πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την
προμήθεια αναλωσίμων 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  αναλωσίμων  υλικών  για  τις  μονάδες
παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού

   2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 2.500,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  25.6633  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
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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. 25.6633
ποσού 2.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και
της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).

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

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

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στις αποθήκες 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.
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Τρόπος Πληρωμής 
Η  πληρωμή  της  αξίας  των  υλικών  θα  γίνει  ανάλογα  με  τον  τρόπο  παράδοσης  των  υλικών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1δ, 2 και 3  του ΕΚΠΟΤΑ και της υπ’ αριθμόν
11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών. 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. 25.6633
4. Την εισήγηση του αντιπροέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις μονάδες παραγωγής και διάθεσης πόσιμου
νερού και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 25.6633
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 273/2013
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστω-
σης για την παροχή υπηρεσίας “Εύρυθμη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού έτους 2013-
2014”.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 3.130,00€
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6262.0007)

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 “Εύρυθμη  λειτουργία  του  βιολογικού
καθαρισμού έτους 2013”.

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  3.130,00€  συμπ/νου  Φ.Π.Α.  από τον  Κ.Α.  25.6262.0007  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013, για υπηρεσίες που θα εκτελεστούν εντός του
έτους.

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  παρούσα  μελέτη  υπηρεσίας  αφορά  στην  παροχή  υπηρεσίας  εξασφάλισης  της  εύρυθμης
λειτουργίας  της  μονάδας  του  βιολογικού  καθαρισμού  έτους  2013-14.  Η  παρακολούθηση  της
λειτουργίας  της  εν  λόγω  μονάδας  αφορά  στην  24ωρη  παρακολούθηση  και  τη  δυνατότητα
μικροεπεμβάσεων, κάνοντας χρήση του ήδη εγκαταστημένου συστήματος τηλεπαρακολούθησης.
Η  συντήρηση  αφορά  σε  τακτική  και  έκτακτη  –  επισκευές,  καθώς  και  σε  μικροβιολογικές
μετρήσεις, βάσει των οποίων θα κρίνεται η ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του ΒΙΟ.ΚΑ.
Τα υλικά που απαιτούνται για τις  ως άνω εργασίες είναι στις  υποχρεώσεις του εργολάβου. Οι
ασφαλιστικές  εισφορές  του  επιτηδευματία  και  του  προσωπικού  που  πιθανόν  απασχολήσει
βαρύνουν τον ανάδοχο της υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση δεν βαρύνουν το Δήμο Κέας. 
Η παροχή υπηρεσίας θα εκτελεστεί σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 και του Π.Δ. 28/80.



24η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 5ης Δεκεμβρίου 2013

Η  δαπάνη  της  παροχής  υπηρεσίας  ανέρχεται  στο  συνολικό  ποσό  των  13.530,00€,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (16%), και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και αφορά
για το έτος 2013 ποσό 3.130,00€ και για το έτος 2014 το ποσό των 10.400,00€.
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής  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 3.130,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α.  25.6262.0007,  (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 μονάδα βιολογικού καθαρισμού του Δήμου.

Διάρκεια Σύμβασης 
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι για ένα (1) έτος 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.
    25.6262.0007
4. Την εισήγηση του προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                                                                            

Α)  Εγκρίνει  την  δαπάνη  για  την  παροχή  υπηρεσίας  “Εύρυθμη  λειτουργία  του  βιολογικού
καθαρισμού έτους 2013-2014” και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 3.130,00€, σε βάρος του  ΚΑ 25.6262.0007  του προϋπο-
λογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013, για υπηρεσίες που θα εκτελεστούν εντός του έτους. Το
υπόλοιπο ποσό θα μεταφερθεί ως συνεχιζόμενη δαπάνη στον  προϋπολογισμού εξόδων οικονομι-
κού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 274/2013
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 4ο  :  Ανατροπή  ποσού  και  νέα  δέσμευση  πρότασης  ανάληψης  υποχρέωσης  στον
αντίστοιχο Κωδικό Αριθμό εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2013
και διάθεση πίστωσης.

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

Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική
Επιτροπή  αποφασίζει  για  την  έγκριση  των  δαπανών  και  τη  διάθεση  των  πιστώσεων  του
προϋπολογισμού,  εκτός  από  εκείνες  που  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  αποφασίζει  το
δημοτικό συμβούλιο.
Σύμφωνα με το ΠΔ 113/2010 “περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες” η Οικονομική
Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πιστώσεων για την
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος των Κωδικών Αριθμών των εξόδων του προϋπολογισμού
του Δήμου.
Επίσης  λαμβάνεται  υπόψη  η  αριθ.πρωτ.  2/96117/0026/20-12-2011  Εγκύκλιο  του  Υπουργείου
Οικονομικών Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής που αναφέρει για τις ανατροπές και
τις Αναλήψεις Υποχρεώσεων. 

Με την υπ΄  αριθμ.  59/2013 πρόταση ανάληψης  υποχρέωσης είχε  γίνει  δέσμευση ποσού ευρώ
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00€) στον ΚΑ 20.6641.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2013 με τίτλο “Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα μεταφορικά μέσα”.

• Πρέπει να γίνει ανατροπή του υπολοίπου ποσού 34,71€ από τον ΚΑ 20.6641.0001 με τίτλο
“Προμήθεια καυσίμων και  λιπαντικών για τα μεταφορικά μέσα” και  νέα δέσμευση και
διάθεση πίστωσης ποσού 8.034,71€ λόγω έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του
κωδικού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την ανατροπή ποσού  και πρότασης ανάληψης υποχρέωσης –
δέσμευσης πίστωσης και νέα δέσμευση και διάθεση πίστωσης από τον Κ.Α. 20.6641.0001  όπως
αναλυτικά αναφέρεται στους κατωτέρω πίνακες :

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΕΤΑΙ

20.6641.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

34,71

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ

20.6641.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

8.034,71
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ανατροπή υπολοίπου ποσού  και πρότασης ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης και
νέα  δέσμευση  και  διάθεση  πίστωσης  από  τον  Κ.Α.  20.6641.0001  του  προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2013 με τίτλο “Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα μεταφορικά μέσα”,
όπως αναλυτικά αναφέρεται στους κατωτέρω πίνακες :

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΕΤΑΙ

20.6641.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

34,71

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ

20.6641.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

8.034,71

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 275/2013
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              Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός Μαρούλης Φίλιππος

             
  Μορφωνιός Ιωάννης

Μωραϊτου - Πουλάκη Μαρία
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