
6η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 31ης Μαρτίου 2014

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 31.03.2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1775/27.03.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης εξοπλισμού παραλίας Οτζιά. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας διαμόρφωσης και διευθέτησης παραλιακής ζώνης Ποισσών.   

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 3ο : Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δικηγόρου για την εκπροσώπηση σε υπόθεση του
Δήμου.  

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 4ο  :  Λήψη  απόφασης  για  την  έγκριση  των  δαπανών  παρελθόντων  οικονομικών  ετών
(Π.Ο.Ε.) και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό
δαπανών οικονομικού έτους 2014.      

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 5ο  :  Περί  καταρτίσεως  των  όρων  διακήρυξης  φανερής  και  προφορικής  πλειοδοτικής
δημοπράτησης για την ενοικίαση παραλιών Δήμου Κέας.   
 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 6ο : Ανάθεση της μελέτης “Οριστική μελέτη διαμόρφωσης οδού πρόσβασης Καρθαίας” και
διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 7ο  : Ανάθεση  της  μελέτης  “Μελέτη  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  διαμόρφωσης  οδού
πρόσβασης Καρθαίας” και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 8ο:  Ματαίωση του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της “Προμήθειας καυσίμων και
λιπαντικών Δήμου Κέας και Νομικών Προσώπων έτους 2014”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 9ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση

πίστωσης για εργασίες “Καθαρισμού και συντήρησης δημοτικής οδοποιίας”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση απόφασης δημάρχου που αφορά την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο

ΙΚΑ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός



6η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 31ης Μαρτίου 2014

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
        ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 6ης/31-03-2014
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και στο γραφείο του Τοπικού Συμβουλίου στην Κορησία, σήμερα στις 31/03/2014, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Κέας,  ύστερα από την   1775/27-03-2014 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. Ευαγγέλου Ιωάννης   2.  Λέπουρας Στυλιανός

3. Μωραϊτου - Πουλάκη Μαρία   3.  Μορφωνιός Ιωάννης
4. Μαρούλης Φίλιππος   

(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

 

    
        
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Βασιλική Πετρή
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ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης εξοπλισμού παραλίας Οτζιά. 

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΤΖΙΑ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 5.754,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  30.6262.0006  ) 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014)

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 των υπηρεσιών του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση

δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης εξοπλισμού, διαμόρφωσης και διευθέτησης 

παραλίας Οτζιά. 

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 παροχή υπηρεσίας συντήρησης εξοπλισμού παραλίας Οτζιά. 

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   5.754,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  30.6262.0006  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

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

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν  είναι οι εξής:

Εργασίες αντικατάστασης επισκευής φθαρμένων ξύλινων στεγάστρων στην παραλία Οτζιά
Διαμόρφωση & διευθέτηση του χώρου και τοποθέτηση ξύλινων διαδρόμων ΑΜΕΑ
Εργασίες επισκευής και συντήρησης τουαλέτας.
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Τα υλικά  και  εργαλεία  που  απαιτούνται  για  τις  ως  άνω  εργασίες,  είναι  στις  υποχρεώσεις  του
εργολάβου. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.

Οι  παραπάνω  εργασίες  θα  ολοκληρωθούν  εντός  τεσσάρων  μηνών  (4)  από  την  ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.

ΣΥΝΟΛΟ           5.754,00€

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 

      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 2014, ύψους 8.000,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 30.6262.0006 (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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Διάρκεια Σύμβασης 
Οι  παραπάνω  εργασίες  θα  ολοκληρωθούν  εντός  τεσσάρων  μηνών  (4)  από  την  ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στην παραλία Οτζιά Δήμου Κέας.

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

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

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 2014 και στον ΚΑ
30.6262.0006
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  παροχή  υπηρεσίας συντήρησης  εξοπλισμού  παραλίας  Οτζιά  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  5.754,00€,  σε  βάρος  του   ΚΑ  30.6262.0006 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 51/2014
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ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  διαμόρφωσης  και  διευθέτησης  παραλιακής  ζώνης
Ποισσών.   

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΟΙΣΣΩΝ

Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   4.700,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   (  30.6262.0005  ) 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014

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  των  υπηρεσιών  του  Δήμου,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  διαμόρφωσης  και  διευθέτησης
παραλιακής ζώνης Ποισσών

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 παροχή υπηρεσίας διαμόρφωσης και διευθέτησης παραλιακής
ζώνης Ποισσών 

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   4.700,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.   30.6262.0005  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014 

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η παρούσα μελέτη υπηρεσίας αφορά στην παροχή υπηρεσίας διαμόρφωσης & διευθέτησης της
παραλιακής ζώνης των Ποισσών.

Ο Δήμος Κέας για τη διαμόρφωση & διευθέτηση της παραλιακής ζώνης των Ποισσών προτίθεται
να κάνει :

• Χωματουργικές εργασίες με μηχάνημα για τη διαμόρφωση της παραλίας και απομάκρυνση
φερτών υλών από τις βροχοπτώσεις 
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• Κλάδεμα δέντρων και απομάκρυνση των ξύλων 
• Διαμόρφωση χώρου και τοποθέτηση ξύλινων διαδρόμων ΑΜΕΑ 

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

ΣΥΝΟΛΟ            4.700,00€
Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

      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 2014, ύψους 8.000,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 30.6262.0005 (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.

Διάρκεια Σύμβασης 
Οι παραπάνω εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης.
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Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στην παραλιακή ζώνη Ποισσών.

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 2014 και στον ΚΑ
30.6262.0005
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την  παροχή  υπηρεσίας  διαμόρφωσης  & διευθέτησης  της  παραλιακής  ζώνης  των
Ποισσών και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  4.700,00€  σε  βάρος  του   Κ.Α.   30.6262.0005 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 52/2014
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ΘΕΜΑ 3ο  :    Διάθεση  πίστωσης  για  την  πληρωμή  δικηγόρου  για  την  εκπροσώπηση  σε
υπόθεση του Δήμου.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο 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.
Επίσης σύμφωνα με το ίδιο άρθρο παρ.ιε΄ η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη
πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους Δήμους, είτε
δεν έχουν προσληφθεί  δικηγόροι,  με μηνιαία αντιμισθία,  είτε  αυτοί  που έχουν προσληφθεί  δεν
έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.

Ο  Πρόεδρος  αιτείται  τον  διορισμό  της  δικηγορικής  εταιρείας  Ευάγγελου  Χατζηγιαννάκη  και
ειδικότερα  των  δικηγόρων  Αθηνών  Ευάγγελου  Νικ.  Χατζηγιαννάκη  και  Βασιλείου  Ευάγ.
Χατζηγιαννάκη για να παραστούν ενώπιον του Α΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά
την δικάσιμο της  8ης  Απριλίου 2014 ημέρα Τρίτη  και  ώρα 9  π.μ,  σύμφωνα με  το υπ΄  αριθμ.
ΙΓ10/8941/27.02.2014  κλητήριο  θέσπισμα  του  Εισαγγελέα  Πλημμελειοδικών  Αθηνών,  για  την
εκδίκαση της υπόθεσης του τέως Δημάρχου Κέας κ. Δεμένεγα Νικολάου του Βασιλείου ο οποίος
κατηγορείται  ότι στην περιοχή Πάουρα – Οτζιά Κέας Κυκλάδων την 1/8/2009 καταλήφθηκε να
λειτουργεί χωματερή και να έχει προβεί σε άγνωστο χρόνο σε εναπόθεση απορριμμάτων σε σημείο
της ίδιας περιοχής κηρυγμένο ως αρχαιολογικό χώρος και την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού
ευρώ τριακοσίων εξήντα (360,00€) πλέον ΦΠΑ 23%  για την κάλυψη της δικηγορικής αμοιβής.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80
και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6111.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 στον οποίo έχει εγγραφεί
πίστωση ευρώ είκοσι χιλιάδες (20.000,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1.   Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1 και παρ ιε΄.
2.   Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80.
3.   Τις διατάξεις του 58παρ. 2 του Ν. 3852/2010 
4.   Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋ/σμό του οικ. έτους 2014 και στον Κ.Α. 
       00.6111.0001
5.  Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διορίζει  την  δικηγορική  εταιρεία  Ευάγγελου  Χατζηγιαννάκη  και  ειδικότερα  τους  δικηγόρους
Αθηνών Ευάγγελο  Νικ.  Χατζηγιαννάκη και  Βασίλειο  Ευάγ.  Χατζηγιαννάκη  για  να  παραστούν
ενώπιον του του Α΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά την δικάσιμο της 8ης Απριλίου
2014 ημέρα Τρίτη  και  ώρα 9  π.μ,  σύμφωνα με  το  υπ΄  αριθμ.  ΙΓ10/8941/27.02.2014  κλητήριο
θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών,  για την εκδίκαση της υπόθεσης του τέως
Δημάρχου Κέας κ. Δεμένεγα Νικολάου του Βασιλείου και την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού
ευρώ τριακοσίων εξήντα (360,00€) πλέον ΦΠΑ 23% για την κάλυψη της δικηγορικής αμοιβής.
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Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80
και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6111.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 στον οποίo έχει εγγραφεί
πίστωση ευρώ  είκοσι χιλιάδες (20.000,00€).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 53/2014
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ΘΕΜΑ 4ο :  Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών
(Π.Ο.Ε.)  και  την  διάθεση  των  αντίστοιχων  πιστώσεων  που  έχουν  εγγραφεί  στον
προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2014.    

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  4ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 21 του Ν. 2362/95 και την υπ’ αριθμόν
πρωτ. 2/112634/0026 – 17/12/2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΒΛΓΛΗ-ΥΚΠ),
ανέφερε τα εξής : 

Εισαγωγή - Ιστορικό – Θεσμικό Πλαίσιο :

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  1Β  του  Ν.  2362/95  «Περί  Δημοσίου  Λογιστικού,
ελέγχου  των  δαπανών  του  Κράτους  τους  και  άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ-247  Α’),  όπως  αυτές
προστέθηκαν  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  2  του  Ν.  3871/10  «Δημοσιονομική  Διαχείριση  και
Ευθύνη»  (ΦΕΚ 141 Α/17-8-2010),  όλοι  οι δήμοι και τα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου έχουν χαρακτηρισθεί, από την 17η Αυγούστου του 2010 (ημερομηνία δημοσίευσης στο
Φ.Ε.Κ. του ανωτέρω νόμου), ως φορείς γενικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, του άρθρου 21 του Ν. 2362/95, όπως αυτό τροποποιήθηκε
από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3871/10 : 

«1.  Ανάληψη  υποχρέωσης  είναι  η  διοικητική  πράξη  με  την  οποία  γεννάται  ή  βεβαιώνεται
υποχρέωση του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων (νομική
δέσμευση).

2. Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου και των λοιπών
φορέων  της  Γενικής  Κυβέρνησης  απαιτείται  σχετική  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  του
αρμόδιου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου,  με την οποία δεσμεύεται η
αναγκαία πίστωση (δημοσιονομική δέσμευση)».

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 22Α του Ν. 2362/95, όπως
αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3871/10 : 

«Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι
διαδικασίες  ελέγχου  όλων  των  αναλήψεων  υποχρεώσεων  κατά  την  εκτέλεση  του
προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης».

Κατ’  εφαρμογή  της  ανωτέρω  διάταξης  εκδόθηκε στις  22/11/2010,  το  Π.Δ.  113/10 με  τίτλο
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

Τέλος, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και προς ερμηνεία αυτών, έχουν εκδοθεί, μέχρι

και σήμερα, δύο (2) ερμηνευτικές εγκύκλιοι των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών  · η υπ’
αριθμόν  2/91118/0026/2010  με  θέμα  «Κοινοποίηση  διατάξεων  σχετικά  με  την  ανάληψη
υποχρεώσεων απο τους διατάκτες» (ΑΔΑ : 4ΙΙΛΗ-Ε6) και η εγκύκλιος 30/20-04-2011 με θέμα 
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«Εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
194/Α) στους δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ.».

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των ανωτέρω διατάξεων, οι  Δήμοι
έχουν  χαρακτηρισθεί  ως  «φορείς  γενικής  κυβέρνησης»  και  πριν  την  πραγματοποίηση
οποιασδήποτε  δαπάνης  που  επιθυμούν  να  εκτελέσουν  υποχρεούνται  να  προβαίνoυν  σε
«δέσμευση»  της  αναγκαίας  πίστωσης,  εκδίδοντας  «αποφάσεις»  ή  «προτάσεις»  ανάληψης
υποχρέωσης (ανάλογα με το όργανο διοίκησης που είναι αρμόδιο, σύμφωνα με την ισχύουσα
κείμενη νομοθεσία, για την διάθεση της πίστωσης της συγκεκριμένης δαπάνης).  

Κυρίως θέμα  - εισήγηση :

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 21 του Ν. 2362/95 :

«8.  Με  την  έναρξη κάθε οικονομικού έτους και  πριν  από την  ανάληψη οποιασδήποτε  νέας
υποχρέωσης,  μεταφέρονται  στα  λογιστικά  βιβλία  του  φορέα  και  δεσμεύονται  πιστώσεις
ισόποσες  με  το  ανεξόφλητο  μέρος  των  αναλήψεων  υποχρεώσεων  του  προηγούμενου
οικονομικού  έτους και  του  ύψους  των  εγκρίσεων  αναλήψεων  υποχρεώσεων  σε  βάρος  του
προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους που παρασχέθηκαν τα προηγούμενα έτη»

Κατ’  εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε στις  17 Δεκεμβρίου του 2013 η υπ’  αριθμόν
πρωτ.  2/112634/0026  –  17/12/2013  εγκύκλιος  του  Υπουργείου  Οικονομικών  με  θέμα  :
«Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων» (ΑΔΑ: ΒΛΓΛΗ-ΥΚΠ) στις παραγράφους 1α και 1β των
οποίων αναφέρεται ότι : 

«1.α. Με την έναρξη του οικονομικού έτους 2014, πρέπει να εκδοθούν και να
καταχωρηθούν αμέσως και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης των πολυετών
υποχρεώσεων,  κατά το  μέρος που αφορούν στη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί  εντός του
2014.
β. i) Στη συνέχεια εκδίδονται οι αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τη δέσμευση πιστώσεων
ισόποσων με το ανεκτέλεστο μέρος των αντίστοιχων αναλήψεων του 2013 πουανατρέπονται κατά
τα ανωτέρω, εφόσον εκκρεμούν σχετικές υποχρεώσεις.».

Παράλληλα με τις διατάξεις της παραγράφου 11, του άρθρου 9 του Ν. 4071/12 ορίζεται οτι : 
«Στον προϋπολογισμό των δήμων και των δημοτικών ή διαδημοτικών Ν.Π.Δ.Δ., οι πιστώσεις για
την πληρωμή οφειλών που προέρχονται  από παρελθόντα οικονομικά έτη,  εγγράφονται  στους
κωδικούς  αριθμούς  της  κατηγορίας  εξόδων  81  «Πληρωμές  που  αφορούν  υποχρεώσεις  από
παρελθόντα οικονομικά έτη» του τύπου του προϋπολογισμού (κ.υ.α. 7028/2004, Β΄ 253) όπως
ισχύει, όπως ειδικότερα ορίζεται κάθε φορά στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4
του  άρθρου  175  του  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων  (ν.  3463/2006,  Α΄  114).  Διαφορετικές
ρυθμίσεις της ισχύουσας νομοθεσίας δεν έχουν εφαρμογή στους προϋπολογισμούς των ανωτέρω
φορέων». 
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Κατά  συνέπεια  στην  αρχή  του  οικονομικού  έτους  2014  και  αμέσως  μετά  την  λήψη  των
απαραίτητων αποφάσεων για την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και την διάθεση
των  αντίστοιχων  πιστώσεων  θα  πρέπει  να  πραγματοποιηθεί  η  έγκριση  των  δαπανών
παρελθόντων οικονομικών ετών (απλήρωτα παραστατικά στοιχεία προμηθευτών, εργολάβων και
τρίτων που έχουν εκδοθεί μέχρι και τις 31/12/2013) και η διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων
που  έχουν  εγγραφεί  στους  Κ.Α.Δ.  των  ομάδων  81  και  83  του  προϋπολογισμού  δαπανών
οικονομικού έτους 2014.

Η  ανωτέρω  διαδικασία  αποτελεί  αρμοδιότητα  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  καθώς
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου δ’ του άρθρου 1 του Ν. 3852/10 είναι αρμόδια για την
έγκριση των δαπανών και την διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες
που σύμφωνα με τις  κείμενες  διατάξεις  αποφασίζει  ο  Δήμαρχος  (παρ.  4  άρθρου 158  του Ν.
3463/06) ή το δημοτικό συμβούλιο καθώς κι εκείνες για τις οποίες δεν απαιτείται η διάθεση της
πίστωσης από κανέναν όργανο (παρ. 5 άρθρου 158 του Ν. 3463/06).

Οι ανωτέρω ενέργειες είναι ιδιαίτερα σημαντικές και θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά από τον
Δήμο  μας  καθώς  στην  Γ’  ενότητα  της  ανωτέρω  εγκυκλίου  του  Υπουργείου  Οικονομικών
αναφέρεται ρητά ότι :
«Τέλος,  επισημαίνεται  και  πάλι  η  υποχρέωση  πιστής  και  αυστηρής  τήρησης  των  περί
αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων,  προς αποφυγή της ακυρότητας των σχετικών πράξεων
και  ενόψει  των  ευθυνών των  αρμοδίων οργάνων,  που προβλέπονται  από  τις  διατάξεις  του
άρθρου 3Β, παρ. 4, ν. 2362/1995, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5, του ν. 3871/2010 και των
άρθρων 10 και 11 του π.δ. 113/2010».

Τέλος  κρίνουμε  σκόπιμο  να  σας  αναφέρουμε  ότι  επειδή  αφενός  υπάρχει  η  υποχρέωση  της
άμεσης και κατά προτεραιότητα έγκρισης των ανωτέρω δαπανών και διάθεσης των πιστώσεών
τους  (σύμφωνα με  την  ανωτέρω ισχύουσα κείμενη νομοθεσία)  για  να  μπορέσει  ο  Δήμος  να
λειτουργήσει αλλά αφετέρου οι προμηθευτές, εργολάβοι και συνεργάτες του Δήμου έχουν το
δικαίωμα  να  εκδώσουν  παραστατικά  στοιχεία  που  αφορούν  παραδόσεις  αγαθών  που
πραγματοποιήθηκαν  εντός  του  2013  ή  παρεχόμενες  προς  τον  Δήμο  μας  υπηρεσίες  της  ίδιας
περιόδου μέχρι και τις 20 Ιανουαρίου 2014 (παράγραφος 14 του άρθρου 6 του Ν. 4093/12), σε
ενδεχόμενο  που  πραγματοποιηθεί  παραλαβή  παραστατικών  παρελθόντων  οικονομικών  ετών
μετά  την  λήψη της  παρούσας  απόφασης  τα  παραστατικά αυτά  θα  αποτελέσουν  αντικείμενο
επόμενης απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Κατά  συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω  εισηγούμαστε  προς  την  Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου την έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) και την
διάθεση  των  αντίστοιχων  πιστώσεων  του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2014,  ως
ακολούθως :

A/A Κ.Α.Δ. 2014 
ΗΜΕΡΟ
ΜΗΝΙΑ

ΕΚΔΟΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΑΡΙΘΜ.
ΠΑΡΑΣΤΑ-

ΤΙΚΟΥ
ΠΟΣΟ

1 8113 30/12/2013 ΣΕΡΒΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ Α000049 1.329,00€
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Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

• Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 21 του Ν. 2362/95 και την υπ’ αριθμόν πρωτ.
2/112634/0026 – 17/12/2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΒΛΓΛΗ-ΥΚΠ)

• Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τις δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) και την διάθεση των αντίστοιχων
πιστώσεων  που  έχουν  εγγραφεί  στον  προϋπολογισμό  δαπανών  οικονομικού  έτους  2014,  όπως
αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα.

A/A Κ.Α.Δ. 2014 
ΗΜΕΡΟ
ΜΗΝΙΑ

ΕΚΔΟΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΑΡΙΘΜ.
ΠΑΡΑΣΤΑ-

ΤΙΚΟΥ
ΠΟΣΟ

1 8113 30/12/2013 ΣΕΡΒΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ Α000049 1.329,00€

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 54/2014
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ΘΕΜΑ 5ο :  Περί καταρτίσεως των όρων διακήρυξης φανερής και προφορικής πλειοδοτικής
δημοπράτησης για την ενοικίαση παραλιών Δήμου Κέας.   

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5o θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι συνεστήθη  οικονομική
επιτροπή προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της  Επιτροπής σχετικά με την Κ.Υ.Α με αρ. πρωτ.
Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033(ΦΕΚ328/Β/13-2-2014) των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών,
σχετικά με την “Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού,
παραλίας,  όχθης  και  παρόχθιας  ζώνης  μεγάλων  λιμνών  και  πλεύσιμων  ποταμών,  στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α' βαθμού”για χρονικό διάστημα ενός έτους (μέχρι
31/12/2014).
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος υπενθύμισε στο σώμα πως με την αριθ.53/2014 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ψηφίστηκε ο  καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης
αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης  του Δήμου Κέας. Προκειμένου ο
Δήμος να δημοπρατήσει προς εκμετάλλευση τις παραλίες που βρίσκονται εντός των διοικητικών
του ορίων, όπως αυτές έχουν καθοριστεί με την 53/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα
πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να καταρτίσει τους όρους διακήρυξης φανερής και προφορικής
πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ενοικίαση των παραλιών του Δήμου Κέας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της  την εισήγηση του Προέδρου, τα σχετικά έγγραφα
και τις μνημονευθείσες διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζουμε  τους  όρους  της  διακήρυξης  για  την  διενέργεια  δημόσιου  ανοικτού  πλειοδοτικού
διαγωνισμού για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους ως
εξής:

Ο Δήμαρχος Κέας

      Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81(ΦΕΚ Α77/30-03-1981)
Τις διατάξεις των άρθρων 192 και 201 του Δ.Κ.Κ(Ν.3436/2006)
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
Τις διατάξεις των άρθρων 2,13,15 και 31 του Ν.2971/01
Την Κ.Υ.Α με αριθμό Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033(ΦΕΚ328/Β/13-2-2014) 
Την υπ'αριθμ. 53/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Την υπ'αριθμ. 55/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

                                                           ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής 
χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος 
σύμφωνα με τους  παρακάτω όρους:
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1). Περιγραφή χώρων παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας με 
σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος.

Οι  χώροι  παραχώρησης  του  δικαιώματος  απλής  χρήσης  αιγιαλού,  παραλίας  προς  τρίτους  με
σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2971/01 και
την ΚΥΑ Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033(ΦΕΚ328/Β/13-2-2014), ορίζονται ως εξής:

    
         α/α    Τοποθεσία      Άσκηση 

Δραστηριότητας
Τετραγωνικά
        μέτρα

      Ελάχιστη 
      προσφορά

            1 Θέση Κορησσία Τοποθέτηση 
ομπρελών και 
ξαπλωστρών

         200          10,00€

             2 Θέση Οτζιάς Τοποθέτηση 
ομπρελών και 
ξαπλωστρών

         300          10,00€

             3 Θέση Ποίσσες 1 Τοποθέτηση 
ομπρελών και 
ξαπλωστρών

         200          10,00€

             4 Θέση Ποίσσες 2  Τοποθέτηση 
ομπρελών και 
ξαπλωστρών

         150          10,00€

             5 Θέση Ποίσσες 3 Τοποθέτηση κανό 
και  ποδηλάτων 
προς ενοικίαση 

          20          20,00€

             6 Θέση Κούνδουρος-
Μπούρη 1

Τοποθέτηση 
ομπρελών και 
ξαπλωστρών

         200          12,00€

             7 Θέση Κούνδουρος-
Μπούρη 2

Τοποθέτηση κανό 
και θαλασσίων 
ποδηλάτων προς 
ενοικίαση

          20                         20,00€

             8 Θέση Κούνδουρος-
Μπούρη 3

Τοποθέτηση 
τροχήλατης 
καντίνας

          20          12,00€

             9 Θέση Ξύλα Τοποθέτηση 
ομπρελών και 
ξαπλωστρών

         200          10,00€

            10 Θέση Σπαθί Τοποθέτηση 
ομπρελών και 
ξαπλωστρών

         150          10,00€

            11 Θέση Συκαμιά Τοποθέτηση 
ομπρελών και 
ξαπλωστρών

         150            5,00€
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            12 Θέση Ορκός Τοποθέτηση 
ομπρελών και 
ξαπλωστρών

          150            5,00€

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέχρι:
α) δύο (2) μηχανοκίνητα σκάφη
β) είκοσι (20) κανό
γ) δέκα (10) ποδήλατα θαλάσσης

2) Τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που
αναφέρεται  παρακάτω.  Η  δημοπρασία  μπορεί  να  συνεχιστεί  και  πέραν  της  οριζόμενης  στη
διακήρυξη ώρας   εφ’ όσον  εξακολουθούν  άνευ  διακοπής  οι  προσφορές.  Για  την  συνέχιση της
δημοπρασίας  και  πέραν  της  οριζόμενης  ώρας  αποφασίζει  η  Επιτροπή,  η  απόφαση  της  οποίας
καταχωρείται στα πρακτικά.
Οι  προσφορές  των πλειοδοτών αναγράφονται  στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως  μετά  του
ονοματεπωνύμου  του  πλειοδότη.  Πάσα  προσφορά  είναι  δεσμευτική  δια  τον  εκάστοτε
πλειοδοτούντα,  η  δέσμευση  δε  αυτή  μεταφέρεται  αλληλοδιαδόχως  από  τον  πρώτο  στους
ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
Αν  κάποιος  πλειοδοτεί  για  λογαριασμό  άλλου  οφείλει  να  δηλώσει  τούτο  προς  την  επί  της
δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο
νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει
στη δημοπρασία,  επειδή δεν πληρεί  τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους,
αναγράφεται στα πρακτικά, Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.   
Μετά την λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή, από τον τελευταίο
πλειοδότη και τον εγγυητή του.

3).Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την  Πέμπτη 24 Απριλίου 2014, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
Κέας,  “ Στυλιανός Ρέστης”, στην Κορησσία Κέας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Οι δημοπρασίες θα διεξαχθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών η οποία
έχει οριστεί με την υπ’αριθμ. 43/2014 απόφασης του Δ.Σ ως εξής:
Για την θέση Κορησσία στις 24 Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη από ώρα 10:00 π.μ (λήξη κατάθεσης
δικαιολογητικών για την συμμετοχή στην δημοπρασία) έως 10:30 π.μ 
Για την θέση  Ποίσσες στις 24 Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη από ώρα 10:30 π.μ (λήξη κατάθεσης
δικαιολογητικών για την συμμετοχή στην δημοπρασία) έως 11:00π.μ
Για την θέση  Κούνδουρος-Μπούρη  στις 24 Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη από ώρα 11:00 π.μ
(λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για την συμμετοχή στην δημοπρασία) έως 11:30 π.μ
Για την θέση  Ξύλα στις  24 Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη από ώρα 11:30 π.μ (λήξη κατάθεσης
δικαιολογητικών για την συμμετοχή στην δημοπρασία) έως 12:00 μ.μ
Για την θέση  Οτζιάς  στις 24 Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη από ώρα 12:00 μ.μ (λήξη κατάθεσης
δικαιολογητικών για την συμμετοχή στην δημοπρασία) έως 12:30 μ.μ
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Για την θέση  Σπαθί  στις 24 Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη από ώρα 12:30 μ.μ (λήξη κατάθεσης
δικαιολογητικών για την συμμετοχή στην δημοπρασία) έως 13:00 μ.μ
Για την θέση  Συκαμιά  στις 24 Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη από ώρα 13:00 μ.μ (λήξη κατάθεσης
δικαιολογητικών για την συμμετοχή στην δημοπρασία) έως 13:30 μ.μ
Για την θέση  Ορκός στις 24 Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη από ώρα 13:30 μ.μ (λήξη κατάθεσης
δικαιολογητικών για την συμμετοχή στην δημοπρασία) έως 14:00 μ.μ

 Σε  περίπτωση  που  οι  παραπάνω  δημοπρασίες  αποβούν  άκαρπες  για  οποιοδήποτε  λόγο  θα
επαναληφθούν την Τετάρτη  30 Απριλίου  2014,  στις  ίδιες  ώρες  και  στους  ίδιους  χώρους  όπως
ορίζονται παραπάνω.

4). Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς
Το κατώτατο όριο προσφοράς αφορά το τρέχον έτος (2014) και ορίζεται στον πίνακα του πρώτου
όρου, ανάλογα με την τοποθεσία του χώρου παραχώρησης.
     

5). Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα
πρακτικά της  δημοπρασίας  και  έτσι  καθίσταται  αλληλέγγυος  και  εις  ολόκληρον υπεύθυνος  με
αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης άνευ δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως. 

6). Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο  τελευταίος  πλειοδότης  δεν  αποκτά  δικαίωμα  προς  αποζημίωση  από  τη  μη  έγκριση  των
πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της διοικητικής αρχής καθώς και
σε περίπτωση καθυστέρησης της κοινοποίησης της έγκρισης που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.
Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπόκεινται στην επικύρωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αφού
πρώτα  εγκριθούν  από  την  Οικονομική  Επιτροπή.  Ο  μισθωτής  δεν  δικαιούται  να  ζητήσει
αποζημίωση από το Δήμο για τυχόν βλάβη στο χώρο από θεομηνία, πυρκαγιά, πλημμύρα κ.λπ.

7).  Σύμβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που
ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή
εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την
σύνταξη και  υπογραφή της  σύμβασης,  άλλως και  η  κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει  υπέρ  του
δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για την
διαφορά  από  το  μικρότερο  τυχόν  οικονομικό  αποτέλεσμα  της  δημοπρασίας  από  αυτό  της
προηγούμενης.
Η διαφορά δε αυτή θα εισπραχθεί κατά το Νόμο περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.

     
Τις αυτές συνέπειες έχει  ο τελευταίος πλειοδότης και σε περίπτωση που θα αρνηθεί να υπογράψει
τα πρακτικά της δημοπρασίας για την κατακύρωσή της στο όνομά του.
Μετά  το  πέρας  της  παραπάνω  προθεσμίας  των  δέκα  ημερών  η  σύμβαση  θεωρείται  ότι
καταρτίστηκε οριστικά.
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Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον μισθωτή εφόσον αυτός εντός αποκλειστικής προθεσμίας
των δέκα (10) ημερολογιακών  ημερών από την υπογραφή μισθωτηρίου συμβολαίου στις απευθείας
μισθώσεις  ή  από  την  κατακύρωση  της  δημοπρασίας  προσκομίσει  στην  αρμόδια  Κτηματική
Υπηρεσία  αντίγραφο  του  αποδεικτικού  καταβολής  του  οφειλόμενου  βάσει  του  χρηματικού
καταλόγου, ποσού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σε αντίθετη περίπτωση η εγγυητική επιστολή καταπίπτει
σε βάρος του, η δε Κτηματική Υπηρεσία ενημερώνει άμεσα την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί ακύρωσης του
συνταχθέντος χρηματικού καταλόγου. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται επίσης σε περίπτωση
που  μετά την δημοπρασία δεν συναφθεί μισθωτική σύμβαση εφόσον αυτό βεβαιώνεται με έγγραφο
του αρμόδιου Δήμου προς την Κτηματική Υπηρεσία.

8). Διάρκεια εκμίσθωσης-αναπροσαρμογή μισθώματος     

Η  διάρκεια  της  εκμίσθωσης  ορίζεται από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης  έως  την
31/12/2014.

9). Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το  μίσθωμα  αφορά  το  τρέχον  έτος.  Κατά  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού  μίσθωσης  θα
προκαταβάλλεται τουλάχιστον το 50% ( που αφορά 20% απόδοση υπέρ της Κτηματικής Υπηρεσίας
και  30% Α΄ δόση υπέρ του Δήμου )  και  η  εξόφληση (υπόλοιπο 50%)  θα  γίνεται  έως τις  31
Αυγούστου 2014. 
Τα  τέλη  χαρτοσήμου  όπως  Δημόσιος  και  Κοινοτικό  φόρος,  κ.λπ.  βαρύνουν  τον  τελευταίο
πλειοδότη.

10). Εγγύηση και δικαιολογητικά συμμετοχής

Για να γίνει δεκτός  κάποιος στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της
δημοπρασίας, αίτηση συμμετοχής και:
-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο ή διαβατήριο αν πρόκειται   για   
αλλοδαπούς. 
-Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία
-Νόμιμο πληρεξούσιο όταν πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου φυσικού προσώπου
-Αντίγραφο επικυρωμένο της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε ή άδεια 
παραμονής εάν  έχουν  ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε
-Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί 
παρακατάθεσης σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο 
οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή 
Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα 
δέκατο(1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης  με άλλη με
ποσό ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό επί του επιτευχθέντος μισθώματος, η οποία θα επιστραφεί
μετά την λήξη της σύμβασης.
-Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 
(εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία) και του ΕΓΓΥΗΤΗ του.
 -Φορολογική ενημερότητα περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (αν είναι εταιρεία εξίσου και για 
όλους τους εταίρους) και του εγγυητή του.
-Ασφαλιστική ενημερότητα  του συμμετέχοντος (αν είναι εταιρεία εξίσου και για όλους τους 
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εταίρους) και του εγγυητή του.
-Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους 
όρους διακήρυξης της δημοπρασίας και της ΚΥΑ Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033(ΦΕΚ328/Β/13-2-
2014).

11). Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις του άρθρου 7 καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις
της  ΚΥΑ  Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033(ΦΕΚ328/Β/13-2-2014)   ,  απευθείας  παραχώρηση  με
αντάλλαγμα  του  δικαιώματος  απλής  χρήσης  αιγιαλού  παραλίας,  όχθης  και  παρόχθιας  ζώνης
μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) Α΄
Βαθμού.
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί τον καθορισμένο χώρο που θα αναφέρεται στο μισθωτήριο
πάντα  καθαρό  και  ευπρεπή  καθ'  όλο  το  24ωρο  και  να  συγκεντρώνει  και   να  μεταφέρει  τα
απορρίμματα στο κοντινότερο σημείο από το οποίο περνά το απορριμματοφόρο του Δήμου.
Με μέριμνα του μισθωτή κάθε παραλίας ή μέρους αυτής πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά όλα τα
απαραίτητα είδη πρώτων αναγκών σύμφωνα με τον Υγειονομικό Κανονισμό (πλήρες φαρμακείο, με
τα απαραίτητα φαρμακευτικά υλικά για αντιμετώπιση μικροτραυματισμών και ότι άλλο μπορεί να
προσφέρει άμεση βοήθεια στους λουόμενους).
Οι  μισθωτές  οφείλουν  να  τοποθετήσουν  σημαδούρες  με  υπόδειξη  του  λιμεναρχείου  για  την
προστασία των λουομένων με δαπάνη και ευθύνη τους. 

12). Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην 
οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

13). Αναμίσθωση-Υπεκμίσθωση 

Σιωπηρή αναμίσθωση ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.
Απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή σταθερής κατασκευής, όπως και οποιαδήποτε
παρέμβαση στον αιγιαλό-παραλία που θα αλλοιώσει το χαρακτήρα και θα προκαλέσει ζημιά στο
περιβάλλον.
Απαγορεύεται η εγκατάσταση τρίτων στο χώρο.

14). Ευθύνη Δήμου

Ο  Δήμος  δεν  ευθύνεται  έναντι  του  μισθωτού  ούτε  υποχρεούται  σε  επιστροφή  ή  μείωση  του
μισθώματος ή και λύση των συμβάσεων άνευ αποχρώντος λόγου. Δεν ευθύνεται επίσης ο Δήμος για
την  ύπαρξη  οποιασδήποτε  δουλείας  επί  το  ακινήτου  ούτε  υποχρεούται  σε  ολική  ή  μερική
επιστροφή ή  μείωση του μισθώματος ή στη λύση της μίσθωσης για οποιαδήποτε αιτία αναγόμενη
στην  ύπαρξη  τυχόν  οποιονδήποτε  νομικών  ελαττωμάτων  τούτου(μισθίου).  Μετά  την  λήξη  της
μίσθωσης  οι  τυχόν  νέες  βελτιώσεις  του  μισθίου  θα  παραμείνουν  στο  Δήμο  άνευ  ουδεμίας
αποζημίωσης. Το μισθωτή θα βαρύνουν η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος καθώς και
κάθε φόρος ή τέλος που απορρέει από τις ισχύουσες διατάξεις μισθωτικής σχέσης.
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15). Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη της Δημοπρασίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και του «Προγράμματος
Διαύγεια» και θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την
διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου.
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Κοινή Γνώμη».
Τα  έξοδα δημοσίευσης  βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

16).  Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία  επαναλαμβάνεται  οίκοθεν  από τον  Δήμαρχο εάν  δεν  παρουσιάσθηκε κατ’αυτήν
πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την
αρμόδια  διοικητική  αρχή λόγω ασύμφορου το  επιτευχθέντος  αποτελέσματος  ή  σφάλματος  στη
διενέργεια δημοπρασίας.
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται
να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά  την κοινοποίηση στον
τελευταίο  πλειοδότη  της  εγκριτικής  επί  του  αποτελέσματος  της  δημοπρασίας  αποφάσεως  δεν
προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση β΄  η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του
εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν
ποσόν δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Η  επαναληπτική  δημοπρασία  γνωστοποιείται  με  περιληπτική  διακήρυξη  του  δημάρχου
αναφερομένης  στου  όρους  της  πρώτης  διακήρυξης  και  δημοσιευμένης  πέντε  (5)  τουλάχιστον
ημέρας  προ  της  ημέρας  της  διενέργειας  της  δημοπρασίας,  διεξάγεται  δε  σύμφωνα  με  τα  όσα
αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της  δημοπρασίας  ενεργείται  με  βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την
προηγούμενη δημοπρασία.

17).  Άλλες διατάξεις

Σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033(ΦΕΚ328/Β/13-2-2014)  και   το  παράρτημα
“Τεχνικές  προδιαγραφές  κατασκευών-διαμορφώσεων για  απλή χρήση  εντός  αιγιαλού-παραλίας-
Περιορισμοί-Συστάσεις” μεταξύ άλλων ισχύουν τα κάτωθι :
Απαγορεύεται ο συμψηφισμός του ανταλλάγματος με την οποιαδήποτε παροχή στοιχείων από τον
μισθωτή προς  τον Δήμο.
Απαγορεύεται  οποιαδήποτε   επέμβαση  που  αλλοιώνει  την  φυσική  μορφολογία  και  τα  βιοτικά
στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης. Καθώς και τον κοινόχρηστο
χαρακτήρα  αυτών,  όπως  η  ανέγερση  κάθε  είδους  κτίσματος  ή  τοποθέτηση  κατασκευάσματος
συνδέεται  σταθερά  με  το  έδαφος  (πάκτωση  με  σκυρόδεμα,  τσιμεντοστρώσεις,  πλακοστρώσεις,
επιχωματώσεις κ.λ.π),  ή   τοποθέτηση σκηνών και η   στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κ.λ.π.
καθώς και οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση εντός του χώρου.
Δεν επιτρέπεται η διέλευση οποιουδήποτε άλλου τροχοφόρου δια μέσου της παραλίας πλην αυτών
που μεταφέρουν τα θαλάσσια μέσα αναψυχής, καθώς επίσης απαγορεύεται αυστηρά η κατασκευή
στον αιγιαλό κάθε είδους μόνιμης εγκατάστασης από υλικά οικοδομής.
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Απαγορεύεται  η  ανάρτηση  διαφημιστικών  πινακίδων  ή  άλλων  αντικειμένων  στο  χώρο,  και  η
πώληση διαφόρων ειδών όπως αντηλιακών, μαγιό, αναψυκτικών, ειδών φαγητού.
Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία μουσικής στον χώρο των ομπρελών.
Ο μισθωτής υποχρεούται άμεσα με δική το ευθύνη και έξοδα να τοποθετήσει σε μόνιμες βάσεις σε
εμφανή και συμμετρικά σημεία στον χώρο της εκμισθωμένης περιοχής κάδους απορριμμάτων. Οι
κάδοι πρέπει να είναι από ξύλο ή επένδυση ξύλου ή άλλο φυσικό υλικό και να φέρουν πλαστική
σακούλα απορριμμάτων στο εσωτερικό τους, Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση πλαστικών κάδων.
Ο μισθωτής υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον χώρο κατά τρόπο ώστε να μην παραβιάζονται και να
μην θίγονται οι διατάξεις περί κοινοχρήστων χώρων και πραγμάτων.
Η μέγιστη κάλυψη χρήσης να μην υπερβαίνει το 50% του παραχωρούμενου χώρου προκειμένου να
υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά
μήκος της ακτής πλάτους τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από την ακτογραμμή, για την  ελεύθερη
κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 Η  ανάπτυξη  των  ομπρελών  στο  χώρο  δεν  επιτρέπεται  να  είναι  μικρότερη  των  πέντε  (5)
τετραγωνικών ανά σετ.
Θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος για την άνετη διακίνηση των λουομένων. Μεταξύ των
δημοπρατούμενων χώρων  ορίζεται κενό τμήμα  εκατό (100) μέτρων.
Η μίσθωση χώρου για ενοικίαση θαλασσίων μέσων αναψυχής γίνεται σε συγκεκριμένο σημείο και
σε όσους έχουν εφοδιαστεί την κατά νόμο άδεια από την Λιμενική Αρχή  και οπωσδήποτε θα
τηρούν αυτά που προβλέπονται από τον Γ.Κ.Λ άρθρο 20 παρ.6.
Στην περίπτωση εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής , επιτρέπεται η χρήση ειδικής σκηνής
τύπου κιόσκι  (μη  σταθερής  κατασκευής)  για τοποθέτηση σωστικών μέσων(ατομικών σωσιβίων
κ.λπ.) επιφάνειας έως 5 τ.μ εντός του παραχωρούμενου χώρου.
Ο  έλεγχος  για  την  διασφάλιση  της  εφαρμογής  των  ανωτέρω  και  κατωτέρων  όρων  και
προϋποθέσεων θα γίνεται  από τις  Λιμενικές Αρχές του νησιού καθώς και από τις  Αστυνομικές
αρχές. 
Να  μην  δημιουργούνται  θέματα  υποβάθμισης  του  περιβάλλοντος  από  την  άσκηση  της
δραστηριότητας.
Οι  καντίνες  θα  είναι  τροχήλατες,  αυτοκινούμενες  ή  μη,  ενώ  στους  χώρους  για  τους  οποίους
παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτηση τους, σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις των ν.3769/2009, ν.3734/2009,ν.3377/2005,ν2323/1995 και του Π.Δ
254/2005  όπως  τροποποιήθηκαν  με  την  αριθμ.Κ1-164/22-2-2011,   την  εγκύκλιο
Υ1γ/Γ.Π/οικ.71459/30-7-2013,  τον  Ν.2971/01  και  την  ΚΥΑ  Δ10β1027032ΕΞ2014/1033(ΦΕΚ
328/Β/13-2-2014). 
Απαγορεύεται η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων από τις καντίνες σύμφωνα με  το άρθρο 42 της
Α.1.Β8577/83 Υγειονομικής Διάταξης  και την υπ' αριθμ. Α1Β/8777/87.1 εγκύκλιο Υ.Υ.Π & Κ.Α.
ενώ  δεν  προβλέπεται  από  την  υπ'αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012(ΦΕΚ2718/Β/08-10-2012)
Υγειονομική Διάταξη.
Οι  καντίνες  πρέπει  να  απέχουν  τουλάχιστον  εκατό  (100)  μέτρα  από  εγκατεστημένες
επιχειρήσεις(ξενοδοχεία,  κέντρα  αναψυχής  κ.λπ.),  Για  τις  παραχωρήσεις  αυτές  δεν  ισχύουν  οι
διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου.
Η τοποθέτηση των τροχήλατων καντινών στους παραπάνω χώρους γίνεται με την προϋπόθεση 
ότι  δεν  δημιουργεί  προβλήματα  αθέμιτου  ανταγωνισμού  ή  προστριβών  με  τους  πολίτες  ή
προβλήματα αισθητικής ή υγιεινής.
Εάν στον εκμισθωμένο χώρο υπάρχει ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων θα πρέπει να συντρέχουν και
οι  λοιπές  νόμιμες  προϋποθέσεις  που  αφορούν  την  λειτουργία  καταστημάτων  υγειονομικού
ενδιαφέροντος.
Όπου το Δ.Σ του Δήμου Κέας ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια δημόσια αρχή διαπιστώνει κατάληψη
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χώρου από ομπρελοκαθίσματα καθώς και αυθαίρετη κατάληψη χώρου από ομπρελοκαθίσματα από
ιδιώτες που δεν συμβάλλονται καν με το Δήμο, ο Δήμος μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο ανά τ.μ ίσο
με 5 φορές επάνω από το μίσθωμα του τ.μ
Η μη  έγκαιρη  καταβολή  των  μισθωμάτων  από  τον  μισθωτή  και  τον  εγγυητή  θα  επιφέρει  την
αυτοδίκαιη έκπτωση του μισθωτή από το μίσθιο.
Ο δημοπρατούμενος χώρος είναι συγκεκριμένος και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επεκταθεί
σε άλλο σημείο της παραλίας.
Η μη τήρηση από τον μισθωτή ενός εκ των όρων και των προϋποθέσεων που τίθενται με το παρόν
που  συντάσσεται  κατ'  εφαρμογή  του  Ν.2971/2001  και  της
υπ'αριθμ.Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033(ΦΕΚ328/Β/13-2-2014),  συνεπάγεται  πέραν  των  άλλων
κυρώσεων από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας Δημοσίων Κτημάτων και
την αυτοδίκαιη ανάκληση του μισθωτηρίου με απλή απόφαση του Δήμου.
Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να τηρεί πιστά τις διατάξεις του Π.Δ 270/81 και του 
Ν.2971/2001(άρθρο 13. Παρ.3), καθώς και τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 
Κ.Υ.ΑΔ10Β1027032ΕΞ2014/1033(ΦΕΚ328/Β/13-2-2014) , και του παραρτήματος "Τεχνικές 
προδιαγραφές κατασκευών-διαμορφώσεων για απλή χρήση εντός αιγιαλού-παραλίας-Περιορισμοί-
Συστάσεις", που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος,  έστω και αν δεν αναφέρονται στο 
κείμενό του.

18). Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες   για  την δημοπρασία παρέχονται  από το Γραφείο Εσόδων,  εργάσιμες ημέρες και
ώρες, διεύθυνση Δημαρχιακό Κατάστημα Κέας, Ιουλίδα, τηλέφωνα : 2288360000 (εσωτερικό 100)
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση
που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την  Τετάρτη 16 Απριλίου 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 55/2014
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ΘΕΜΑ  6ο  :  Ανάθεση  της  μελέτης  “Οριστική  μελέτη  διαμόρφωσης  οδού  πρόσβασης
Καρθαίας” και διάθεση πίστωσης.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 7ο : Ανάθεση της μελέτης “Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων διαμόρφωσης οδού
πρόσβασης Καρθαίας” και διάθεση πίστωσης.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 8ο:  Ματαίωση του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της “Προμήθειας καυσίμων
και λιπαντικών Δήμου Κέας και Νομικών Προσώπων έτους 2014”.

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

Σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 2 του Ν.2286/1995:
“Με διαπραγμάτευση (εξαιρετική  ή απευθείας  ανάθεση)  είναι  η  διαδικασία  που  οι  επί  μέρους
φορείς προσφεύγουν στους προμηθευτές της επιλογής τους και διαπραγματεύονται τους όρους των
υπό σύναψη συμβάσεων με έναν ή περισσότερους από αυτούς, με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
διαγωνισμού.
Η διαδικασία  του  τελευταίου  εδαφίου  της  προηγούμενης  παραγράφου  μπορεί  να  τηρηθεί  στις
ακόλουθες περιπτώσεις :
Ι.Εφόσον κατά τη διενέργεια ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας:
α) υποβλήθηκαν προσφορές μη κανονικές και υπό τους όρους ότι :
αα)  κλήθηκαν  για  διαπραγμάτευση  όσοι  υπέβαλαν  προσφορές  και  αξιολογήθηκαν  κατά  την
προηγηθείσα διαδικασία και 
ββ) δεν έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της διακήρυξης
β)  δεν  υποβλήθηκαν  προσφορές  ή  οι  υποβληθείσες  κρίνονται  απαράδεκτες  και  υπό  τις
προϋποθέσεις  ότι  :  αα)  δεν  μεταβλήθηκαν  ουσιωδώς  οι  αρχικοί  όροι  της  διακήρυξης  και  ββ)
διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης...”

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ : “1. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
του  διαγωνισμού  όργανο,  με  γνωμοδότησή  του  προς  την  οικονομική  επιτροπή  ή  το  δημοτικό
συμβούλιο ή, για τις περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 και της παραγράφου 6
του  άρθρου  23  του  παρόντος  κανονισμού,  το  δήμαρχο  ή  τον  πρόεδρο  της  κοινότητας,  που
αποφασίζουν σχετικά, μπορεί να προτείνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1797/1988, 2000/1991
και του παρόντος κανονισμού :

α)  Κατακύρωση της  προμήθειας  για  ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος  αυτής  που προσφέρει  ο
προμηθευτής

β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών

γ) Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση
της προμήθειας, όταν έχει γίνει κατακύρωση της προμήθειας, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της
παραγράφου αυτής.

δ) Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ
περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ
αυτών,  για  την  επιλογή  του  προμηθευτή.  Εφόσον  το  υλικό  δεν  είναι  διαιρετό  ο  προμηθευτής
επιλέγεται με κλήρωση.

2.Στην περίπτωση που το αυτό, όπως στην παραπάνω παράγραφο, γνωμοδοτικό όργανο γνωμοδοτεί
για:
α) ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, και απευθείας ανάθεση προμήθειας του υλικού,
για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής.
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β) συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση των
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης.
γ) Τελική ματαίωση της προμήθειας, τότε, τη σχετική απόφαση λαμβάνουν οι αναφερόμενες στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αρχές,  κατά περίπτωση.» 
Σύμφωνα με τις  παρ.2 και  3 του άρθρου 23:  «2.  Προκειμένου να διενεργηθεί  η  προμήθεια με
διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή με απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του δημοτικού, ή
κοινοτικού συμβουλίου το οποίο επιλέγει και τον προμηθευτή, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση του
αρμοδίου  για  την  αξιολόγηση οργάνου.  Η απόφαση πρέπει  να  αιτιολογείται  δεόντως,  με  ρητή
αναφορά στις  περιπτώσεις  που αναφέρονται  στις  διατάξεις  της προηγούμενης παραγράφου που
οδήγησαν  στην  προσφυγή  σ’ αυτή  τη  διαδικασία  και  να  αναφέρονται,  πέραν  των  στοιχείων
(ονομασία [3] και ταχυδρομική διεύθυνση) της αναθέτουσας αρχής, η αξία, η ποσότητα και η φύση
των  αγοραζομένων  εμπορευμάτων,  ο  αριθμός  των  αιτήσεων  συμμετοχής  (σε  περίπτωση
αποτυχόντος διαγωνισμού), ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν προσφορά,
ενδεχομένως  δε,  ο  αριθμός  των υποψηφίων που δεν  προκρίθηκαν και  οι  λόγοι  απόρριψης της
υποψηφιότητας τους. Η απόφαση αυτή υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από το νομάρχη. Εάν η
προς εκτέλεση προμήθεια είναι δαπάνη ίσης ή μεγαλύτερης των 200.000  ECU, η απόφαση της
αναθέτουσας  αρχής   ή  τα  κυριότερα  σημεία  της  διαβιβάζονται  στην  Επιτροπή  Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, με φροντίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον ήθελαν ζητηθούν από την Επιτροπή. Σε
περίπτωση που η απευθείας ανάθεση αφορά προμήθεια ή δαπάνη της οποίας δεν υπερβαίνει κατά
είδος, σε ετήσια βάση, το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) δραχμών (σήμερα
15.000  ευρώ),  όπως  ορίστηκε  με  την  Κ.Υ.Α.  αριθ.  27319/02  (ΦΕΚ  945  Β/24-7-2002)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή εκείνο που ορίζεται στην περίπτωση θ της παραγράφου 20 του
Ν.  1797/1988  όπως  αυτή  κάθε  φορά  ισχύει,  αποφασίζει  σχετικά,  με  ανάλογη  εφαρμογή  των
ανωτέρω, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμοδίου
για την αξιολόγηση οργάνου.
3.  Σε  περίπτωση  που  πριν  από  την  απευθείας  ανάθεση  ματαιώθηκαν  τα  αποτελέσματα
διαγωνισμού, οι παραπάνω αποφάσεις υποκαθίστανται  από την απόφαση της περίπτωσης (α) της
παραγράφου 2 του άρθρου 21 του παρόντος κανονισμού, με ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω.»

Βάσει της υπ΄αριθμ. 17/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την
“Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Κέας και Νομικών Προσώπων έτους 2014”,  εκδόθηκε από
τον Δήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες : 

• ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ στις 18/02/2014
• ΚΕΡΔΟΣ στις 18/02/2014
• ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ στις 18/02/2014
• ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στις 18/02/2014
• Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ στις 20/02/2014

Στο διαγωνισμό δεν έλαβε μέρος κανένας προμηθευτής και η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού
συνέταξε και υπέβαλε  τα υπ΄ αριθμ. 1398/13.03.2014 & 1612/20.03.2014 πρακτικά  διεξαγωγής
ανοικτού  διαγωνισμού  εκτέλεσης  “Προμήθεια  καυσίμων  του  Δήμου  Κέας  και  Νομικών
Προσώπων έτους 2014” που απέβη άγονος.
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Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.2286/95
2. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρα 21 και 23
3. Τα  υπ΄αριθμ.  1398/13.03.2014  &  1612/20.03.2014  πρακτικά  διεξαγωγής  ανοικτού

διαγωνισμού εκτέλεσης “Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Κέας και Νομικών Προσώπων
έτους 2014”

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.  Τη  ματαίωση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  που  έγινε  στις  13/03/2014  και  του
επαναληπτικού στις   20/03/2014 για την  “Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Κέας και  Νομικών
Προσώπων έτους 2014”.

2.  Την απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο της  προμήθειας  λόγω μη προσέλευσης
ενδιαφερομένων για την υποβολή προσφορών στον διαγωνισμό, όπως περιγράφεται παρακάτω :

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€

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€
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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

3. Στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλλουν προσφορές δύο (2) υποψήφιοι προμηθευτές.

4. Η προμήθεια πρέπει να είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην με
αριθμ.πρωτ. 6613/28-11-2013 μελέτη του Δήμου Κέας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 56/2014
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ΘΕΜΑ 9ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-

στωσης για εργασίες “Καθαρισμού και συντήρησης δημοτικής οδοποιίας”.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
“  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ”

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 6.960,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  30.6262.0004  ) 

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014)

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 των υπηρεσιών του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση

δαπάνης  για  εργασίες καθαρισμού  και συντήρησης  δημοτικής  οδοποιίας  και συγκεκριμένα  για 

εργασίες  “Διαμόρφωσης  –  καθαρισμού & διάστρωσης  με  γκρο μπετό τάφρου απορροής δρόμου 

Φλέας - Μυλοποτάμου”

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 εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δημοτικής οδοποιίας και
συγκεκριμένα για εργασίες “Διαμόρφωσης – καθαρισμού & διάστρωσης με γκρο μπετό τάφρου
απορροής δρόμου Φλέας - Μυλοποτάμου”

2. Η διάθεση πίστωσης ύψους  6.960,00€ συμπ/νου ΦΠΑ θα γίνει από τον Κ.Α. 30.6262.0004 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

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 εργασίες διαμόρφωσης, καθαρισμού & διάστρωσης με γκρο
μπετό, της τάφρου απορροής ομβρίων υδάτων δρόμου Φλέας.
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Ο Δήμος Κέας προτίθεται να κάνει :

• Χωματουργικές εργασίες με μηχάνημα για τον καθαρισμό και τη διαμόρφωση της τάφρου 
απορροής που έχουν καταστραφεί από τις βροχοπτώσεις.

• Την διάστρωση με γκρο μπετό της τάφρου για προστασία από τα νερά που ρέουν από την 
τάφρο από τις βροχοπτώσεις. 

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

ΣΥΝΟΛΟ   6.960,00€

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 

      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  2014,  ύψους 15.000,00€ και  συγκεκριμένα
στον Κ.Α.  30.6262.0004 (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 
Η  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  θα  πραγματοποιηθεί  εντός  δύο  (2)  μηνών  από  την  ημερομηνία
υπογραφής της  σύμβασης.  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.).

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

Τόπος Παράδοσης 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στον δρόμο Φλέας – Μυλοποτάμου Δήμου Κέας.

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

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

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 2014 και στον ΚΑ
30.6262.0004
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δημοτικής οδοποιίας και συγκεκριμένα για 
εργασίες “Διαμόρφωσης – καθαρισμού & διάστρωσης με γκρο μπετό τάφρου απορροής δρόμου

Φλέας-Μυλοποτάμου” και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  6.960,00€,  σε  βάρος  του   Κ.Α.  30.6262.0004 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 57/2014
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση απόφασης δημάρχου που αφορά την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

στο ΙΚΑ.

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

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

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

Δημιουργήθηκε  η  άμεση  ανάγκη για  την  καταβολή  ασφαλιστικών  εισφορών  στο  ΙΚΑ,  των
εργαζομένων  στο  Δήμο  Κέας  από  το  πρόγραμμα  “Προώθηση  της  απασχόλησης  μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα” του ΟΑΕΔ μηνών Δεκεμβρίου 2013 – Ιανουαρίου 2014
λόγω λήξης της προθεσμίας απόδοσής τους στις 31/03/2014 και προκειμένου να μην επιβαρυνθεί ο
Δήμος με πρόσθετη προσαύξηση, συνολικού ποσού ευρώ χιλίων διακοσίων πενήντα έξι και εξήντα
οκτώ λεπτών (1.256,68€) σε βάρος του Κ.Α. 20.6054 του προϋπολογισμού  εξόδων οικονομικού
έτους 2014 με τίτλο “Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού”.

Ο Δήμαρχος Κέας με την υπ΄ αριθμ. 93/2014 απόφασή του ενέκρινε την διάθεση πίστωσης ποσού
ευρώ χιλίων  διακοσίων  πενήντα  έξι  και  εξήντα  οκτώ  λεπτών  (1.256,68€) σε  βάρος  του  Κ.Α.
20.6054  του προϋπολογισμού  εξόδων οικονομικού έτους  2014 με  τίτλο “Εργοδοτικές  εισφορές
έκτακτου προσωπικού”.

Υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής τις ανωτέρω αποφάσεις όπως ορίζει
ο νόμος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1.   Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1 και παρ ιε΄.
2.   Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80.
3.   Τις διατάξεις του 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 
4.   Την υπ΄αριθμ  93/2014 απόφαση Δημάρχου
5.   Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
       στον Κ.Α. 20.6054
6.   Την εισήγηση του προέδρου.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει την υπ΄ αριθμ. 93/2014 απόφαση Δημάρχου, που αφορά την καταβολή ασφαλιστικών
εισφορών  στο  ΙΚΑ  των  εργαζομένων  στο  Δήμο  Κέας  από  το  πρόγραμμα  “Προώθηση  της
απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα” του ΟΑΕΔ μηνών Δεκεμβρίου 2013 –
Ιανουαρίου 2014 λόγω λήξης της προθεσμίας απόδοσής τους στις 31/03/2014 και προκειμένου να
μην επιβαρυνθεί  ο  Δήμος με  πρόσθετη  προσαύξηση,  συνολικού ποσού ευρώ χιλίων διακοσίων
πενήντα έξι και εξήντα οκτώ λεπτών (1.256,68€) σε βάρος του Κ.Α. 20.6054 του προϋπολογισμού
εξόδων οικονομικού έτους 2014 με τίτλο “Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού”.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 58/2014
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Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός Ευαγγέλου Ιωάννης

             
  Μαρούλης Φίλιππος

Μωραϊτου - Πουλάκη Μαρία
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