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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 05.06.2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3938/02.06.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο :   Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου για την
«Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων υπηρεσίας ύδρευσης Δήμου Κέας για το έτος 2014».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο : Ανάθεση της μελέτης“Οριστική μελέτη Διαμόρφωσης Οδού Πρόσβασης Καρθαίας” και
διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 3ο:  Ανάθεση της μελέτης  “Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Διαμόρφωσης Οδού
Πρόσβασης Καρθαίας” και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 4ο :   Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσιεύσεων σε
εφημερίδες.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 5ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ταχυδρομικά τέλη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 6ο :   Ανατροπή και νέα δέσμευση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης στους αντίστοιχους
κωδικούς αριθμούς εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ.έτους 2014 και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 7ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 8ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια καθρεπτών ελέγχου κυκλοφορίας και πινακίδων τροχαίας σήμανσης
για τις ανάγκες του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

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

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 10ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια υλικών πυρόσβεσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 11ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια φακέλων και εντύπων λογαριασμών για την υπηρεσία ύδρευσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 12ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια φακέλων διαφόρων διαστάσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του
Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 13ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια κουρτινών σκίασης Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 14ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  επισκευής  ελαστικού  και  τοποθέτησης  δύο  καινούριων
ελαστικών σε μηχάνημα έργου του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 15ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 16ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής φορτηγών του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 17ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής μηχανημάτων έργου του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 18ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης εφαρμογών λογισμικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 19ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια κουπαστής για την πλατεία της Ιουλίδας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 20ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια καπακιού φρεατίου για την πλατεία της Ιουλίδας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  21ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια νερών για τις υπηρεσίες του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  22ο :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης κι επισκευής αναμεταδοτών ΙΝΤΕΡΝΕΤ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση απόφασης Δημάρχου που αφορά έκτακτη δαπάνη και διάθεση πίστωσης για
την κάλυψη εξόδων κλιμακίου Π.Υ. Λαυρίου κατά την πυρόσβεση της 14ης Μαΐου 2014.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 24ο  :  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων σίτισης συμμετε-
χόντων σε περιπτώσεις πυροσβέσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή της αμοιβής στο Υποθηκο-
φυλακείο Κέας για τη χορήγηση αντιγράφων συμβολαίων. 

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

ΘΕΜΑ  1ο: Δέσμευση και διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή δαπανών που αφορούν παροχές

υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας Δήμου Κέας σε έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και οδοποιίας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστω-
σης για την προμήθεια εξαρτημάτων για τις κούνιες της παιδικής χαράς Ποισσών.

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. 9ης/05-06-2014
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην  Κέα  και  στην  αίθουσα  του  Πνευματικού  Κέντρου  «Στυλιανός  Ρέστης»,  σήμερα  στις
05/06/2014,  ημέρα Πέμπτη και  ώρα 21:00 μ.μ  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση η  Οικονομική
Επιτροπή  του  Δήμου Κέας,  ύστερα  από  την 3938/02-06-2014 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.  Μωραϊτου – Πουλάκη Μαρία
      2. Βελισσαροπούλου Ειρήνη       2.  Μορφωνιός Ιωάννης

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

(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

 

    
        

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Βασιλική Πετρή
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ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου για την
«Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων υπηρεσίας ύδρευσης Δήμου Κέας για το έτος 2014».

Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  1ο  θέμα  της ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει ότι :

Μας κοινοποιήθηκαν τα με αριθμ.πρωτ. 3920/30-05-2014 Πρακτικό Ι, 3921/30-05-2014 Πρακτικό
ΙΙ (Αξιολόγησης τεχνικών προσφορών), 3922/30-05-2014 Πρακτικό ΙΙΙ (Ανοίγματος οικονομικών
προσφορών)  που  αφορούν  στην  διεξαγωγή  πρόχειρου  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014, από την Επιτροπή
Διαγωνισμού,  για την ανάδειξη αναδόχου της ανωτέρω προμήθειας,  καθώς και οι φάκελοι  των
δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών, όπως αναφέρεται
παρακάτω, τα οποία επισυνάπτονται ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Αφού λάβουμε υπόψη μας τα επισυναπτόμενα καλούμαστε να αποφασίσουμε την έγκριση του
αποτελέσματος της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ. 28/80 και να
αναθέσουμε στον μειοδότη  με  τη συμφερότερη προσφορά (μοναδικός  προσφέρων),  όπως αυτό
προκύπτει από τα παραπάνω πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίζουμε  την  έγκριση  του  αποτελέσματος  της  δημοπρασίας  για  την  προμήθεια
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014, όπως αυτό
προκύπτει από τα παραπάνω πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού, και αναθέτουμε στον μειοδότη
με  τη  συμφερότερη  προσφορά  (μοναδικός  προσφέρων),  δηλαδή  στην  εταιρεία  ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΡΙΧΗΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ Ο.Ε. έναντι ποσού 18.493,49€ συν το ΦΠΑ 16% 2.958,96€,
σύνολο 21.452,45€. (έκπτωση 5,33%)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 107/2014
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ΘΕΜΑ  2ο  :  Ανάθεση  της  μελέτης“Οριστική  μελέτη  Διαμόρφωσης  Οδού  Πρόσβασης
Καρθαίας” και διάθεση πίστωσης.

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

Με  την  υπ'  αριθ.  1170/17-03-2014  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Ν.  Αιγαίου,  με  την  οποία
τροποποιήθηκε η Πράξη “Συντήρηση και ανάδειξη μνημείων αρχαίας Καρθαίας Κέας” με κωδικό
MIS  298331 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κρήτη & Νήσοι  Αιγαίου”,  εντάχθηκε η οριστική
μελέτη οδοποϊας οδού πρόσβασης στην Καρθαία έναντι του ποσού 15.375,00€, με δικαιούχο το
Δήμο Κέας.
Αντικείμενο  της  μελέτης,  είναι  η  τροποποίηση  και  επικαιροποίηση  της  Οριστικής  Μελέτης
Οδοποιϊας  η  οποία  εγκρίθηκε  με  την  υπ'  αριθ.  22/7-5-2003  πράξη  του  ΚΑΣ,  σύμφωνα  με  το
ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Φ21/46547/2319/2-5-2012  έγγραφο  της  Δ/νσης  Προϊστορικών  και
Κλασσικών  Αρχαιοτήτων,  που  αφορά  στην  έγκριση  της  ΠΠΕ  του  έργου  “Οδός  πρόσβασης
Καρθαίας”, με τις παρατηρήσεις :
1. Οι τοίχοι αντιστήριξης να γίνουν λιθόκτιστοι
2. Να έχει το ελάχιστο απαιτούμενο πλάτος για μονής κυκλοφορίας οδό
3. Η επίστρωση να γίνει με σταθερό υλικό γαιώδους υφής και απόχρωσης και χρήσης τσιμέντου.
Λαμβανομένου υπόψη τα παραπάνω, θα πρέπει να τροποποιηθεί η μελέτη με γνώμονα τη μείωση
του μεγέθους των ορυγμάτων, την τροποποίηση της οριζοντιογραφίας, εντός των ορίων της ζώνης
απαλλοτρίωσης (η οποία έχει συντελεστεί) και της μηκοτομής για την καλύτερη προσαρμογή της
οδού στο εδαφικό ανάγλυφο,  με μείωση του πλάτους της διατομής,  ώστε να είναι  οδός  μονής
κυκλοφορίας, να αντικατασταθούν οι τοίχοι αντιστήριξης με λιθόκτιστους και να εκπονηθούν τα
τεύχη δημοπράτησης.
Σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. η Οικονομική Επιτροπή επιτρέπεται κατά παρέκκλιση
των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών, με απόφασή της να
αναθέτει απευθείας την εκπόνηση μελέτης του Δήμου σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο
Α΄ ή  Β΄ τάξης  πτυχίου,  εφόσον  η  προεκτιμώμενη  αμοιβή όλων των  σταδίων  της  μελέτης  δεν
υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης
που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης. Σε περίπτωση, που για οποιονδήποτε
λόγο, προκύψει μεγαλύτερη αμοιβή από αυτή που προεκτιμήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον
ανάδοχο με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα σε
βάρος του, για εσφαλμένη προεκτίμηση.

Το άνω όριο της αμοιβής του πτυχίου Α΄ τάξης στην κατηγορία των Συγκοινωνιακών Μελετών
σύμφωνα με την εγκύκλιο 4 Α.Π. Δ17γ/02/24/ΦΝ 439.6/17/2/2014 είναι 49.480,00 € και το 30%
ισούται με 14.844,0€, ενώ η προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 14.659,35 € .
Στον προϋπολογισμό του έτους  2014 έχει  προβλεφθεί  η  εγγραφή σχετικής  πίστωσης υπό Κ.Α.
30.7341.0003 ποσού 15.375,00€ με τίτλο «Οριστική μελέτη Οδού Πρόσβασης προς Καρθαία» για
την αντιμετώπιση της σχετικής δαπάνης.
Σύμφωνα με το άρθρο 103 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006), η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη
διάθεση πιστώσεων που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό ή έχουν εγγραφεί σε αυτόν ύστερα
από αναμόρφωση.
Μετά από έρευνα της υπηρεσίας, κατατέθηκε στο Δήμο, δύο οικονομικές προσφορές, 1)από τον κ.
Γιώργο Ν. Κωστάρα, η οποία διαθέτει το με Α.Μ. 4473 μελετητικό πτυχίο τάξης Β στην κατηγορία
Συγκοινωνιακών Μελετών, έναντι του ποσού των 12.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, 2) από την κ.
Μαρία Παπαθανασοπούλου, η οποία διαθέτει το με Α.Μ. 23515 μελετητικό πτυχίο τάξης Β στην
κατηγορία Συγκοινωνιακών Μελετών, έναντι του ποσού των 14.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23%.



 9η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 5ης Ιουνίου 2014

Η μειοψηφία  έθεσε  υπόψη της  οικονομικής  επιτροπής  την άποψη  ότι  εντός  ευλόγου χρονικού
διαστήματος θα υπάρξει αντιπρόταση ως προς την διαφορετική χάραξη του δρόμου αυτού και με
την προϋπόθεση ότι η αντιπρόταση θα γίνει δεκτή από την αρχαιολογική υπηρεσία.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Τις προσφορές του κ. Γιώργο Ν. Κωστάρα, η οποία διαθέτει το με Α.Μ. 4473 μελετητικό πτυχίο
τάξης Β΄ στην κατηγορία Συγκοινωνιακών Μελετών, και της κ. Μαρίας Παπαθανασοπούλου, η
οποία διαθέτει το με Α.Μ. 23515 μελετητικό πτυχίο τάξης Β΄ στην κατηγορία Συγκοινωνιακών
Μελετών
3. Καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 Κ.Δ.Κ.
4. Την παρατήρηση της μειοψηφίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναθέτει  την  εκπόνηση  της  Μελέτης  «Οριστική  μελέτη  Διαμόρφωσης  Οδού  Πρόσβασης
Καρθαίας» στον κ. Γιώργο Ν. Κωστάρα, η οποία διαθέτει το με Α.Μ. 4473 μελετητικό πτυχίο
τάξης Β στην κατηγορία Συγκοινωνιακών Μελετών, σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά του
και για σύνολο ποσού 15.375,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σε βάρος του Κ.Α. 30.7341.0003
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014, την οποία εξουσιοδοτείται να υπογράψει ο
Δήμαρχος, κ. Α. Δεμένεγας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 108/2014
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ΘΕΜΑ 3ο:  Ανάθεση  της  μελέτης   “Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  Διαμόρφωσης
Οδού Πρόσβασης Καρθαίας” και διάθεση πίστωσης.

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

Με  την  υπ'  αριθ.  1170/17-03-2014  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Ν.  Αιγαίου,  με  την  οποία
τροποποιήθηκε η Πράξη “Συντήρηση και ανάδειξη μνημείων αρχαίας Καρθαίας Κέας” με κωδικό
MIS  298331  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  “Κρήτη  & Νήσοι  Αιγαίου”,  εντάχθηκε  η  μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων οδού πρόσβασης στην Καρθαία έναντι  του ποσού 7.995,00€, με
δικαιούχο το Δήμο Κέας.
Αντικείμενο της μελέτης, είναι η εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τύπου Α
του εν λόγω έργου, καθώς ανήκει στην Α2 υποκατηγορία της σχετικής Υπουργικής Απόφασης ΥΑ
1958/13-01-2012 της 1ης ομάδας για δευτερεύουσες οδούς εντός περιοχών δικτύου NATURA και
χωροθετείται εντός του καταφυγίου “Κ453: Κάτω Μεριά” και συνεπώς υπάγεται στις διατάξεις της
παραγράφου  4.3  του  άρθρου  5  του  Ν.  3937/2011  “Διατήρηση  της  βιοποικιλότητας  και  άλλες
διατάξεις για δρόμους εντός καταφυγίων άγριας ζωής. Ταυτόχρονα, με βάση το άρθρο 10 του Ν.
4014/2011, πρέπει να εκπονηθεί και η μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, καθώς το έργο
χωροθετείται  εντός  της  προστατευμένης  περιοχής  NATURA  2000  με  κωδική  ονομασία  “GR
4220011: Ανατολική Κέα” 
Σύμφωνα  με  το  άρθρο  209  παρ.  3  του  Δ.Κ.Κ.,  η  Οικονομική  Επιτροπή  επιτρέπεται  κατά
παρέκκλιση  των  διατάξεων  της  εκάστοτε  ισχύουσας  νομοθεσίας  περί  εκπόνησης  μελετών,  με
απόφασή της να αναθέτει απευθείας την εκπόνηση μελέτης του Δήμου σε πτυχιούχο μελετητή ή
μελετητικό γραφείο Α΄ ή Β΄ τάξης πτυχίου, εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων
της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου αμοιβής
πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης. Σε περίπτωση, που
για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει μεγαλύτερη αμοιβή από αυτή που προεκτιμήθηκε και που έγινε
αποδεκτή  από  τον  ανάδοχο  με  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης,  η  επιπλέον  διαφορά
θεωρείται ποινική ρήτρα σε βάρος του, για εσφαλμένη προεκτίμηση.

Το άνω όριο της αμοιβής του πτυχίου Α΄ τάξης στην κατηγορία των Συγκοινωνιακών Μελετών
σύμφωνα με την εγκύκλιο 4 Α.Π. Δ17γ/02/24/ΦΝ 439.6/17/2/2014 είναι 49.480,00 € και το 30%
ισούται με 14.844,0€, ενώ η προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 14.903,81€ .
Στον προϋπολογισμό του έτους  2014 έχει  προβλεφθεί  η  εγγραφή σχετικής  πίστωσης υπό Κ.Α.
30.7341.0004 ποσού  7.995,00€  με  τίτλο  «ΜΠΕ  Οδού  Πρόσβασης  προς  Καρθαία»  για  την
αντιμετώπιση της σχετικής δαπάνης.
Σύμφωνα με το άρθρο 103 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006), η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη
διάθεση πιστώσεων που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό ή έχουν εγγραφεί σε αυτόν ύστερα
από αναμόρφωση.
Μετά από έρευνα της υπηρεσίας, κατατέθηκε στο Δήμο, μία οικονομική προσφορά, από τον κ.
Νικόλαο  Παπαδόπουλο,  ο  οποίος  διαθέτει  μελετητικό  πτυχίο  τάξης  Β  στην  κατηγορία  27-
Περιβαλλοντικές Μελέτες, έναντι του ποσού των 6.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. 23%

Η μειοψηφία  έθεσε  υπόψη της  οικονομικής  επιτροπής  την άποψη  ότι  εντός  ευλόγου χρονικού
διαστήματος θα υπάρξει αντιπρόταση ως προς την διαφορετική χάραξη του δρόμου αυτού και με
την προϋπόθεση ότι η αντιπρόταση θα γίνει δεκτή από την αρχαιολογική υπηρεσία.
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Την προσφορά του κ. Νικόλαου Παπαδόπουλου, ο οποίος διαθέτει το μελετητικό πτυχίο τάξης Β
στην κατηγορία 27-Περιβαλλοντικές Μελέτες
3. Καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 Κ.Δ.Κ.
4. Την παρατήρηση της μειοψηφίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναθέτει  την  εκπόνηση της  Μελέτης  «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  Διαμόρφωσης
Οδού  Πρόσβασης  Καρθαίας»  στον  κ.  Νικόλαο  Παπαδόπουλο,  ο  οποίος  διαθέτει  μελετητικό
πτυχίο  τάξης  Β  στην  κατηγορία  27-Περιβαλλοντικές  Μελέτες,  σύμφωνα  με  την  υποβληθείσα
προσφορά της και για σύνολο ποσού 7.995,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σε βάρος του Κ.Α.
30.7341.0004 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014, την οποία εξουσιοδοτείται να
υπογράψει ο Δήμαρχος, κ. Α. Δεμένεγας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 109/2014
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ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσιεύσεων σε
εφημερίδες.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού ευρώ οκτακοσίων είκοσι
και σαράντα επτά λεπτών (820,47€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά  την
πληρωμή δημοσιεύσεων σε εφημερίδες, αναλυτικά ως εξής :

• Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 132,82€ για τη δημοσίευση περίληψης διακήρυξης
για  την  “Προμήθεια  υδραυλικών  εξαρτημάτων”,  αριθμός  φύλλου  3881/14-05-2014,  σε
βάρος του ΚΑ 25.6462 προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

• Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 353,57€ για τη δημοσίευση ανακοίνωσης για την
πρόσληψη εποχικού προσωπικού 8μηνης σύμβασης, αριθμός φύλλου 3882/15-05-2014, σε
βάρος του ΚΑ 20.6462 προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

• Εφημερίδα  “ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ”  -  ποσό  334,08€  για  τη  δημοσίευση  ανακοίνωσης  για  την
πρόσληψη εποχικού προσωπικού 8μηνης σύμβασης, αριθμός φύλλου 3237/15-05-2014, σε
βάρος του ΚΑ 20.6462 προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80
και θα βαρύνει τους Κ.Α. 25.6462 & 20.6462 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

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 2014 και στους
    ΚΑ  25.6462 & 20.6462
3. Τα φύλλα δημοσίευσης των εφημερίδων
4. Την εισήγηση του αντιπροέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού ευρώ οκτακοσίων είκοσι και σαράντα επτά λεπτών (820,47€)
για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή δημοσιεύσεων σε εφημερίδες,
ως εξής :

• Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 132,82€ για τη δημοσίευση περίληψης διακήρυξης
για  την  “Προμήθεια  υδραυλικών  εξαρτημάτων”,  αριθμός  φύλλου  3881/14-05-2014,  σε
βάρος του ΚΑ 25.6462 προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

• Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 353,57€ για τη δημοσίευση ανακοίνωσης για την
πρόσληψη εποχικού προσωπικού 8μηνης σύμβασης, αριθμός φύλλου 3882/15-05-2014, σε
βάρος του ΚΑ 20.6462 προϋπολογισμού οικ.έτους 2014
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• Εφημερίδα  “ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ”  -  ποσό  334,08€  για  τη  δημοσίευση  ανακοίνωσης  για  την
πρόσληψη εποχικού προσωπικού 8μηνης σύμβασης, αριθμός φύλλου 3237/15-05-2014, σε
βάρος του ΚΑ 20.6462 προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 110/2014
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ΘΕΜΑ 5ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ταχυδρομικά τέλη.

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

Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) ορίζονται τα εξής:

«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται η
έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωμή με
τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων».
Σύμφωνα με  το  άρθρο 72 παρ.  δ)  του Ν.  3852/10 η  οικονομική επιτροπή αποφασίζει  για  την
έγκριση δαπανών.
Με  το  άρθρο  72  του  Ν.  3852/10  αντικαταστάθηκε  το  άρθρο  103  του  Ν.  3463/06,  το  οποίο
αναφερόταν στις  αρμοδιότητες  της Δημαρχιακής Επιτροπής,  η οποία αντικαταστάθηκε από την
Οικονομική Επιτροπή.
Προκειμένου  να  καλυφθεί  η  δαπάνη  για  ταχυδρομικά  τέλη  του  Δήμου,  παρακαλώ  να  ληφθεί
απόφαση για τη διάθεση πίστωσης 2.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισμού
έτους 2014 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ  δέκα χιλιάδων (10.000,00€) και να  εκδοθεί
ένταλμα προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Μωραϊτη Μαριάννας.

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

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Διαθέτει πίστωση 2.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014
που αφορά την κάλυψη ταχυδρομικών τελών στη μηχανή προπληρωμής.

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 111/2014
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ΘΕΜΑ  6ο  :   Ανατροπή  και  νέα  δέσμευση  προτάσεων  ανάληψης  υποχρέωσης  στους
αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ.έτους 2014 και
διάθεση πίστωσης.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 6ο 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.
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.  2/112634/0026 – 17/12/2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής που αναφέρει για τις ανατροπές και
τις Αναλήψεις Υποχρεώσεων. 

Μετά την με αριθμ. πρωτ.  28586/8-5-2014  έγκριση της Β΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους
2014  από  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Αιγαίου  (ΑΔΑ :  ΒΙΦΔΟΡ1Ι-Ρ04),  εισηγούμαστε  την
ανατροπή  ποσών και  προτάσεων  ανάληψης  υποχρέωσης  –  δέσμευσης  πιστώσεων  και  νέες
δεσμεύσεις και διάθεση πιστώσεων όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα :

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΥ

ΑΝΑΤΡΕΠΕΤΑΙ

ΝΕΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ
ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ

00.6056.0001 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ 75%)

6.723,19 15.225,19

00.6056.0002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ 25%)

2.241,06 5.075,06

00.6312.0001 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ 3.582,53 8.582,53

45.6279.0002 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ  2013
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

1.977,37 2.340,37

70.6279.0005 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΠΑΛΙΩΝ  ΣΦΑΓΕΙΩΝ  2013
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

1.975,16 4.075,16

20.6262.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΔΕΗ  ΕΤΟΥΣ  2013
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

3,00 3.509,00

20.6277.0004 ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2012 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2013)

125,49 7.028,49

25.6262.0009 ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2013 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

21,86 2.159,92

80.8231 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ

86.603,17 90.403,17

80.8242.0002 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 1.883,69 2.133,69

10.6422 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ  ΕΞΟΔΑ  ΚΑΙ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

22,00 0
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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. 2/112634/0026 – 17/12/2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών Γενική
Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής 
θ) Την με αριθ.πρωτ. 28586/8-5-2014 έγκριση της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανατροπή ποσών και προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων και
νέες δεσμεύσεις και διάθεση πιστώσεων όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα :

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΥ

ΑΝΑΤΡΕΠΕΤΑΙ

ΝΕΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ
ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ

00.6056.0001 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ 75%)

6.723,19 15.225,19

00.6056.0002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ 25%)

2.241,06 5.075,06

00.6312.0001 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ 3.582,53 8.582,53

45.6279.0002 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ  2013
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

1.977,37 2.340,37

70.6279.0005 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΠΑΛΙΩΝ  ΣΦΑΓΕΙΩΝ  2013
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

1.975,16 4.075,16

20.6262.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΔΕΗ  ΕΤΟΥΣ  2013
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

3,00 3.509,00

20.6277.0004 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2012 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2013)

125,49 7.028,49

25.6262.0009 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΕΤΟΥΣ  2013
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

21,86 2.159,92

80.8231 ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΣΕ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ

86.603,17 90.403,17

80.8242.0002 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 1.883,69 2.133,69
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10.6422 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ  ΕΞΟΔΑ  ΚΑΙ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

22,00 0

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 112/2014
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ΘΕΜΑ 7ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης  για  την  προμήθεια  φωτοτυπικού  χαρτιού  για  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του
Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   1.300,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.6612  )
 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014)

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

 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

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 φωτοτυπικού χαρτιού  για τις υπηρεσίες του
Δήμου

   2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 1.300,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  10.6612  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

      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

-40 κιβώτια (των 5 πακέτων) φωτοτυπικό χαρτί Α4 
-10 κιβώτια (των 5 πακέτων) φωτοτυπικό χαρτί Α3 

ΣΥΝΟΛΟ    1.300,00€

Τρόπος εκτέλεσης 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 72 του Ν.3852/10 με τίτλο “Οικονομική Επιτροπή-Αρμοδιότητες”

-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 Ν.2286/95

-Οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.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»

Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια επιλογής αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη των
συμμετεχόντων, με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2014 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 10.6612
ποσού 7.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και
της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).
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Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη γνώμη
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου.

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)

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

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

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στο κτίριο του Δήμου Κέας.

Παραλαβή Ειδών
Η  παραλαβή  των  ειδών  θα  γίνει  από  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  που  έχει  συγκροτηθεί  με
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  28  της
υπ΄αριθμ.11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και θα πραγματοποιηθεί με
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
    συγκεκριμένα στον Κ.Α.  10.6612
3. Την εισήγηση του αντιπροέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού  για τις  υπηρεσίες του Δήμου και τις  τεχνικές
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.300,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.  10.6612
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 113/2014
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ΘΕΜΑ 8ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια καθρεπτών ελέγχου κυκλοφορίας και πινακίδων τροχαίας σήμαν-
σης για τις ανάγκες του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ &

ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ     400,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.7135.0001  )

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014)

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 δημοτικών οδών του Δήμου μας, κρίνεται απαραίτητη η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια καθρεπτών ελέγχου κυκλοφορίας και πινακίδων
τροχαίας σήμανσης

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  καθρεπτών  ελέγχου  κυκλοφορίας  και
πινακίδων τροχαίας σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου

    2.την διάθεση πίστωσης ύψους 400,00€  συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 30.7135.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• 2 τεμ.καθρέπτες ελέγχου κυκλοφορίας πολύ υψηλής αντοχής, διαμέτρου 60 εκατοστών
• 2 τεμ.καθρέπτες ελέγχου κυκλοφορίας πολύ υψηλής αντοχής, διαμέτρου 70 εκατοστών
• 4 τεμ.πινακίδες Ρ-2 STOP πλήρως ανακλαστικές, διαστάσεων 60 εκατοστών

ΣΥΝΟΛΟ    400,00€

Τρόπος εκτέλεσης 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 72 του Ν.3852/10 με τίτλο “Οικονομική Επιτροπή-Αρμοδιότητες”

-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 Ν.2286/95

-Οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.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»

Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια επιλογής αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη των
συμμετεχόντων, με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2014  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
30.7135.0001 ποσού 15.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του
Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).
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Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη γνώμη
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου.

Συμβατικά στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής,
κατά σειρά ισχύος, είναι :
1.Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
2.Η προσφορά του μειοδότη (τεχνική και οικονομική)

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

Χρόνος 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 στην αποθήκη του Δήμου Κέας.

Παραλαβή Ειδών
Η  παραλαβή  των  ειδών  θα  γίνει  από  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  που  έχει  συγκροτηθεί  με
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  28  της
υπ΄αριθμ.11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και θα πραγματοποιηθεί με
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
    συγκεκριμένα στον Κ.Α.  30.7135.0001
3. Την εισήγηση του αντιπροέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια  καθρεπτών ελέγχου κυκλοφορίας και πινακίδων τροχαίας σήμανσης
για τις ανάγκες δημοτικών οδών του Δήμου μας και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια
ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.  30.7135.0001
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 114/2014
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ΘΕΜΑ 9ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια υλικών για την τεχνική υπηρεσία.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   250,00  € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.6662.0002  )

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014)

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

   ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

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

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υλικών για την τεχνική υπηρεσία

    2.την διάθεση πίστωσης ύψους 250,00€  συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 30.6662.0002 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

      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 τεμ. ντίζες ΙΝΟΧ διαμέτρου 12 χιλιοστών
• 3 δίσκοι ΙΝΟΧ διαμέτρου 125
• 35 τεμ. παξιμάδια Μ12 ΙΝΟΧ
• 35 τεμ.ροδέλες Μ12 ΙΝΟΧ
• 2  κιλά ρητίνη
• 1 τρυπάνι Νο 14
• 1 τεμ.μονωτική ταινία

ΣΥΝΟΛΟ    250,00€
Τρόπος εκτέλεσης 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 72 του Ν.3852/10 με τίτλο “Οικονομική Επιτροπή-Αρμοδιότητες”

-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 Ν.2286/95

-Οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.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»

Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια επιλογής αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη των
συμμετεχόντων, με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.
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Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2014  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
30.6662.0002 ποσού 10.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του
Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).

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

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)

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

Χρόνος 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 στην αποθήκη του Δήμου Κέας.

Παραλαβή Ειδών
Η  παραλαβή  των  ειδών  θα  γίνει  από  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  που  έχει  συγκροτηθεί  με
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  28  της
υπ΄αριθμ.11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και θα πραγματοποιηθεί με
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
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1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
    συγκεκριμένα στον Κ.Α.  30.6662.0002
3. Την εισήγηση του αντιπροέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια  υλικών για την τεχνική υπηρεσία  και τις τεχνικές προδιαγραφές των
προς προμήθεια ειδών.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 250,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.  30.6662.0002
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 115/2014
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ΘΕΜΑ 10ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια υλικών πυρόσβεσης.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   1.600,00  € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (70.6654.0003  )

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014)

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

   ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  πυροσβεστικού  κλιμακίου,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια υλικών πυρόσβεσης

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

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υλικών πυρόσβεσης

     2.την διάθεση πίστωσης ύψους 1.600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 70.6654.0003 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 ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• 6 τεμ. κράνη δασοπυρόσβεσης
• 20 τεμ. μάσκες ημίσεως προσώπου 
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ΣΥΝΟΛΟ    1.600,00€
Τρόπος εκτέλεσης 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 72 του Ν.3852/10 με τίτλο “Οικονομική Επιτροπή-Αρμοδιότητες”

-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 Ν.2286/95

-Οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.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»

Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια επιλογής αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη των
συμμετεχόντων, με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2014  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
70.6654.0003 ποσού 3.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του
Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).

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

Συμβατικά στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής,
κατά σειρά ισχύος, είναι :
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• Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
• Η προσφορά του μειοδότη (τεχνική και οικονομική)

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

Χρόνος 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 στην αποθήκη του Δήμου Κέας.

Παραλαβή Ειδών
Η  παραλαβή  των  ειδών  θα  γίνει  από  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  που  έχει  συγκροτηθεί  με
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  28  της
υπ΄αριθμ.11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και θα πραγματοποιηθεί με
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
    συγκεκριμένα στον Κ.Α.  70.6654.0003
3. Την εισήγηση του αντιπροέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια υλικών πυρόσβεσης και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια
ειδών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  1.600,00€ συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
70.6654.0003 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 116/2014
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ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια φακέλων και εντύπων λογαριασμών για την υπηρεσία ύδρευσης.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ     1.600,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6613  )
 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014)

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

   ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

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

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια φακέλων και εντύπων λογαριασμών για την
υπηρεσία ύδρευσης

   2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 1.600,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  25.6613  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

      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

• 5.000 φακέλους λογαριασμών ύδρευσης 
διαστάσεων 11χ23cm με δεξί παράθυρο 
εκτύπωση μονόχρωμη Α όψη

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

ΣΥΝΟΛΟ    1.600,00€
Τρόπος εκτέλεσης 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 72 του Ν.3852/10 με τίτλο “Οικονομική Επιτροπή-Αρμοδιότητες”

-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 Ν.2286/95

-Οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.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»

Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια επιλογής αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη των
συμμετεχόντων, με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2014 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.  25.6613
ποσού 2.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και
της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).
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Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη γνώμη
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου.

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)

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

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

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στο κτίριο του Δήμου Κέας.

Παραλαβή Ειδών
Η  παραλαβή  των  ειδών  θα  γίνει  από  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  που  έχει  συγκροτηθεί  με
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  28  της
υπ΄αριθμ.11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και θα πραγματοποιηθεί με
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
    συγκεκριμένα στον Κ.Α.  25.6613
3. Την εισήγηση του αντιπροέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 25.6613 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 117/2014
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ΘΕΜΑ 12ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια φακέλων διαφόρων διαστάσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών
του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ     600,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.6613  )
 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014)

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

   ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

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  φακέλων διαφόρων διαστάσεων για τις
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου

   2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 600,00€ συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  10.6613  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

      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

• (1.000 φάκελοι) διαστάσεων 23 Χ 32 με το σήμα και την επωνυμία του Δήμου
• (1.000 φάκελοι) διαστάσεων 25 Χ 35 με το σήμα και την επωνυμία του Δήμου
• (1.000 φάκελοι) διαστάσεων 36,5 Χ 45 με το σήμα και την επωνυμία του Δήμου

ΣΥΝΟΛΟ    6  00,00  €
Τρόπος εκτέλεσης 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 72 του Ν.3852/10 με τίτλο “Οικονομική Επιτροπή-Αρμοδιότητες”

-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 Ν.2286/95

-Οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.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»

Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια επιλογής αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη των
συμμετεχόντων, με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2014 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 10.6613
ποσού 2.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και
της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).
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Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη γνώμη
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου.

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)

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

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

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στο κτίριο του Δήμου Κέας.

Παραλαβή Ειδών
Η  παραλαβή  των  ειδών  θα  γίνει  από  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  που  έχει  συγκροτηθεί  με
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  28  της
υπ΄αριθμ.11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και θα πραγματοποιηθεί με
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
    συγκεκριμένα στον Κ.Α.  10.6613
3. Την εισήγηση του αντιπροέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 10.6613 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 118/2014
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ΘΕΜΑ 13ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια κουρτινών σκίασης Δήμου Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   800,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.7135  )
 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014)

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

   ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

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 κουρτινών σκίασης Δήμου Κέας.   

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  800,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  10.7135 του  
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

      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

• προμήθεια με τοποθέτηση roller σκίασης ανεξίτηλα, ως εξής :
1.  1 τεμάχιο διαστάσεων 2,12 Χ 3,60 

            2.  2 τεμάχια διαστάσεων 1,13 Χ 3,96
            3.  2 τεμάχια διαστάσεων 1,14 Χ 2,11
                                συνολικά  21,33 τ.μ.

  ΣΥΝΟΛΟ    800,00€

Τρόπος εκτέλεσης 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 72 του Ν.3852/10 με τίτλο “Οικονομική Επιτροπή-Αρμοδιότητες”

-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 Ν.2286/95

-Οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.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»

Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια επιλογής αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη των
συμμετεχόντων, με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2014 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 10.7135
ποσού 10.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και
της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).
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Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη γνώμη
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου.

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)

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

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

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στο κτίριο του Δήμου Κέας.

Παραλαβή Ειδών
Η  παραλαβή  των  ειδών  θα  γίνει  από  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  που  έχει  συγκροτηθεί  με
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  28  της
υπ΄αριθμ.11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και θα πραγματοποιηθεί με
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
    συγκεκριμένα στον Κ.Α.  10.7135
3. Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια κουρτινών σκίασης του Δήμου Κέας και τις τεχνικές προδιαγραφές των
προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 10.7135 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 119/2014
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ΘΕΜΑ 14ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής ενός (1) ελαστικού και τοποθέτησης δύο (2)
καινούριων ελαστικών σε μηχάνημα έργου του Δήμου.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  14ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί “παροχής οδηγιών για την
εφαρμογή του ΠΔ 28/80”, η διαδικασία για την επισκευή, συντήρηση, αφορά ανταλλακτικών των
αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ κλπ, καθορίζεται από τις  διατάξεις  της αριθμ.
3373/390/20-3-1975  (ΦΕΚ  349/75  τεύχος  Β΄)  απόφασης  Υπουργού  Προεδρίας,  όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας.
Στη συνέχεια ανέφερε ότι ο Δήμος Κέας δεν διαθέτει δικά του συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων
και έτσι η συντήρηση και επισκευή αυτών γίνεται σε ιδιωτικά συνεργεία.
Για  όλες  τις  απαραίτητες  επισκευαστικές  εργασίες  καθώς  και  την  προμήθεια  ανταλλακτικών
εισηγείται η αρμόδια “Επιτροπή Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων”η οποία συγκροτήθηκε με
την  υπ΄  αριθμ.  9/2014  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου,  συντάσσοντας  σχετική  “Εντολή
Επιθεώρησης”.
Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  η   Επιτροπή  Επισκευής  και  Συντήρησης  Οχημάτων  εισηγείται  την
συντήρηση κι επισκευή του υπ΄αριθμ. ΜΕ 62678 μηχανήματος έργου του Δήμου, ως εξής : 

1. ΜΕ 62678 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ : Θα πρέπει να γίνει επισκευή ενός (1) ελαστικού τύπου 16-
9-28 στο μπροστινό σύστημα του οχήματος με μερική γόμωση
2.  ΜΕ 62678  ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ  : Θα  πρέπει  να  γίνουν  εργασίες  τοποθέτησης  δύο  (2)
καινούργιων ελαστικών τύπου 16-9-28, στο πίσω σύστημα του οχήματος

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1.Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/80, περί “εκτέλεσης έργων & προμηθειών των ΟΤΑ”

2.Την υπ΄ αριθμ.  44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί “παροχής οδηγιών για την εφαρμογή
του ΠΔ 28/80”

3.Την υπ΄ αριθμ. 3373/390/20-3-1975 (ΦΕΚ 349/75 τεύχος Β΄) απόφασης Υπουργού Προεδρίας,
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας

4.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

5.Την με ημερομηνία 04/06/2014 εντολή επιθεώρησης της Επιτροπής  Επισκευής και Συντήρησης
Οχημάτων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  παροχή  υπηρεσίας επισκευής  ενός  (1)  ελαστικού  και  τοποθέτησης  δύο  (2)
καινούριων  ελαστικών  σε  μηχάνημα  έργου  του  Δήμου και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των
παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  1.460,00€  (συμπ/νου  ΦΠΑ)  σε  βάρος  του
Κ.Α.30.6672.0001 για  την  προμήθεια  των  ελαστικών  και  ποσού  197,20€  (συμπ/νου  ΦΠΑ)  σε
βάρος του  Κ.Α.30.6264  για εργασίες τοποθέτησης δύο ελαστικών και  μερικής γόμωσης ενός
ελαστικού, του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 120/2014
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ΘΕΜΑ 15ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου.

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

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί “παροχής οδηγιών για την
εφαρμογή του ΠΔ 28/80”, η διαδικασία για την επισκευή, συντήρηση, αφορά ανταλλακτικών των
αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ κλπ, καθορίζεται από τις  διατάξεις  της αριθμ.
3373/390/20-3-1975  (ΦΕΚ  349/75  τεύχος  Β΄)  απόφασης  Υπουργού  Προεδρίας,  όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας.
Στη συνέχεια ανέφερε ότι ο Δήμος Κέας δεν διαθέτει δικά του συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων
και έτσι η συντήρηση και επισκευή αυτών γίνεται σε ιδιωτικά συνεργεία.
Για  όλες  τις  απαραίτητες  επισκευαστικές  εργασίες  καθώς  και  την  προμήθεια  ανταλλακτικών
εισηγείται η αρμόδια “Επιτροπή Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων”η οποία συγκροτήθηκε με
την  υπ΄  αριθμ.  9/2014  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου,  συντάσσοντας  σχετική  “Εντολή
Επιθεώρησης”.
Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  η   Επιτροπή  Επισκευής  και  Συντήρησης  Οχημάτων  εισηγείται  την
συντήρηση κι επισκευή των υπ΄αριθμ. ΚΗΥ 2277, ΚΗΗ 4672, & ΚΗΥ 2288 απορριμματοφόρα
οχήματα του Δήμου, ως εξής : 

1.  ΚΗΥ  2277  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ  ΟΧΗΜΑ : Στο  όχημα  θα  πρέπει  να  γίνουν  εργασίες
κολλήματος στον μύλο και το σασί και ευθυγράμμιση του κουβά, όπως αναλυτικά αναφέρονται
στην από 04/06/2014 εντολή επιθεώρησης της Επιτροπής  Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων

2.  ΚΗΗ  4672  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ  ΟΧΗΜΑ : Στο  όχημα  θα  πρέπει  να  γίνουν  εργασίες
επισκευής  και  συντήρησης  με  αντικατάσταση  διαφόρων  ανταλλακτικών,  όπως  αναλυτικά
αναφέρονται στην από 04/06/2014 εντολή επιθεώρησης της Επιτροπής  Επισκευής και Συντήρησης
Οχημάτων

3.  ΚΗΥ  2288  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ  ΟΧΗΜΑ :  Στο  όχημα  θα  πρέπει  να  γίνουν  εργασίες
επισκευής  και  συντήρησης  με  αντικατάσταση  διαφόρων  ανταλλακτικών,  όπως  αναλυτικά
αναφέρονται στην από 04/06/2014 εντολή επιθεώρησης της Επιτροπής  Επισκευής και Συντήρησης
Οχημάτων

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1.Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/80, περί “εκτέλεσης έργων & προμηθειών των ΟΤΑ”

2.Την υπ΄ αριθμ.  44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί “παροχής οδηγιών για την εφαρμογή
του ΠΔ 28/80”

3.Την υπ΄ αριθμ. 3373/390/20-3-1975 (ΦΕΚ 349/75 τεύχος Β΄) απόφασης Υπουργού Προεδρίας,
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας

4.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

5.Τις με ημερομηνία 04/06/2014 εντολές επιθεώρησης της Επιτροπής  Επισκευής και Συντήρησης
Οχημάτων
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας επισκευής των απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Κέας
με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών και
ανταλλακτικών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  2.628,62€  (συμπ/νου  ΦΠΑ)  σε  βάρος  του
Κ.Α.20.6671.0001 για την προμήθεια των ανταλλακτικών και ποσού 1.334,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ)
σε  βάρος  του   Κ.Α.20.6263.0001  για  τις  απαιτούμενες  εργασίες,  του  προϋπολογισμού  εξόδων
οικονομικού έτους 2014

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 121/2014
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ΘΕΜΑ 16ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής φορτηγών του Δήμου.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  16ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί “παροχής οδηγιών για την
εφαρμογή του ΠΔ 28/80”, η διαδικασία για την επισκευή, συντήρηση, αφορά ανταλλακτικών των
αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ κλπ, καθορίζεται από τις  διατάξεις  της αριθμ.
3373/390/20-3-1975  (ΦΕΚ  349/75  τεύχος  Β΄)  απόφασης  Υπουργού  Προεδρίας,  όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας.
Στη συνέχεια ανέφερε ότι ο Δήμος Κέας δεν διαθέτει δικά του συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων
και έτσι η συντήρηση και επισκευή αυτών γίνεται σε ιδιωτικά συνεργεία.
Για  όλες  τις  απαραίτητες  επισκευαστικές  εργασίες  καθώς  και  την  προμήθεια  ανταλλακτικών
εισηγείται η αρμόδια “Επιτροπή Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων”η οποία συγκροτήθηκε με
την  υπ΄  αριθμ.  9/2014  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου,  συντάσσοντας  σχετική  “Εντολή
Επιθεώρησης”.
Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  η   Επιτροπή  Επισκευής  και  Συντήρησης  Οχημάτων  εισηγείται  την
συντήρηση κι επισκευή των υπ΄αριθμ. ΚΗΙ 1514  & ΚΗΥ 6737 φορτηγών οχημάτων του Δήμου,
ως εξής : 

1. ΚΗΙ 1514 ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ : Στο όχημα θα πρέπει  να γίνουν εργασίες επισκευής και
συντήρησης με αντικατάσταση διαφόρων ανταλλακτικών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην από
04/06/2014 εντολή επιθεώρησης της Επιτροπής  Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων

2. ΚΗΥ 6737 ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ : Στο όχημα θα πρέπει να γίνουν εργασίες επισκευής και
συντήρησης με αντικατάσταση διαφόρων ανταλλακτικών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην από
04/06/2014 εντολή επιθεώρησης της Επιτροπής  Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1.Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/80, περί “εκτέλεσης έργων & προμηθειών των ΟΤΑ”

2.Την υπ΄ αριθμ.  44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί “παροχής οδηγιών για την εφαρμογή
του ΠΔ 28/80”

3.Την υπ΄ αριθμ. 3373/390/20-3-1975 (ΦΕΚ 349/75 τεύχος Β΄) απόφασης Υπουργού Προεδρίας,
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας

4.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

5.Τις με ημερομηνία 04/06/2014 εντολές επιθεώρησης της Επιτροπής  Επισκευής και Συντήρησης
Οχημάτων
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας επισκευής των φορτηγών οχημάτων του Δήμου Κέας με τα
απαιτούμενα  ανταλλακτικά  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των  παρεχομένων  υπηρεσιών  και
ανταλλακτικών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  2.193,25€  (συμπ/νου  ΦΠΑ)  σε  βάρος  του
Κ.Α.30.6671.0001 για την προμήθεια των ανταλλακτικών και ποσού 487,20€ (συμπ/νου ΦΠΑ) σε
βάρος του  Κ.Α. 30.6263 για τις απαιτούμενες εργασίες, του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού
έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 122/2014
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ΘΕΜΑ 17ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής μηχανημάτων έργου του Δήμου.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  17ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί “παροχής οδηγιών για την
εφαρμογή του ΠΔ 28/80”, η διαδικασία για την επισκευή, συντήρηση, αφορά ανταλλακτικών των
αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ κλπ, καθορίζεται από τις  διατάξεις  της αριθμ.
3373/390/20-3-1975  (ΦΕΚ  349/75  τεύχος  Β΄)  απόφασης  Υπουργού  Προεδρίας,  όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας.
Στη συνέχεια ανέφερε ότι ο Δήμος Κέας δεν διαθέτει δικά του συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων
και έτσι η συντήρηση και επισκευή αυτών γίνεται σε ιδιωτικά συνεργεία.
Για  όλες  τις  απαραίτητες  επισκευαστικές  εργασίες  καθώς  και  την  προμήθεια  ανταλλακτικών
εισηγείται η αρμόδια “Επιτροπή Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων”η οποία συγκροτήθηκε με
την  υπ΄  αριθμ.  9/2014  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου,  συντάσσοντας  σχετική  “Εντολή
Επιθεώρησης”.
Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  η   Επιτροπή  Επισκευής  και  Συντήρησης  Οχημάτων  εισηγείται  την
συντήρηση κι επισκευή των υπ΄αριθμ. ΜΕ 121490  & ΜΕ 62678 μηχανημάτων έργου του Δήμου,
ως εξής : 

1. ΜΕ 121490 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ : Στο όχημα θα πρέπει να γίνουν εργασίες επισκευής και
συντήρησης με αντικατάσταση διαφόρων ανταλλακτικών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην από
04/06/2014 εντολή επιθεώρησης της Επιτροπής  Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων

2. ΜΕ 62678 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ : Στο όχημα θα πρέπει να γίνουν εργασίες επισκευής και
συντήρησης με αντικατάσταση διαφόρων ανταλλακτικών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην από
04/06/2014 εντολή επιθεώρησης της Επιτροπής  Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1.Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/80, περί “εκτέλεσης έργων & προμηθειών των ΟΤΑ”

2.Την υπ΄ αριθμ.  44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί “παροχής οδηγιών για την εφαρμογή
του ΠΔ 28/80”

3.Την υπ΄ αριθμ. 3373/390/20-3-1975 (ΦΕΚ 349/75 τεύχος Β΄) απόφασης Υπουργού Προεδρίας,
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας

4.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

5.Τις με ημερομηνία 04/06/2014 εντολές επιθεώρησης της Επιτροπής  Επισκευής και Συντήρησης
Οχημάτων
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας επισκευής των μηχανημάτων έργου του Δήμου Κέας με τα
απαιτούμενα  ανταλλακτικά  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των  παρεχομένων  υπηρεσιών  και
ανταλλακτικών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  4.528,63€  (συμπ/νου  ΦΠΑ)  σε  βάρος  του   Κ.Α.
30.6672.0001 για  την  προμήθεια  των  ανταλλακτικών  και  ποσού  777,20€  (συμπ/νου  ΦΠΑ)  σε
βάρος του  Κ.Α. 30.6264  για τις απαιτούμενες εργασίες, του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού
έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 123/2014
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ΘΕΜΑ 18ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης εφαρμογών λογισμικού.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  18ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ    10.067,55  € 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  10.6266.0002  ) 
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 και την ορθή μηχανογραφημένη 

λειτουργία, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας 

συντήρησης  εφαρμογών λογισμικού

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  εφαρμογών λογισμικού

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 10.067,55€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  10.6266.0002 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

-υπηρεσίες συντήρησης εφαρμογών λογισμικού 
-υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης των χρηστών [(60 ώρες, (24 ώρες στην έδρα 
  και 36 ώρες remote)] επί των εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού
-υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης υλικού εξοπλισμού (20 ώρες  remote) 

ΣΥΝΟΛΟ              10.067,55  €
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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  12.000,00€ και  συγκεκριμένα
στον Κ.Α. 10.6266.0002 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’
αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

Διάρκεια Σύμβασης 
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα διαρκέσουν από την υπογραφή της σύμβασης και έως την 31.12.2014,
ανάλογα με τις υποδείξεις του Δήμου.

Τόπος Παροχής 
Οι υπηρεσίες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης παρέχονται είτε στην έδρα του Δήμου, είτε
από τα γραφεία της εταιρείας με απομακρυσμένη σύνδεση.
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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 γίνει αμέσως μετά την ανάθεση στον ανάδοχο.
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
10.6266.0002
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  παροχή  υπηρεσίας συντήρησης  εφαρμογών  λογισμικού και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  10.067,55€,  σε  βάρος  του   Κ.Α.  10.6266.0002 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 124/2014
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ΘΕΜΑ 19ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια  κουπαστής για την πλατεία της Ιουλίδας.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  19ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
   ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   700,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.7135.0001  )

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014)

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

   ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης
για την προμήθεια  κουπαστής για την πλατεία της Ιουλίδας

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 κουπαστής για την πλατεία της Ιουλίδας

2.την διάθεση πίστωσης ύψους 700,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 30.7135.0001 του  
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

      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

• προμήθεια κιγκλιδώματος κοιλοδοκού 50 Χ 30 για την κατασκευή κουπαστής 28 μέτρων 

για την πλατεία της Ιουλίδας                            

ΣΥΝΟΛΟ    700,00€

Τρόπος εκτέλεσης 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 72 του Ν.3852/10 με τίτλο “Οικονομική Επιτροπή-Αρμοδιότητες”

-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 Ν.2286/95

-Οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.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»

Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια επιλογής αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη των
συμμετεχόντων, με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2014  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
30.7135.0001 ποσού 15.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του
Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).
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Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη γνώμη
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου.

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)

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

Χρόνος 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 στην πλατεία της Ιουλίδας.

Παραλαβή Ειδών
Η  παραλαβή  των  ειδών  θα  γίνει  από  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  που  έχει  συγκροτηθεί  με
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  28  της
υπ΄αριθμ.11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και θα πραγματοποιηθεί με
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
    συγκεκριμένα στον Κ.Α.  30.7135.0001
3. Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια κουπαστής για την πλατεία της Ιουλίδας και τις τεχνικές προδιαγραφές
των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 700,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 30.7135.0001
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 125/2014
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ΘΕΜΑ 20ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια καπακιού φρεατίου για την πλατεία της Ιουλίδας.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  20ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

   ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   300,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.7135.0003  )

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014)

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

   ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης
για την προμήθεια καπακιού φρεατίου για την πλατεία της Ιουλίδας

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 καπακιού φρεατίου για την πλατεία της
Ιουλίδας

2.την διάθεση πίστωσης ύψους 300,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 25.7135.0003 του  
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

      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

• προμήθεια καπακιού φρεατίου για την πλατεία της Ιουλίδας                            

ΣΥΝΟΛΟ    300,00€

Τρόπος εκτέλεσης 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 72 του Ν.3852/10 με τίτλο “Οικονομική Επιτροπή-Αρμοδιότητες”

-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 Ν.2286/95

-Οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.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»

Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια επιλογής αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη των
συμμετεχόντων, με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2014  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
25.7135.0003 ποσού 1.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του
Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).
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Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη γνώμη
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου.

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)

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

Χρόνος 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 στην πλατεία της Ιουλίδας.

Παραλαβή Ειδών
Η  παραλαβή  των  ειδών  θα  γίνει  από  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  που  έχει  συγκροτηθεί  με
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  28  της
υπ΄αριθμ.11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και θα πραγματοποιηθεί με
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
    συγκεκριμένα στον Κ.Α.  25.7135.0003
3. Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την  προμήθεια καπακιού  φρεατίου  για  την  πλατεία  της  Ιουλίδας  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 300,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 25.7135.0003
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 126/2014
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ΘΕΜΑ 21ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση

πίστωσης για την προμήθεια νερών για τις υπηρεσίες του Δήμου.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  21ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   350,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.6699  )
 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014)

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

   ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  350,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  10.6699 του  
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

      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

•  40 κιβώτια νερά 10lt
•  40 εξάδες νερά                    

ΣΥΝΟΛΟ    350,00€

Τρόπος εκτέλεσης 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 72 του Ν.3852/10 με τίτλο “Οικονομική Επιτροπή-Αρμοδιότητες”

-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 Ν.2286/95

-Οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.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»

Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια επιλογής αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη των
συμμετεχόντων, με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2014 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.  10.6699
ποσού 2.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και
της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).
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Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη γνώμη
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου.

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)

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

Χρόνος 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 στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος.

Παραλαβή Ειδών
Η  παραλαβή  των  ειδών  θα  γίνει  από  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  που  έχει  συγκροτηθεί  με
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  28  της
υπ΄αριθμ.11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και θα πραγματοποιηθεί με
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
    συγκεκριμένα στον Κ.Α.  10.6699
3. Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια νερών για τις υπηρεσίες του Δήμου και τις τεχνικές προδιαγραφές των
προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 350,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 10.6699 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 127/2014
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ΘΕΜΑ 22ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση

πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης κι επισκευής αναμεταδοτών ΙΝΤΕΡΝΕΤ.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  22ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ    8.000,00  € 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   (  70.6262.0002  ) 
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  σωστή  λειτουργία των αναμεταδοτών  ίντερνετ, κρίνεται απαραίτητη  η πραγματοποίηση 

δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης κι επισκευής τους.

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  κι επισκευής αναμεταδοτών
ΙΝΤΕΡΝΕΤ

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 8.000,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  70.6262.0002 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

-αντικατάσταση Access points σε κτίριο πρώην κοινότητας Κορησσίας
-αντικατάσταση Access points σε Παλιόμυλο
-αντικατάσταση ζεύξης Παλιόμυλος – Κάστρο – πλατείας (κτίριο Δήμου)
-αντικατάσταση ζεύξης προς περιοχή Οτζιά – Καστρί και Σωρός
-αντικατάσταση υπολογιστή στο κτίριο Κορησσίας (ζημιά από κεραυνόπτωση)
-επισκευή  αναμεταδότη  Μυλοποτάμου   και  αντικατάσταση  κεραιών  Κορησσίας  και
επισκευή αναμεταδότη Οτζιά
-συντήρηση αναμεταδοτών ίντερνετ διαδρομής Καστριού, Ιουλίδας και Κορησσίας
-συντήρηση  αναμεταδοτών  ίντερνετ  διαδρομής  Ιουλίδας  –  Παλιόμυλου  –  Βρουλιδίων  -
Κάτω Μεριάς
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ΣΥΝΟΛΟ              8.000,00  €

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.  70.6262.0002   (σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του Ν.  3871/10,  του  Π.Δ.  113/10 και  της  υπ’
αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

Διάρκεια Σύμβασης 
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα διαρκέσουν από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος.

Τόπος Παροχής 
Οι  παραπάνω υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν στις τοποθεσίες όπου βρίσκονται οι αναμεταδότες
και ο μηχανικός εξοπλισμός  ίντερνετ του Δήμου.
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Παραλαβή Εργασίας
Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή που θα παρακολουθεί την
καλή εκτέλεσής τους.

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας θα γίνει αμέσως μετά την ανάθεση στον ανάδοχο.
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
70.6262.0002
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας συντήρησης  κι επισκευής αναμεταδοτών ΙΝΤΕΡΝΕΤ και τις
τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  8.000,00€,  σε  βάρος  του   Κ.Α.  70.6262.0002 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 128/2014
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ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση απόφασης Δημάρχου που αφορά έκτακτη δαπάνη και διάθεση πίστωσης

για την κάλυψη εξόδων κλιμακίου Π.Υ. Λαυρίου κατά την πυρόσβεση της 14ης Μαΐου 2014.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  23ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης

ανέφερε τα εξής :

Την Τετάρτη 14 Μαΐου 2014 -και ενώ στην Κέα έπνεαν άνεμοι 9 μποφόρ- εκδηλώθηκε στο
νησί πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να αποτεφρωθούν περί τα 400 στρέμματα γης και να κινδυνεύσουν
περιουσίες και ανθρώπινες ζωές.

Η συμβολή, τόσο των μελών του εθελοντικού κλιμακίου, όσο και της Πυροσβεστικής Υπη-
ρεσίας  Λαυρίου υπήρξε σωτήρια,  καθώς -λόγω των θυελλωδών ανέμων- η  εναέρια πυρόσβεση
ήταν αδύνατη, παρόλο που υπήρξαν σχετικές προσπάθειες.

Στο πλαίσιο της πυρόσβεσης κρίθηκε αναγκαία η κάλυψη δαπάνης σίτισης και αγοράς πόσι-
μου νερού για τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαυρίου, που συμμετείχαν στην κατάσβεση
της πυρκαγιάς, δαπάνη η οποία ανήλθε στο ποσό των 130,00€, βάρυνε τον Κ.Α. εξόδων 70.6699
«Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του Δήμου Κέας και –
λόγω του κατεπείγοντος- αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμ. 164/16.05.2014 απόφαση Δημάρχου.

Βάσει των άρθρων 86 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 και 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010,  «Όταν δη-
μιουργείται 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 υπο-
βάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτρο-
πής». 

Καθώς ο εν λόγω Κ.Α.Ε. δεσμεύεται από την Οικονομική Επιτροπή, (άρθρο 158 παρ. 3 του
Ν. 3463/2006), καλείται αυτή να εγκρίνει την εν λόγω απόφαση Δημάρχου και συνακόλουθα τη
σχετική δαπάνη και τη δέσμευση αυτής. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1.   Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2  του Ν.3852/2010 
2.   Τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 2 του Ν. 3463/2006
3.   Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του Ν. 3463/2006
4.   Την υπ΄αριθμ  164/16-05-2014 απόφαση Δημάρχου
5.   Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
       στον Κ.Α.  70.6699
6.   Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει την υπ΄ αριθμ. 164/16-05-2014 απόφαση Δημάρχου, που αφορά την  κάλυψη δαπάνης
σίτισης  και  αγοράς  πόσιμου  νερού  για  τα  μέλη  της  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας  Λαυρίου,  που
συμμετείχαν  στην  κατάσβεση  της  πυρκαγιάς,  δαπάνη  η  οποία  ανήλθε  στο  ποσό  των  130,00€,
βάρυνε  τον  Κ.Α.  εξόδων 70.6699 «Λοιπές  προμήθειες  αναλώσιμων» του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2014 του Δήμου Κέας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 129/2014
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ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων σίτισης συμμε-

τεχόντων σε περιπτώσεις πυροσβέσεων.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  24ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης

ανέφερε τα εξής :

Σε συνέχεια της 102/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λαμβάνοντας υπόψη
την προηγούμενη εμπειρία της πυρκαγιάς της 14ης Μαΐου 2014 και το γεγονός ότι στο νησί μας
πνέουν ισχυροί άνεμοι καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και εκδηλώνονται σε ετήσια βάση πυρκα-
γιές μικρότερης ή μεγαλύτερης κλίμακας, εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πί-
στωσης για την κάλυψη εξόδων σίτισης συμμετεχόντων σε περιπτώσεις πυροσβέσεων για το έτος
2014. 

Η εν  λόγω δαπάνη,  ύψους  έως  του  ποσού των  800,00€   θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  εξόδων
70.6699 «Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του Δήμου Κέας.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1.   Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
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 ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
       στον Κ.Α.  70.6699
5.   Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  δαπάνη για  την  κάλυψη  εξόδων  σίτισης  συμμετεχόντων  σε  περιπτώσεις
πυροσβέσεων για το έτος 2014. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 70.6699 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 130/2014



 9η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 5ης Ιουνίου 2014

ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή της αμοιβής στο Υπο-

θηκοφυλακείο Κέας για τη χορήγηση αντιγράφων συμβολαίων. 

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  25ο 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 πεντακοσίων (500,00€) για την
κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την  καταβολή της αμοιβής στο Υποθηκοφυλακείο
Κέας για τη χορήγηση 10 αντιγράφων συμβολαίων που αφορούν τίτλους  κυριότητας σχολικών
μονάδων.

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 00.6495.0002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 στον οποίo έχει εγγραφεί
πίστωση ευρώ πεντακόσια (500,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και στον Κ.Α. 
00.6495.0002
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  ευρώ  πεντακοσίων  (500,00€)  σε  βάρος  του  Κ.Α.
00.6495.0002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 με τίτλο “Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως”, για την
κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την καταβολή αμοιβής στο Υποθηκοφυλακείο Κέας
για τη χορήγηση 10 αντιγράφων συμβολαίων που αφορούν τίτλους κυριότητας σχολικών μονάδων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 131/2014
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ  1ο: Δέσμευση και διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή δαπανών που αφορούν παρο-

χές υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας Δήμου Κέας σε έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και οδοποιίας.

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.

Η Οικονομική Επιτροπή με τις υπ΄αριθμ 40,41 & 42/2013 αποφάσεις της είχε εγκρίνει τη δαπάνη,
τις τεχνικές προδιαγραφές και τη διάθεση πίστωσης για τις κατωτέρω παροχές υπηρεσίας :

1)Παροχή υπηρεσιών για την τεχνική βοήθεια Δήμου Κέας σε έργα ύδρευσης, συνολικού ποσού
μελέτης 20.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ)
(Με την υπ΄αριθμ.40/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, διάθεση ποσού 17.685,50€ σε βάρος
του ΚΑ 25.6112.0001 του προϋ/σμού εξόδων οικ.έτους 2013)

2)Παροχή υπηρεσιών για την τεχνική βοήθεια Δήμου Κέας σε έργα αποχέτευσης συνολικού ποσού
μελέτης 20.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ)
(Με την υπ΄αριθμ.41/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, διάθεση ποσού 17.685,50€ σε βάρος
του ΚΑ 25.6112.0002 του προϋ/σμού εξόδων οικ.έτους 2013)

3)Παροχή υπηρεσιών για την τεχνική βοήθεια Δήμου Κέας σε έργα οδοποιίας συνολικού ποσού
μελέτης 10.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ)
(Με την υπ΄αριθμ.42/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, διάθεση ποσού 7.675,00€ σε βάρος
του ΚΑ 30.6112.0002  του προϋ/σμού εξόδων οικ.έτους 2013)

Για τις παροχές υπηρεσιών για την τεχνική βοήθεια Δήμου Κέας σε έργα ύδρευσης & αποχέτευσης
πιστοποιήθηκαν λογαριασμοί της πρώτης εντολής πληρωμής τους στο έτος 2013 ποσού 6.826,50€
και 7.429,20€ αντίστοιχα, τα δε υπόλοιπα ποσά των μελετών μεταφέρονται στο έτος 2014, ενώ για
την παροχή υπηρεσίας για την τεχνική βοήθεια Δήμου Κέας σε έργα οδοποιίας δεν πιστοποιήθηκε
λογαριασμός στο έτος 2013 και το συνολικό ποσό της μελέτης θα εκτελεστεί στο έτος 2014, σε
βάρος των κάτωθι κωδικών όπως διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την ΚΥΑ 30842/31-7-2013.

Επειδή  τέλος  του προηγούμενου έτους  2013 έγιναν ανατροπές  των υπολοίπων ποσών που δεν
εκτελέστηκαν  εν  όλω  ή  εν  μέρει  εισηγούμαστε  την  διάθεση  πίστωσης  στους  νέους  κωδικούς
προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2014 : 
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Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  ΠΟΥ
ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ

25.7341.0002 Παροχή υπηρεσιών για την τεχνική βοήθεια Δήμου Κέας σε
έργα ύδρευσης

13.173,50€

25.7341.0003 Παροχή υπηρεσιών για την τεχνική βοήθεια Δήμου Κέας σε
έργα αποχέτευσης

12.570,80€

30.7341.0001 Παροχή υπηρεσιών για την τεχνική βοήθεια Δήμου Κέας σε
έργα οδοποιίας

9.050,00€

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 στους Κ.Α. 
      25.7341.0002, 25.7341.0003 & 30.7341.0001
5.  Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την δέσμευση και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης στους νέους κωδικούς προϋπολογισμού εξόδων οικ.
Έτους 2014, αναλυτικά ως εξής  : 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  ΠΟΥ
ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ

25.7341.0002 Παροχή υπηρεσιών για την τεχνική βοήθεια Δήμου Κέας σε
έργα ύδρευσης

13.173,50€

25.7341.0003 Παροχή υπηρεσιών για την τεχνική βοήθεια Δήμου Κέας σε
έργα αποχέτευσης

12.570,80€

30.7341.0001 Παροχή υπηρεσιών για την τεχνική βοήθεια Δήμου Κέας σε
έργα οδοποιίας

9.050,00€

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 132/2014
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ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια εξαρτημάτων για τις κούνιες της παιδικής χαράς Ποισσών.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΥΝΙΕΣ 
ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΟΙΣΣΩΝ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   180,0  0€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (15.7135.0001  )

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014)

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

 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης
για την προμήθεια εξαρτημάτων για τις κούνιες της παιδικής χαράς Ποισσών.

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 εξαρτημάτων για τις κούνιες της παιδικής
χαράς Ποισσών

    2.την διάθεση πίστωσης ύψους 180,00€  συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 15.7135.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2 καθίσματα κούνιας με πλάτη από ανθεκτικό υλικό και αντιολισθητική επιφάνεια  37 χ 30 εκ., με 
γαλβανιζέ πλαϊνά και αλυσίδα ασφαλείας με  λάστιχο, καθώς και με γαλβανιζέ αλυσίδες  με γάντζο 
για την τοποθέτηση των καθισμάτων

ΣΥΝΟΛΟ    180,00€
Τρόπος εκτέλεσης 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 72 του Ν.3852/10 με τίτλο “Οικονομική Επιτροπή-Αρμοδιότητες”

-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 Ν.2286/95

-Οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.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»

Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια επιλογής αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη των
συμμετεχόντων, με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2014  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
15.7135.0001 ποσού 2.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του
Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).
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Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη γνώμη
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου.

Συμβατικά στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής,
κατά σειρά ισχύος, είναι :
1.Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
2.Η προσφορά του μειοδότη (τεχνική και οικονομική)

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

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

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στο κτίριο του Δήμου Κέας.

Παραλαβή Ειδών
Η  παραλαβή  των  ειδών  θα  γίνει  από  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  που  έχει  συγκροτηθεί  με
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  28  της
υπ΄αριθμ.11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και θα πραγματοποιηθεί με
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
    συγκεκριμένα στον Κ.Α.  15.7135.0001
3. Την εισήγηση του αντιπροέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την  προμήθεια εξαρτημάτων για  τις  κούνιες  της  παιδικής  χαράς  Ποισσών και  τις
τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 180,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.  15.7135.0001
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 133/2014



 9η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 5ης Ιουνίου 2014

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός Βελισσαροπούλου Ειρήνη

             
  

 Ευαγγέλου Ιωάννης

Λέπουρας Στυλιανός
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