
  7η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 11ης Απριλίου 2014

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 11.04.2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2062/08.04.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας «Επισκευή και συντήρηση των αντλιοστασίων ύδρευσης του
Δήμου Κέας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων
ύδρευσης Δήμου Κέας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 3ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση κι επισκευή Σφαγείου Δήμου Κέας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  4ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση ελικοδρομίου Δήμου Κέας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  5ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας  «Απολύμανση – Μυοκτονία – Εντομοκτονία στα κτίρια του
Δήμου Κέας».
 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  6ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  τοποθέτησης  –  σύνδεσης  υλικών  για  την  προστασία  του
ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού έναντι κρουστικών υπερτάσεων.
 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  7ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας  “Αμοιβές  ορκωτών λογιστών” για έκδοση πιστοποιητικού
ελέγχου ισολογισμού του Δήμου για τα έτη 2012-13.
 
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 υλικών για την συντήρηση κι επισκευή του δημοτικού οδικού δικτύου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

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

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 10ο :  Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου για την
μεταφορά αποκομιδής απορριμμάτων από τον οικισμό Ιουλίδας Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2014.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 12ο :  Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση ισολογισμού της χρήσης 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 13ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτός έδρας μετακίνηση της
αντιδημάρχου και υπαλλήλων του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 14ο :  Έλεγχος απολογισμού έτους 2013 και σύνταξη σχετικής έκθεσης προς το Δημοτικό
Συμβούλιο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 15ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσιεύσεων σε
εφημερίδες.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 16ο : Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 55/14 απόφασης της οικονομικής επιτροπής. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 17ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου Κέας για το έτος 2014».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 18ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ του Δήμου
Κέας για το έτος 2014».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 19ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας «Επισκευή και συντήρηση  ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
αντλιοστασίων αποχέτευσης του Δήμου Κέας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας «Αποκατάσταση παροχών ύδρευσης Ιουλίδας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο  :   Ορθή  επανάληψη της  υπ'  αριθ.  35/2014  απόφασης  μας  με  θέμα  “Έγκριση  της
μελέτης,  σύνταξη  της  διακήρυξης  και  κατάρτιση  των  όρων  δημοπράτησης  για  την  παροχή
υπηρεσίας μίσθωσης μηχανημάτων για εργασίες αποκατάστασης βατότητας χωματόδρομων.”

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  3ο:  Διάθεση  πίστωσης  για  την πληρωμή  δαπάνης  προμήθειας  αντλιών  ύδρευσης  –

αποχέτευσης του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  4ο:  Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών

Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 5ο : Ανατροπή και νέα δέσμευση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης στον αντίστοιχο κωδικό
αριθμό εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ.έτους 2014 και διάθεση πίστωσης.

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. 7ης/11-04-2014
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και στο γραφείο του Τοπικού Συμβουλίου στην Κορησία, σήμερα στις 11/04/2014, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Κέας,  ύστερα  από  την 2062/08-04-2014 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
6 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ               ΑΠΟΝΤΕΣ
         
  1. Βασιλάκης Στυλιανός          1.  Λέπουρας Στυλιανός
      2. Βελισσαροπούλου Ειρήνη    

3. Μωραϊτου - Πουλάκη Μαρία   
4. Μορφωνιός Ιωάννης
5.  Μαρούλης Φίλιππος
6. Ευαγγέλου Ιωάννης (αν και προσκλήθηκε νόμιμα)

 

    
        
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Βασιλική Πετρή

Το μέλος της οικονομικής επιτροπής κ. Μαρούλης Φίλιππος αποχώρησε στο 7ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης
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ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας «Επισκευή και συντήρηση των αντλιοστασίων ύδρευσης
του Δήμου Κέας».

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
“  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 6.728,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  25.6262.0010  ) 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας  «Επισκευή και συντήρηση των αντλιοστασίων ύδρευσης του 

Δήμου Κέας».

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  «Επισκευή  και  συντήρηση  των
αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Κέας». 

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   6.728,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  25.6262.0010  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

Ο  Δήμος  Κέας  για  την  επισκευή  και  συντήρηση  αντλιοστασίων  ύδρευσης  του  Δήμου  Κέας
προτίθεται να κάνει :
1. Συντήρηση και αντικατάσταση (όπου απαιτείται) αντλιών
2. Αντικατάσταση φθαρμένων σωληνώσεων και εξαρτημάτων, συναρμογή και επανατοποθέτηση 
επισκευασμένων ή νέων αντλιών με τις ανάλογες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές συνδέσεις.
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Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια έτους 2014, ανάλογα με τις ανάγκες
της υπηρεσίας. 
Τα εργαλεία που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου. Οι
ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.

ΣΥΝΟΛΟ           6.728,00€

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 6.730,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 25.6262.0010 (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 



  7η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 11ης Απριλίου 2014

Διάρκεια Σύμβασης 
Οι  παραπάνω  εργασίες  θα  ολοκληρωθούν  εντός  του  έτους  2014,  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  της
υπηρεσίας. 

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στα υποδεικνυόμενα αντλιοστάσια ύδρευσης του Δήμου.

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και στον ΚΑ
25.6262.0010
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας «Επισκευή και συντήρηση των αντλιοστασίων ύδρευσης του
Δήμου Κέας» και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  6.728,00€,  σε  βάρος  του   ΚΑ  25.6262.0010 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 59/2014
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ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  «Συντήρηση  ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων
αντλιοστασίων ύδρευσης Δήμου Κέας».

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
“  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 6.728,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  25.6262.0017  ) 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας  «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων 

ύδρευσης Δήμου Κέας».

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  «Συντήρηση  ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ύδρευσης Δήμου Κέας»

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   6.728,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  25.6262.0017  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

Ο Δήμος Κέας προτίθεται να αναθέσει τη συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστα-
σίων ύδρευσης (όπου απαιτείται).



  7η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 11ης Απριλίου 2014

Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με τις ανάγκες
της υπηρεσίας. 

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

ΣΥΝΟΛΟ           6.728,00€

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 6.730,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 25.6262.0017 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν
30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη γνώμη
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 
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Διάρκεια Σύμβασης 
Οι παραπάνω εργασίες  θα ολοκληρωθούν εντός  έτους  2014 από την υπογραφή της  σύμβασης,
ανάλογα με τις υποδείξεις των υπηρεσιών του Δήμου.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνεται στις εγκαταστάσεις αντλιοστασίων ύδρευσης.

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και στον ΚΑ
25.6262.0017
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων
ύδρευσης Δήμου Κέας» και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  6.728,00€,  σε  βάρος  του   ΚΑ  25.6262.0017 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 60/2014
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ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση κι επισκευή Σφαγείου Δήμου Κέας».

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
“  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 3.200,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  70.6261.0003  ) 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση κι επισκευή Σφαγείου Δήμου Κέας» 

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 «Συντήρηση κι επισκευή Σφαγείου Δήμου
Κέας»

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   3.200,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  70.6261.0003 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 ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Δήμος Κέας προτίθεται να κάνει εργασίες επισκευής Δημοτικού Σφαγείου, σύμφωνα με ανάγκες

που έχουν καταγραφεί  στην υπηρεσία.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν σε:

Ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών, τσιγκελιών 

Υδροχρωματισμό  επιφανειών τοιχοποιίας.
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Τα εργαλεία και τα υλικά που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες, είναι στις υποχρεώσεις του 

εργολάβου. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο. 

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

ΣΥΝΟΛΟ           3.200,00€

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

      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 3.200,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 70.6261.0003 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν
30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη γνώμη
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 
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Διάρκεια Σύμβασης 
Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στο Δημοτικό Σφαγείο.

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 με το τέλος των εργασιών. Τυχόν διαφορές
που  μπορεί  να  προκύψουν  μετά  την  υπογραφή  της  σχετικής,  μεταξύ  του  Δήμου  και  του
προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της υπ’ αριθμόν
11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και στον ΚΑ
70.6261.0003
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  παροχή  υπηρεσίας «Συντήρηση  κι  επισκευή  Σφαγείου  Δήμου  Κέας»  και  τις
τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  3.200,00€  σε  βάρος  του   Κ.Α.   70.6261.0003 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 61/2014
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ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση ελικοδρομίου Δήμου Κέας».

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
“  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   4.640,00  € 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  70.6262.0005  ) 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση ελικοδρομίου Δήμου Κέας».

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 «Συντήρηση ελικοδρομίου Δήμου Κέας».

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   4.640,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  70.6262.0005  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Δήμος Κέας για τον καθαρισμό του ελικοδρομίου, στη θέση Σκλαβονικόλας θα πραγματοποιήσει
τις εξής εργασίες:
 
Καθαρισμός και αποψίλωση των χόρτων, καλαμιών, θάμνων κ.λ.π.,  από την εν γένει περιοχή του
ελικοδρομίου

Χρωματισμός  με  άσπρη  και  κίτρινη  μπογιά,  όπως  προβλέπεται,   στο  χώρο  προσγείωσης  των
ελικοπτέρων, χρωματισμός λοιπού εξοπλισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων
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Καθαρισμό των σπάρτων περιμετρικά του αγροτεμαχίου του ελικοδρομίου

Τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις ανωτέρω εργασίες θα απομακρυνθούν με ευθύνη και
μεταφορικό μέσο του εργολάβου.
Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν την πρώτη εβδομάδα από την υπογραφή της σύμβασης
και θα επαναληφθούν πριν την αργία της 28ης Οκτωβρίου. 
Τα υλικά καθαριότητας, υλικά ασπρίσματος, εργαλεία που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες,

είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.

ΣΥΝΟΛΟ           4.640,00€

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 6.730,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 70.6262.0005 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν
30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).
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Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη γνώμη
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 

Διάρκεια Σύμβασης 
Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν την πρώτη εβδομάδα από την υπογραφή της σύμβασης
και θα επαναληφθούν πριν την αργία της 28ης Οκτωβρίου. 

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στο ελικοδρόμιο Δήμου Κέας.

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και στον ΚΑ
70.6262.0005
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  παροχή  υπηρεσίας «Συντήρηση  ελικοδρομίου  Δήμου  Κέας»  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  4.640,00€,  σε  βάρος  του   ΚΑ  70.6262.0005 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 62/2014
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ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας «Απολύμανση – Μυοκτονία – Εντομοκτονία στα κτίρια
του Δήμου Κέας».

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
“  ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ – ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ

ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 615,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  10.6279.0001  ) 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας «Απολύμανση – Μυοκτονία – Εντομοκτονία στα κτίρια του 

Δήμου Κέας».

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 «Απολύμανση – Μυοκτονία – Εντομοκτονία
στα κτίρια του Δήμου Κέας»

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   615,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  10.6279.0001  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών απολύμανσης – μυοκτονίας –  εντομοκτονίας
στα κτήρια του Δήμου Κέας. Η παροχή υπηρεσίας θα γίνει σε όλα τα κτίρια του Δήμου Κέας. 
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Τα  φάρμακα  που  θα  χρησιμοποιηθούν  θα   είναι  εγκεκριμένα   από  το  Υπουργείο  Αγροτικής
Ανάπτυξης και τον ΕΟΦ και μετά από κάθε  εφαρμογή θα χορηγηθεί πιστοποιητικό απολύμανσης
εγκεκριμένο από το  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τα υλικά και τα εργαλεία που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες είναι στις υποχρεώσεις του
εργολάβου.  Οι  ασφαλιστικές  εισφορές  του  επιτηδευματία  και  του  προσωπικού  που  πιθανόν
απασχολήσει βαρύνουν τον ανάδοχο της υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση δεν βαρύνουν το Δήμο
Κέας.

ΣΥΝΟΛΟ           615,00€
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 3.000,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 10.6279.0001 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν
30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη γνώμη
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 
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Διάρκεια Σύμβασης 
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι έως δύο (2) μήνες.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει σε όλα τα  κτίρια του Δήμου Κέας.

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

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας θα γίνει μετά την ολοκλήρωσή της από τον 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
10.6279.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας «Απολύμανση – Μυοκτονία – Εντομοκτονία στα κτίρια του
Δήμου Κέας» και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  615,00€,  σε  βάρος  του   ΚΑ  10.6279.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 63/2014
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ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας τοποθέτησης – σύνδεσης υλικών για την προστασία του
ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού έναντι κρουστικών υπερτάσεων.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
“  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΝΑΝΤΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ”

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 3.000,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  10.6261.0001  ) 
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 προστασία του ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού έναντι κρουστικών υπερτάσεων,

κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας τοποθέτησης –

σύνδεσης υλικών

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 τοποθέτησης – σύνδεσης υλικών για την
προστασία του ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού έναντι κρουστικών υπερτάσεων

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  3.000,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  10.6261.0001  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η παρούσα παροχή υπηρεσίας αφορά σε εργασίες αντιμετώπισης κεραυνικού πλήγματος  και των
επιπτώσεων αυτού σε ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές συσκευές, συστήματα αυτόματου ελέγχου,
παραγωγής  κλπ,  με  την  τοποθέτηση  απαγωγών  κρουστικών  υπερτάσεων  στο  κτίριο  του  νέου
Δημαρχείου.
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Τα υλικά και τα εργαλεία που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες είναι στις υποχρεώσεις του
εργολάβου.  Οι  ασφαλιστικές  εισφορές  του  επιτηδευματία  και  του  προσωπικού  που  πιθανόν
απασχολήσει βαρύνουν τον ανάδοχο της υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση δεν βαρύνουν το Δήμο
Κέας.

ΣΥΝΟΛΟ           3.000,00€
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 5.000,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 10.6261.0001 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν
30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

Διάρκεια Σύμβασης 
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι έως δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
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Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στο κτίριο του νέου Δημαρχείου.

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 μετά την ολοκλήρωσή της από τον 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
10.6261.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  παροχή  υπηρεσίας τοποθέτησης  –  σύνδεσης  υλικών  για  την  προστασία  του
ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού  εξοπλισμού  έναντι  κρουστικών  υπερτάσεων και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  3.000,00€,  σε  βάρος  του   ΚΑ  10.6261.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 64/2014
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ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  “Αμοιβές  ορκωτών  λογιστών”  για  έκδοση
πιστοποιητικού ελέγχου ισολογισμού του Δήμου για τα έτη 2012-13.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
“  ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012-13”

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 12.000,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  10.6115.0003  ) 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας “Αμοιβές ορκωτών λογιστών” για έκδοση πιστοποιητικού 

ελέγχου ισολογισμού του Δήμου για τα έτη 2012-13.

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 “Αμοιβές ορκωτών λογιστών” για έκδοση
πιστοποιητικού ελέγχου ισολογισμού του Δήμου για τα έτη 2012-13.

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   12.000,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  10.6115.0003 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 ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η παρούσα μελέτη υπηρεσίας αφορά στην αμοιβή ορκωτών λογιστών για εργασία ελέγχου του
ισολογισμού  και  των  οικονομικών  καταστάσεων  των  χρήσεων  2012  -  2013  και  την  έκδοση
σχετικού πιστοποιητικού κατά έτος, καθώς και την παρουσία τους στο δημοτικό συμβούλιο κατά
την έγκριση των ανωτέρω προκειμένου να παράσχει σχετικές πληροφορίες και διευκρινήσεις.
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Οι  ασφαλιστικές  εισφορές  του  επιτηδευματία  και  του  προσωπικού  που  πιθανόν  απασχολήσει
βαρύνουν τον ανάδοχο της υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση δεν βαρύνουν το Δήμο Κέας. 

ΣΥΝΟΛΟ           12.000,00€
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 12.000,00€ και  συγκεκριμένα
στον Κ.Α. 10.6115.0003 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’
αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

Διάρκεια Σύμβασης 
Ο  Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής  υποχρεούται  να  παραδώσει  την  προβλεπόμενη  εργασία  εντός
ευλόγου  χρόνου  από  της  παραδόσεως  σ'  αυτόν  επί  αποδείξει  των  σχετικών  εγγράφων
υπογεγραμμένων νόμιμα από το αρμόδιο όργανο.
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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 αμοιβή θα τιμολογείται και θα είναι καταβλητέα σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο ελέγχου.
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
10.6115.0003
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  παροχή  υπηρεσίας “Αμοιβές  ορκωτών  λογιστών”  για  έκδοση  πιστοποιητικού
ελέγχου  ισολογισμού  του  Δήμου  για  τα  έτη  2012-13 και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των
παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  12.000,00€,  σε  βάρος  του   ΚΑ  10.6115.0003 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 65/2014
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ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση κι επισκευή του δημοτικού οδικού
δικτύου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   600,00€   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.   (30.6662.0001  ) 

        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  συντήρησης  του  δημοτικού  οδικού  δικτύου,  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  διοικητικών
υπηρεσιών του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση κι επισκευή του
δημοτικού οδικού δικτύου

     2.την διάθεση πίστωσης ύψους 600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 30.6662.0001 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 φορτηγά πέτρα για την επισκευή δρόμου πρόσβασης στην πηγή Καρυά περιοχής Πέρα 
Μεριά Δήμου Κέας

ΣΥΝΟΛΟ           600  ,00€

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

-Οι διατάξεις του άρθρου 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.
30.6662.0001 ποσού 10.000,00€  συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του
Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).
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Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη γνώμη
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου.

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

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση της  προμήθειας θα γίνει στο δρόμο πρόσβασης στην πηγή Καρυά περιοχής Πέρα
Μεριά 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 της προμήθειας,
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1δ, 2 και 3 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του
υπουργού  εσωτερικών  (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).  Τυχόν  διαφορές  που  μπορεί  να  προκύψουν  μετά  την
υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 40 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και στον ΚΑ
30.6662.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια υλικών για την συντήρηση κι επισκευή του δημοτικού οδικού δικτύου
και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0001
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 66/2014
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ΘΕΜΑ 9ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια υλικών πυρόσβεσης.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   1.300,00€   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.   (70.6654.0001  ) 

        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 πυροσβεστικού κλιμακίου Κέας, 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  διοικητικών
υπηρεσιών του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια  υλικών πυρόσβεσης για την κάλυψη των
αναγκών του πυροσβεστικού κλιμακίου Κέας

      2.την διάθεση πίστωσης ύψους 1.300,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 70.6654.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

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



  7η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 11ης Απριλίου 2014

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

400 MET. ΣΩΛΗΝΑ  TREVIRA COBRA 1" (20Μ)
4 TEM. ΑΥΛOΣ ΑΛOΥΜΙΝΙOΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 2"
4 TEM. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛ 2 Χ 1 "
4 TEM. ΥΔΡΑΥΛΙΚOΣ ΜΑΣΤOΣ ΕΞΑΓ. 1"
4 TEM. ΡΑΚOΡ ΜΠΑΓ.ΑΛOΥΜΙΝΙΟΥ ΒOΛΤΑ ] "
4 TEM. ΡΑΚOΡ ΜΠΑΓ.ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  OΥΡΑ 1"
1 TEM. ΑΦΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ RHE8
2 TEM. ΡΑΚOΡ ΜΠΑΓ.ΑΛOΥΜΙΝΙΟΥ ΒOΛΤΑ 1  3/4"
2 TEM. ΡΑΚOΡ ΜΠΑΓ.ΑΛΟΥΜΙΝΙΝΙΟΥ  OΥΡΑ    1 3/4"
8 TEM. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2 Χ 1   1/2"
8 TEM. ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 11 / 2 Χ 11/4"
3 TEM. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΤΑΦ 1"
6 TEM. ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1"
15 TEM. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓ. 1''
9 TEM. ΡΑΚΟΡ ΜΠΑΓ.ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΟΛΤΑ 1"
9 TEM. ΡΑΚOΡ ΜΠΑΓ.ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ OΥΡΑ 1"
100 ΤΕΜ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΗΜΙΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
1 ΤΕΜ. ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΝ 2,5 ΄΄

ΣΥΝΟΛΟ           1.300,00€
Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

-Οι διατάξεις του άρθρου 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
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-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.
70.6654.0001 ποσού 6.000,00€  συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του
Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

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

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στις αποθήκες 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 της προμήθειας,
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 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
70.6654.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια υλικών πυρόσβεσης 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.
70.6654.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 67/2014
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ΘΕΜΑ 10ο :  Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου για την
μεταφορά αποκομιδής απορριμμάτων από τον οικισμό Ιουλίδας Δήμου Κέας.

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

Μας κοινοποιήθηκε το Πρακτικό Διαγωνισμού, από την Επιτροπή Διαγωνισμού, για την ανάδειξη 
αναδόχου της υπηρεσίας που αφορά στην Μεταφορά αποκομιδής απορριμμάτων από τον οικισμό 
Ιουλίδας Δ. Κέας, καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών 
προσφορών, όπως αναφέρεται παρακάτω. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ »

Στα γραφεία του Δήμου Κέας σήμερα Τρίτη 8 Απριλίου 2014 η επιτροπή του διαγωνισμού η

οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 5/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Κέας,

αποτελούμενη από τους:

-Δεμένεγα Δήμητρα, Πολτικός Μηχανικός ΠΕ3, Υπάλληλος του Δήμου Κέας

-Πετρή Βασιλική, Διοικητικός / Διοικητικός ΔΕ1, Υπάλληλος του Δήμου Κέας

-Μπουγάδη Γεωργία, Διοικητικός ΤΕ17, Υπάλληλος του Δήμου Κέας 

Η  παραπάνω  επιτροπή  έχοντας  υπόψη  τη  διακήρυξη  της  παραπάνω  Υπηρεσίας,  που

δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες  ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ, Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ συνήλθε σε

δημόσια συνεδρίαση στις 10:00 π.μ. σήμερα Τρίτη 8 Απριλίου 2014 και ο πρόεδρος κήρυξε

την έναρξη παραλαβής των προσφορών.

Πρώτος  προσήλθε  ο  κ.  Λουρής  Αντώνιος  με  Α.Δ.Τ.  Κ  899998  και  ΑΦΜ  032968304  ως

εκπρόσωπος της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία Αντώνιος Λουρής και η προσφορά

παίρνει τον αριθμό ένα (1).

Στις 10:00 π.μ. η επιτροπή ανακοίνωσε την λήξη παραλαβής των προσφορών και συνέχισε την

διαδικασία.

Η επιτροπή διαγωνισμού έλεγξε την νομιμότητα του εκπροσώπου που υπέβαλλε  την πρώτη και

μοναδική πρόσφορα και υπέγραψε τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής και της

οικονομικής προσφοράς. Στην συνέχεια  άνοιξε τον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής

και  κατέγραψε  τα δικαιολογητικά που περιέχονται σε αυτόν. 
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1) Εγγυητική επιστολή ύψους ίσο με το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου
του  Φ.Π.Α.,  Τράπεζας  Πειραιώς που  λειτουργεί  στην  Ελλάδα,  συντεταγμένη  σύμφωνα με  το
νόμο, δηλαδή το ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών
(2.227,20€). Η εγγυητική αναγράφει λεπτομερώς το λόγο έκδοσή της (τίτλος έργου, ημερομηνία
διαγωνισμού κτλ.)

2) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου ή Συλλόγου στο  οποίο  είναι  εγγεγραμμένος από το οποίο  να
προκύπτει το, ειδικό με τη δημοπρατούμενη υπηρεσία, επάγγελμα του, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου.

3) Υπεύθυνη δήλωση  από την οποία προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα.
4)  Πιστοποιητικό  φορολογικής  ενημερότητας,  το  οποίο  ισχύει  κατά  την  ημερομηνία  του

διαγωνισμού.
5) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, του ιδίου.
6) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή έκδοσης, τελευταίου διμήνου,

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν
έχει κατατεθεί αίτηση προκειμένου να κηρυχθεί σε πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό  ή υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία.

7) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή έκδοσης, τελευταίου διμήνου,
από το οποίο προκύπτει ότι δεν εξεδόθη απόφαση η  οποία αναθέτει υπό αναγκαστική διαχείριση
ή άλλη ανάλογη κατάσταση πιστωτών ούτε τελεί υπό διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία..

8) Υπεύθυνη Δήλωση, από την οποία προκύπτει ότι δεν έχει υπαχθεί σε εκκαθάριση και δεν έχει
κατατεθεί αίτηση για την υπαγωγή σε εκκαθάριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

9) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι: έλαβε πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών
που αφορούν την εκτέλεση της δημοπρατούμενης υπηρεσίας, ότι έχει εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα
τυχόν προβλήματα και ότι αναλαμβάνει πλήρως και ανεπιφύλακτα την εκτέλεση της υπηρεσίας,
σύμφωνα με όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης.

10)  Υπεύθυνη  δήλωση στην  οποία  αναγράφεται  ότι:  α)  ουδέποτε  έχει  αποφασιστεί  έκπτωση  ή
διαδικασία έκπτωσης σε βάρος τους από ΟΤΑ ή οποιοδήποτε ΝΠΔΔ ή άλλο νομικό πρόσωπο του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, β) αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει κάθε στοιχείο και
σχετικό διευκρινιστικό δικαιολογητικό εφόσον του ζητηθούν από την επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού  που  δεν  αφορά  ζητούμενο  από  τη  διακήρυξη  δικαιολογητικό  συμμετοχής,
γ)αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει το Δήμο ακόμη και σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών
(Σάββατα, Κυριακές, αργίες κ.λ.π.)

11)  Φωτοαντίγραφο  της   άδειας  κυκλοφορίας  του  οχήματος  ιδιοκτησίας  του,  που  θα
χρησιμοποιηθεί  για  την  μεταφορά  αποκομιδής  των  απορριμμάτων  στο  σημείο  που  έχει
καθοριστεί.

Κατόπιν η επιτροπή έλεγξε την πληρότητα και το εμπρόθεσμο των δικαιολογητικών του πρώτου

και μοναδικού διαγωνιζόμενου όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης. Με

την  ολοκλήρωση  του  παραπάνω  ελέγχου  βρέθηκε  ότι  τα  δικαιολογητικά  του  πρώτου

διαγωνιζόμενου είναι σε ισχύ και πλήρη.

Στην συνέχεια αποσφραγίστηκε η οικονομική προσφορά του πρώτου διαγωνιζόμενου και έγινε ο

έλεγχος αυτής:



  7η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 11ης Απριλίου 2014

Στο έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς της ατομικής επιχείρησης του κ.  Λουρή Αντώνιου,

αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς το ποσοστό έκπτωσης. Η μέση προσφερόμενη

έκπτωση είναι  1%.

Με  την  ολοκλήρωση  του  ελέγχου  της  παραπάνω  οικονομικής  προσφοράς  προκύπτει  ότι

προσωρινός ανάδοχος του έργου εξελέγη η μειοδότρια ατομική επιχείρηση του κ. Λουρή

Αντώνιου,  με  μέση  προσφερόμενη  έκπτωση  1% και  η  διαδικασία  του  διαγωνισμού

καταχωρήθηκε όπως εφαρμόστηκε στο παρόν πρακτικό.

Στην συνέχεια  όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού παραδόθηκαν στην προϊστάμενη αρχή την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας. Ένσταση επί του παρόντος πρακτικού μπορεί να 

πραγματοποιηθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών από σήμερα δηλαδή μέχρι και την 

Παρασκευή 11 Απριλίου 2014. 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

     Δεμένεγα Δήμητρα               Πετρή Βασιλική                Μπουγάδη Γεωργία

     Πολ. Μηχανικός ΠΕ3           Διοικητικός ΔΕ1                Διοικητικός ΤΕ17

Αφού λάβουμε υπόψη μας τα παραπάνω 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.
 
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, όπως αυτό προκύπτει από το 
παραπάνω  πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού  και   αναθέτουμε στον κ. Αντώνιο  Λουρή  με 
Α.Δ.Τ. Κ  899998  και  Α.Φ.Μ. 032968304 τη «Μεταφορά Αποκομιδής Απορριμμάτων από τον 
οικισμό της Ιουλίδας Δ. Κέας» έναντι του ποσού 38.016,00€ πλέον Φ.Π.Α. 16% ήτοι συνολικού 
προϋπολογισμού 44.098,56€. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 68/2014
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ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για
την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού
έτους 2014.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  11ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει  ότι  ο  προϋπολογισμός  του  έτους  2014  ψηφίστηκε  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  στις
06/11/2014 με την υπ΄ αριθμ 182/2013 απόφαση, είναι απαραίτητο να αναμορφωθεί προκειμένου
να επικαιροποιηθεί και για να  εντάξουμε στον προϋπολογισμό νέες δαπάνες, και να απεντάξουμε
δαπάνες που δεν θα πραγματοποιηθούν. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η αναμόρφωσή του,
προκειμένου  να συμπληρωθεί με  νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά την ψήφισή του.

Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής :

Α. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΣΚΕΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 20.6041 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 1.290,00
2 20.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου

προσωπικού
1.290,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.290,00 1.290,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

ΣΚΕΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 45.6279.0002 Καθαρισμός νεκροταφείων 2013

(συνεχιζόμενο)
200,00

2 45.6279.0003 Καθαρισμός νεκροταφείων 2014 200,00
ΣΥΝΟΛΟ 200,00 200,00

Η αναμόρφωση των ανωτέρω ΚΑΕ δεν επηρεάζει την ισότητα εσόδων – εξόδων των υπηρεσιών.

Β. ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  (εκτός ανταποδοτικών)

 ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 1

α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 2119.0022 Επιχορήγηση από τους ΚΑΠ για το

πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
739,82

ΣΥΝΟΛΟ 739,82
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Με την υπ΄ αριθμό 5853/17-2-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΒΙΕΟΝ-Π59) 
επιχορηγήθηκε ο Δήμος με το ανωτέρω ποσό. Το ποσό αυτό μεταφέρεται στο αποθεματικό και θα 
διατεθεί από τον ΚΑΕ 00.6737.0002 «Απόδοση επιχορήγησης για το πρόγραμμα Βοήθεια στο 
σπίτι».

Με την ανωτέρω αναμόρφωση δεν προκύπτει υπέρβαση του ανώτατου ορίου της Ομάδας Εσόδων 
1 όπως αυτό υπολογίστηκε βάσει των οριζομένων  στο κεφ.Β1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 30842/1-8-
2013 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 
2014»

ΚΑ
Ε

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΩΤΑΤΟ
ΟΡΙΟ

ΟΜΑΔΑΣ 1

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

01
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 13.342,67 15.640,00

02
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 27.795,06 -1.643,00 13.357,00

03

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 178.021,45 342.936,30

04

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ
ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 70.197,00 95.009,00

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.815,00 3000,00

07
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ

ΕΣΟΔΑ 12.921,26 1.600,00

15

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ -
ΠΡΟΣΤΙΜΑ -
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 18.974,97 24.000,00

16
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ

ΕΣΟΔΑ 150,09
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 353.088,11 14.307,61 289.957,61
22 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ 203.041,31 19.569,31 21.569,31

ΣΥΝΟΛΟ 879.346,92 32.233,92 807.069,22

ΣΚΕΛΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 1214.0008 Επιχορήγηση ασφαλιστικών

εισφορών προγράμματος ΟΑΕΔ
5.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00

Το ως άνω ποσό μεταφέρεται στο αποθεματικό και θα διατεθεί από τους ΚΑΕ 10.6054 και 20.6054.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
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α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 5111 Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά

έσοδα
155.338,08

2 5121 Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα
έσοδα

37.089,57

3 5122 Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα
έσοδα ΠΔΕ

58.794,79

ΣΥΝΟΛΟ 155.338,08 95.884,36

Το χρηματικό υπόλοιπο αναμορφώνεται προκειμένου να επικαιροποιηθεί με τα δεδομένα της 
31/12/2013. Η επικαιροποίηση του χρηματικού υπολοίπου αυξάνει το αποθεματικό κατά 59.453,72 
€.

ΣΚΕΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 00.6056.0001 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ 8.502,00
2 00.6056.0002 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 2.834,00
3 00.6312.0001 Λοιποί φόροι 5.000,00
4 00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00
5 00.6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 5.000,00
6 10.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου

προσωπικού
3.710,00

7 10.6261.0001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων
ακινήτων

3.000,00

8 10.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές &
ηλεκτρονικά συγκροτήματα

5.000,00

9
10 70.6264.0003 Επισκευή και συντήρηση λοιπών

μηχανημάτων σφαγείου
4.000,00

11 70.6279.0005 Καθαρισμός παλιών σφαγείων
έτους 2013(συνεχιζόμενο)

2.100,00

12 70.6654.0003 Προμήθεια λοιπού υλικού 3.000,00
13 70.6662.0001 Διάφορα υλικά για συντήρηση

εγκαταστάσεων
10.500,00

14 70.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2.000,00
15 70.7135.0002 Προμήθεια σκέπαστρου και

ντουλαπιών για το πυροσβεστικό
όχημα

2.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 54.646,00 5.000,00

Η αύξηση των δαπανών  κατά 49.646,00 € προέρχεται από το αποθεματικό.
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ΕΡΓΑ

α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 30.7412.0038 «Μελέτη περιβαλλοντικών

επιπτώσεων οδού πρόσβασης προς
Καρθαία»

7.695,00

2 30.7412.0043 Οριστική μελέτη οδού πρόσβασης
προς Καρθαία

15.375,00

3 30.7323.0001 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης
δρόμου Ορκού

26.440,00

30.7336.0001 Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων
οικισμού Κορησσίας

50.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 76.440,00 23.070,00

Οι ως άνω μελέτες  εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ και ως εκ τούτου προκύπτει η ανάγκη αναμόρφωσής 
τους και η μεταφορά των πιστώσεών τους για την δημιουργία του ΚΑΕ 30.7323.0001 «Κατασκευή 
τοιχίου αντιστήριξης δρόμου Ορκού» σύμφωνα με το άρθρο 161 παράγραφος 1 του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων. Το υπολειπόμενο ποσό με το οποίο αυξήθηκαν οι δαπάνες για έργα 53.370,00 € 
προέρχεται από το αποθεματικό.

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 1328.0005 Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για την

πράξη «Συντήρηση και ανάδειξη
μνημείων αρχαίας Καρθαίας»

43.370,00

ΣΥΝΟΛΟ 43.370,00

ΣΚΕΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 30.7341.0004  «Μελέτη περιβαλλοντικών

επιπτώσεων οδού πρόσβασης προς
Καρθαία»

7.995,00

2 30.7341.0003 Οριστική μελέτη οδού πρόσβασης
προς Καρθαία

15.375,00

3 30.7341.0002 Διαμόρφωση οδού πρόσβασης στον
αρχαιολογικό χώρο της Καρθαίας

20.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 43.370,00
Από την με Α.Π  1170/17-3-2014 απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΞ-
Ψ6Α)  εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Κέας για την εν λόγω πράξη συνολικού 
προϋπολογισμού 413.370,00 €. Για το έτος 2014 εκτιμάται ότι θα εκταμιευθεί και θα πληρωθεί το 
ποσό των 43.370,00 € το οποίο και εγγράφεται στον προϋπολογισμό βάσει των οριζομένων στην 
παρ.4 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 30842/1-8-2013 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014»
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Δ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Κατά την ανωτέρω αναμόρφωση του προϋπολογισμού το αποθεματικό του Δήμου (ΚΑΕ 9111) 
κινήθηκε ως εξής:

α/α ΚΑΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 9111 Από την επιχορήγηση για το πρόγραμμα

«Βοήθεια στο σπίτι»
739,82

2 9111 Από την επιχορήγηση εισφορών για το
πρόγραμμα ΟΑΕΔ

5.000,00

3 9111 Από την επικαιροποίηση του χρηματικού
υπολοίπου

59.453,72

4 9111 Από την αύξηση λειτουργικών δαπανών 49.646,00
5 9111 Από την αύξηση των δαπανών για έργα 53.370,00

ΣΥΝΟΛΟ 65.193,54 103.016,00

Από τον ανωτέρω πίνακα διαπιστώνεται ότι κατά την διαδικασία της αναμόρφωσης το αποθεματικό
του Δήμου μειώθηκε κατά το ποσό των 37.822,46 €  και διαμορφώθηκε στο ποσό των 24.829,77 € 
που αποτελεί το 1,94% του συνόλου των εγγεγραμμένων τακτικών εσόδων._

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :  

1.Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
   «Περί Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων». 
2.Το άρθρο 161 του Ν.3463/2006 του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
3.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. 
4.Το υπ΄αριθμ. 50106/31.12.13 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ.
5.Το άρθ. 1 της ΚΥΑ  7028/7.2.04 «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και 
κοινοτήτων».
6. Το άρθ.17 “Προσδιορισμός συντελεστών ανταποδοτικών τελών του Ν.1080/80.
7. Την υπ΄αριθμ.182/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2014
8. Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Το μέλος της μειοψηφίας κ.Ευαγγέλου Ιωάννης ψηφίζει ΠΑΡΟΝ)

Α. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2014 για τη σχετική ψήφισή του.

Β. Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 69/2014
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ΘΕΜΑ 12ο :  Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για
την έγκριση ισολογισμού της χρήσης 2011.

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

Υποβάλλει την έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά την έγκριση ισολογισμού χρήσης
2011  όπως  έχει  καταρτιστεί  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  σύμφωνα  με  τον
Ν.3852/2010.

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Χρήσεως 2011

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κέας

ΓΕΝΙΚΑ

Πέρα  από  τα  βασικά  οικονομικά  στοιχεία  τα  οποία  αναλύονται  στις  παραγράφους  που
ακολουθούν, την χρήση αυτή διενεργήθηκε απογραφή σύμφωνα με την παράγραφο 1.1.108 του
Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων (Π.Δ. 315/1999) και τις διατάξεις του Ν.3852/2010. Επίσης η
χρήση  που  πέρασε  ήταν  η  δεύτερη  από  την  εγκατάσταση  και  εφαρμογή  του  Διπλογραφικού
Λογιστικού Συστήματος επιτρέποντας στο Δήμο την σωστότερη παρακολούθηση της πορείας των
οικονομικών στοιχείων του.

Η  εξέλιξη  των  εσόδων  του  Δήμου  ήταν  θετική  ενώ  οι  λειτουργικές  του  δαπάνες
συγκρατήθηκαν στους προκαθορισμένους στόχους που είχαν τεθεί.

Η  πιστοληπτική  ικανότητα  του  Δήμου  διατηρήθηκε  σε  ικανοποιητικά  επίπεδα
αντανακλώντας τη θετική εικόνα των οικονομικών του.

Ο  Δήμος  στη  χρήση  2011,  ανταποκρίθηκε  στις  ανάγκες  του  μόνο  με  τα  ταμειακά  του
διαθέσιμα.

2.  Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τα  συνολικά  Οργανικά  Έσοδα  του  Δήμου  χρήσεως  2011 ανήλθαν  στο  ποσό  των
€1.900.519,62.

3.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2011 έχουν ως εξής:

72 Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών € 753.221,86

73 
Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-
προσαυξήσεις « 88.429,53

74 
Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό 
Προϋπολογισμό « 1.058.868,23
Σύνολο Οργανικών εσόδων Α € 1.900.519,62
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75 Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης € 272.152,46
76 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα « 4.832,80
81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα « 169.320,25
82 Έσοδα προηγούμενων περιόδων «       27.020,51

Σύνολο Ανόργανων εσόδων Β €      473.326,02
Γενικό Σύνολο (Α+Β) € 2.373.845,64

  4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των  € 1.413.900,97.  Τα έξοδα
διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των  € 824.775,57,  τα έξοδα λειτουργίας
δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των € 117.825,08 και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν
στο ποσό των € 269,02.

Το  συνολικό  κόστος  παροχής  υπηρεσιών,  διοίκησης,  δημοσίων  σχέσεων  και
χρηματοοικονομικά ανήλθε στο ποσό των € 2.356.770,64.

Τα έκτακτα έξοδα ανήλθαν σε € 9.175,64.
Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2011 ποσού  € 2.373.845,64 και των

συνολικών εξόδων της χρήσεως 2011 ποσού € 2.365.946,28 αποτελεί το κέρδος (πλεόνασμα) της
χρήσεως 2011 στο ποσό των € 7.899,36.

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2011, έχει ως εξής :
Αναλώσιμα υλικά € 89.673,23
Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων € 8.697,07
Σύνολο αναλώσεων € 98.370,30
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού € 701.282,39
Αμοιβές και έξοδα αιρετών και τρίτων € 114.490,66
Παροχές υπηρεσιών τρίτων € 390.729,80
Φόροι-τέλη € 4.804,72
Διάφορα έξοδα € 155.354,14
Έξοδα τραπεζών € 269,02
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων € 744.371,74
Επιχορηγήσεις και εισφορές σε ΝΠΔΔ και οργανισμούς του Δήμου € 31.431,57
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων € 115.666,30
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα € 9.175,64
Σύνολο οργανικών και έκτακτων εξόδων € 2.267.575,98
Σύνολο εξόδων και αναλώσεων € 2.365.946,28

6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου στη χρήση 2011 ανήλθαν στο ποσό των €2.200.008,74.

Οι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2011 ανήλθαν στο ποσό των    €1.746.489,24 μείον
ποσού €656,24 που αντιστοιχεί σε ανείσπρακτη επιταγή για την πληρωμή υποχρέωσης του Δήμου
κατά την 31/12/2011. Κατόπιν τούτου οι συνολικές πληρωμές για την χρήση 2011 διαμορφώνονται
στο ποσό των € 1.745.833,00.
Το  σύνολο  των  εισπράξεων  του  Δήμου  του  έτους  2011,  €2.200.008,74 πλέον  τα  χρηματικά
διαθέσιμα απογραφής ποσού € 156.764,66 ήτοι συνολικό ποσό €2.356.773,40 μείον τις πληρωμές
του Δήμου του έτους  2011, €1.745.833,00 μας δίνει τα διαθέσιμα τέλους της χρήσεως  2011  που
ανέρχονται στο ποσό των € 610.940,40.
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7. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όπως  προκύπτει  από  τον  Ισολογισμό  του  Δήμου  της  31.12.2011 τα  ενσώματα  πάγια
στοιχεία  ανέρχονται  στο  ποσό  των  €  11.266.076,78  και  αφαιρουμένων  των  σωρευμένων
αποσβέσεων ποσού € 2.000.317,8, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται την 31.12.2011 στο ποσό
των € 9.265.758,98. 
 

8. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Για την αγορά – κτήση ορισμένων από τα ανωτέρω πάγια εισπράχθηκαν από το Ελληνικό
Δημόσιο σχετικές επιχορηγήσεις. Το ποσό των επιχορηγήσεων (ενσώματα περιουσιακά στοιχεία)
την 31.12.2011 ανερχόταν στο ποσό των € 1.740.941,86.

 9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των   € 317.933,24 και
αφορούν  κατά  ποσό  €  289.746,78  βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις  σε  προμηθευτές,  ποσό 
€8.115,35 υποχρεώσεις  από  φόρους  και  εισφορές,  και  ποσό   €  20.071,11  υποχρεώσεις  σε
ασφαλιστικά ταμεία.

Οι αντίστοιχες βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των € 322.939,49.

10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η οικονομική πορεία του Δήμου Κέας όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις
της χρήσεως 2011 και την παραπάνω ανάλυση είναι ικανοποιητική.

Τα αποτελέσματα είναι  καρποί  της  προσπάθειας,  της συνεργασίας  και  της  δουλειάς του
Δημοτικού  Συμβουλίου,  του  Δημάρχου,  της  Δημαρχιακής  Επιτροπής  και  του  προσωπικού  του
Δήμου, καθώς επίσης και των σωστών σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ του προσωπικού και
της Διοίκησης του Δήμου.

11. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Ν.3852/07-06-2010 ο Δήμος Κέας δεν συνενώθηκε
με άλλον Δήμο. 

KEA, 11 Απριλίου 2014

Η Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος                                        Τα Μέλη

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 70/2014
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ΘΕΜΑ 13ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτός έδρας μετακίνηση
της αντιδημάρχου και υπαλλήλων του Δήμου.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού ευρώ τετρακοσίων πενήντα
εννιά  και  τριάντα  έξι  λεπτών  (459,36€)  από  τους  Κ.Α.  00.6421,  10.6422  &  30.6422  του
προϋπολογισμού οικ.έτους 2014 για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά οδοιπορικά
έξοδα και έξοδα κίνησης εκτός έδρας της αντιδημάρχου και υπαλλήλων του Δήμου, αναλυτικά ως
εξής :

• κα  Ειρήνη  Βελισσαροπούλου  –  αντιδήμαρχο,  για  την  μετάβασή  της  στη  Σύρο  για
συμμετοχή σε σύσκεψη στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με στελέχη της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων  Κυκλάδων,  ημερομηνία  αναχώρησης  06/03/2014  –  ημερομηνία  επιστροφής
09/03/2014,  ποσού  91,50€  και  για  την  συμμετοχή  της  στην  Διεθνή  Έκθεση  Τουρισμού
PHILOXENIA έτους 2013 στη Θεσσαλονίκη, ποσού 127,18€, από τον Κ.Α. 00.6421 του
προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

• κα  Δήμητρα  Δεμένεγα  –  υπάλληλο  του  Δήμου,  για  την  μετάβασή  της  στη  Σύρο  για
συμμετοχή σε σύσκεψη στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με στελέχη της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων  Κυκλάδων,  ημερομηνία  αναχώρησης  06/03/2014   –  ημερομηνία  επιστροφής
09/03/2014, ποσού 91,50€ από τον Κ.Α. 30.6422 του προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

• κα Μαριάννα Μωραϊτη – υπάλληλο του Δήμου, για την μετάβασή της στο Ειρηνοδικείο
Λαυρίου  για  τον  ετήσιο  έλεγχο  ληξιαρχικών  βιβλίων  του  Δήμου  Κέας,  ημερομηνία
αναχώρησης 07/03/2014  –  ημερομηνία  επιστροφής  07/03/2014,  ποσού 22,00€ από τον
Κ.Α. 10.6422 του προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

• κα Γεωργία Μπουγάδη – υπάλληλο του Δήμου, για την συμμετοχή της στην Διεθνή Έκθεση
Τουρισμού  PHILOXENIA έτους  2013 στη Θεσσαλονίκη,  ποσού 127,18€,  από τον  Κ.Α.
10.6422 του προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ.2 του Ν.3463/06.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 ΦΕΚ 35/Α΄
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και στους Κ.Α.
     00.6421, 10.6422 & 30.6422 
4. Την υπ΄αριθμ. 15/2014 απόφαση δημοτικού συμβουλίου
5. Τις υπ΄αριθμ. 76/05-03-2014, 77  &  78/06-03-2014  αποφάσεις Δημάρχου 
6. Την εισήγηση του προέδρου.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει  πίστωση  ποσού  ευρώ  διακοσίων  πέντε  (205,00€)  από  τους  ΚΑ 00.6421,  10.6422  &
30.6422 του προϋπολογισμού οικ.έτους 2014 για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά
οδοιπορικά έξοδα και έξοδα κίνησης εκτός έδρας της αντιδημάρχου και υπαλλήλων του Δήμου,
αναλυτικά ως εξής :

• κα  Ειρήνη  Βελισσαροπούλου  –  αντιδήμαρχο,  για  την  μετάβασή  της  στη  Σύρο  για
συμμετοχή σε σύσκεψη στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με στελέχη της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων  Κυκλάδων,  ημερομηνία  αναχώρησης  06/03/2014  –  ημερομηνία  επιστροφής
09/03/2014,  ποσού  91,50€  και  για  την  συμμετοχή  της  στην Διεθνή  Έκθεση Τουρισμού
PHILOXENIA έτους 2013 στη Θεσσαλονίκη, ποσού 127,18€, από τον Κ.Α. 00.6421 του
προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

• κα  Δήμητρα  Δεμένεγα  –  υπάλληλο  του  Δήμου,  για  την  μετάβασή  της  στη  Σύρο  για
συμμετοχή σε σύσκεψη στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με στελέχη της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων  Κυκλάδων,  ημερομηνία  αναχώρησης  06/03/2014   –  ημερομηνία  επιστροφής
09/03/2014, ποσού 91,50€ από τον Κ.Α. 30.6422 του προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

• κα Μαριάννα Μωραϊτη – υπάλληλο του Δήμου, για την μετάβασή της στο Ειρηνοδικείο
Λαυρίου  για  τον  ετήσιο  έλεγχο  ληξιαρχικών  βιβλίων  του  Δήμου  Κέας,  ημερομηνία
αναχώρησης 07/03/2014  –  ημερομηνία  επιστροφής  07/03/2014,  ποσού 22,00€ από τον
Κ.Α. 10.6422 του προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

• κα Γεωργία Μπουγάδη – υπάλληλο του Δήμου, για την συμμετοχή της στην Διεθνή Έκθεση
Τουρισμού  PHILOXENIA έτους  2013 στη Θεσσαλονίκη,  ποσού 127,18€,  από τον  Κ.Α.
10.6422 του προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 71/2014
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ΘΕΜΑ 14ο  :  Έλεγχος  απολογισμού  έτους  2013  και  σύνταξη  σχετικής  έκθεσης  προς  το
Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο  Πρόεδρος  υποβάλλει  στα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  την  εισήγηση  της  Ταμειακής
Υπηρεσίας  του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Θέτουμε υπόψη σας, τον φάκελο με τον απολογισμού της διαχείρισης του Δήμου  Κέας  για το
οικονομικό  έτους  2013,  όπως  έχει  υποβληθεί  από  την  ταμεία  του  Δήμου,  στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα παρακάτω  δικαιολογητικά : 

Γραμμάτια είσπραξης, αποδεικτικά βεβαίωσης, ταμειακός απολογιστικός πίνακας εσόδων - εξόδων,
εξοφληθέντα  χρηματικά εντάλματα,  προϋπολογισμός οικ.  έτους  2013 καθώς και  αναμορφώσεις
αυτού.

Παρακαλούμε όπως προβείτε στον σχετικό έλεγχό τους και στην σύνταξη της σχετικής έκθεσης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3345/2005 (Α’ 138) άρθρο 6, Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’), άρθρο
15 Ν.3202/2003, άρθρο 26, το άρθρο 163 του Ν.3463/2006 που ισχύει σήμερα, καθώς και το άρθρο
176 παρ. 1β του Ν.3852/2010.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά από λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν και αναλυτικά αναφέρονται
παραπάνω και  ετέθησαν υπόψη τους ,συντάσσει σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3345/2005 (Α’
138) άρθρο 6, Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’) άρθρο 15, Ν. 3202/2003 άρθρο 26 , άρθρο 163 του Ν.
3463/2006 που ισχύει σήμερα, καθώς και το άρθρο 176 παρ. 1β του Ν. 3852/2010  την έκθεσή της
που έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή που αποτελείται   από τα  πιο  πάνω αναφερόμενα  παρόντα μέλη στην
συνεδρίασή της σήμερα 11 Απριλίου  2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ. προέβη στον
προέλεγχο του οικονομικού απολογισμού έτους 2013 του Δήμου Κέας σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 3345/2005 (Α’ 138) άρθρο 6, Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’) άρθρο 15, Ν. 3202/2003 άρθρο 26
όπως και το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 που ισχύει σήμερα, καθώς και το άρθρο 176 παρ. 1β του
Ν. 3852/2010.

Αφού έλεγξε τον πιο πάνω απολογισμό και έκανε λεπτομερή έλεγχο των γραμματίων εισπράξεως
και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στα οποία επισυνάπτονται τα νόμιμα δικαιολογητικά
βρήκε τα  έσοδα που εισπράχθηκαν και  τα  έξοδα που πληρώθηκαν κατά το οικ.  έτος  2013 να
παρουσιάζουν την εξής μορφή :
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ΕΣΟΔΑ                ΕΞΟΔΑ

Τακτικά
1.500.387,28

Έξοδα χρήσης                                    
2.201.330,99

Έκτακτα
760.397,43

Αποθεματικό
1.443.337,64

Χρηματικό υπόλοιπο                            
1.383.883,92

ΣΥΝΟΛΟ
3.644.668,63

ΣΥΝΟΛΟ
3.644.668,63

Το ποσό των  1.443.337,64€ μεταφέρθηκε στη νέα χρήση οικ. έτους 2014.

Μετά το τέλος του προελέγχου η Οικονομική Επιτροπή :

Αποφασίζει ομόφωνα ότι καλώς έγινε η διαχείριση των εσόδων και  εξόδων του οικονομικού
έτους 2013 του Δήμου Κέας, αφού τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία ως προς το σκέλος των
εσόδων – εξόδων.

Υποβάλλει τέλος την έκθεσή της στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.3345/2005 (Α’ 138) άρθρο 6, Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’) άρθρο 15, Ν. 3202/2003 άρθρο 26
όπως και το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 που ισχύει σήμερα, καθώς και το άρθρο 176 παρ. 1β του
Ν. 3852/2010.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 72/2014
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ΘΕΜΑ 15ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσιεύσεων σε
εφημερίδες.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  15ο 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 διακοσίων ενενήντα
οκτώ και  δώδεκα λεπτών (298,12€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά  την
πληρωμή δημοσιεύσεων σε εφημερίδες, ως εξής :

• Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 170,52€ για τη δημοσίευση περίληψης διακήρυξης
διαγωνισμού για την “Παροχή υπηρεσιών για τη μεταφορά αποκομιδής απορριμμάτων από
τον οικισμό Ιουλίδας του Δήμου Κέας”, αριθμός φύλλου 3854/02-04-2014

• Εφημερίδα “Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ” - ποσό 127,60€ για τη δημοσίευση περίληψης
διακήρυξης  διαγωνισμού  για  την  “Παροχή  υπηρεσιών  για  τη  μεταφορά  αποκομιδής
απορριμμάτων από τον οικισμό Ιουλίδας του Δήμου Κέας”, αριθμός φύλλου 363/03-04-
2014

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80
και θα βαρύνει τον Κ.Α. 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 στον
    ΚΑ   20.6462
3. Τα φύλλα δημοσίευσης των εφημερίδων
4. Την εισήγηση του αντιπροέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού ευρώ διακοσίων ενενήντα οκτώ και δώδεκα λεπτών (298,12€)
για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή δημοσιεύσεων σε εφημερίδες,
ως εξής :

• Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 170,52€ για τη δημοσίευση περίληψης διακήρυξης
διαγωνισμού για την “Παροχή υπηρεσιών για τη μεταφορά αποκομιδής απορριμμάτων από
τον οικισμό Ιουλίδας του Δήμου Κέας”, αριθμός φύλλου 3854/02-04-2014

• Εφημερίδα “Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ” - ποσό 127,60€ για τη δημοσίευση περίληψης
διακήρυξης  διαγωνισμού  για  την  “Παροχή  υπηρεσιών  για  τη  μεταφορά  αποκομιδής
απορριμμάτων από τον οικισμό Ιουλίδας του Δήμου Κέας”, αριθμός φύλλου 363/03-04-
2014

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 73/2014
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ΘΕΜΑ 16ο : Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 55/14 απόφασης της οικονομικής επιτροπής. 

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

Κατόπιν διορθώσεων της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων, η οποία είναι αρμόδια για τον έλεγχο
των όρων διακήρυξης  φανερής  και  προφορικής  πλειοδοτικής  δημοπράτησης για  την ενοικίαση
παραλιών  Δήμου  Κέας,  σας  υποβάλλουμε  εκ  νέου  την  ανωτέρω  απόφαση  με  τις  ανάλογες
διορθώσεις.

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

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

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

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

Ο Δήμαρχος Κέας

      Έχοντας υπόψη:

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

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

1). Περιγραφή χώρων παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας με 
σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος.

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

    
         α/α    Τοποθεσία      Άσκηση

Δραστηριότητας
Τετραγωνικά

        μέτρα
      Ελάχιστη 
      προσφορά

            1 Θέση Κορησσία Τοποθέτηση ομπρελών και 
ξαπλωστρών

         200          10,00€

             2 Θέση Οτζιάς Τοποθέτηση ομπρελών και 
ξαπλωστρών

         300          10,00€

             3 Θέση Ποίσσες 1 Τοποθέτηση ομπρελών και 
ξαπλωστρών

         200          10,00€

             4 Θέση Ποίσσες 2  Τοποθέτηση ομπρελών και
ξαπλωστρών

         150          10,00€

             5 Θέση Ποίσσες 3 Τοποθέτηση κανό και  
ποδηλάτων προς ενοικίαση

          20          20,00€

             6 Θέση Κούνδουρος-Μπούρη 1 Τοποθέτηση ομπρελών και 
ξαπλωστρών

         200          12,00€

             7 Θέση Κούνδουρος-Μπούρη 2 Τοποθέτηση κανό και 
θαλασσίων ποδηλάτων 
προς ενοικίαση

          20                        20,00€

             8 Θέση Κούνδουρος-Μπούρη 3 Τοποθέτηση τροχήλατης 
καντίνας

          20          12,00€

             9 Θέση Ξύλα Τοποθέτηση ομπρελών και 
ξαπλωστρών

         200          10,00€

            10Θέση Σπαθί Τοποθέτηση ομπρελών και 
ξαπλωστρών

         150          10,00€

            11Θέση Συκαμιά Τοποθέτηση ομπρελών και 
ξαπλωστρών

         150            5,00€

            12Θέση Ορκός Τοποθέτηση ομπρελών και 
ξαπλωστρών

          150            5,00€

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

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

3).Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την  Τετάρτη 30 Απριλίου 2014, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
Κέας,  “ Στυλιανός Ρέστης”, στην Κορησσία Κέας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Οι δημοπρασίες θα διεξαχθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών η οποία
έχει οριστεί με την υπ’αριθμ. 43/2014 απόφασης του Δ.Σ ως εξής:
Για  την  θέση  Κορησσία  στις  30  Απριλίου  2014  ημέρα  Τετάρτη  από  ώρα  10:00  π.μ  (λήξη
κατάθεσης δικαιολογητικών για την συμμετοχή στην δημοπρασία) έως 10:30 π.μ 
Για την θέση  Ποίσσες στις 30 Απριλίου 2014 ημέρα Τετάρτη από ώρα 10:30 π.μ (λήξη κατάθεσης
δικαιολογητικών για την συμμετοχή στην δημοπρασία) έως 11:00π.μ
Για την θέση  Κούνδουρος-Μπούρη  στις 30 Απριλίου 2014 ημέρα Τετάρτη από ώρα 11:00 π.μ
(λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για την συμμετοχή στην δημοπρασία) έως 11:30 π.μ
Για την θέση  Ξύλα στις  30 Απριλίου 2014 ημέρα Τετάρτη από ώρα 11:30 π.μ (λήξη κατάθεσης
δικαιολογητικών για την συμμετοχή στην δημοπρασία) έως 12:00 μ.μ
Για την θέση  Οτζιάς  στις 30 Απριλίου 2014 ημέρα Τετάρτη  από ώρα 12:00 μ.μ (λήξη κατάθεσης
δικαιολογητικών για την συμμετοχή στην δημοπρασία) έως 12:30 μ.μ
Για την θέση  Σπαθί  στις 30 Απριλίου 2014 ημέρα Τετάρτη από ώρα 12:30 μ.μ (λήξη κατάθεσης
δικαιολογητικών για την συμμετοχή στην δημοπρασία) έως 13:00 μ.μ
Για την θέση  Συκαμιά  στις 30 Απριλίου 2014 ημέρα Τετάρτη από ώρα 13:00 μ.μ (λήξη κατάθεσης
δικαιολογητικών για την συμμετοχή στην δημοπρασία) έως 13:30 μ.μ
Για την θέση  Ορκός στις 30 Απριλίου 2014 ημέρα Τετάρτη από ώρα 13:30 μ.μ (λήξη κατάθεσης
δικαιολογητικών για την συμμετοχή στην δημοπρασία) έως 14:00 μ.μ
Σε  περίπτωση  που  οι  παραπάνω  δημοπρασίες  αποβούν  άκαρπες  για  οποιοδήποτε  λόγο  θα
επαναληφθούν  την  Παρασκευή  9  Μαΐου  2014,  στις  ίδιες  ώρες  και  στους  ίδιους  χώρους  όπως
ορίζονται παραπάνω.
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4). Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς
Το κατώτατο όριο προσφοράς αφορά το τρέχον έτος (2014) και ορίζεται στον πίνακα του πρώτου
όρου, ανάλογα με την τοποθεσία του χώρου παραχώρησης.
     
5). Εγγυητής

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

6). Δικαίωμα αποζημίωσης

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

7).  Σύμβαση

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

     
Τις αυτές συνέπειες έχει  ο τελευταίος πλειοδότης και σε περίπτωση που θα αρνηθεί να υπογράψει
τα πρακτικά της δημοπρασίας για την κατακύρωσή της στο όνομά του.
Μετά  το  πέρας  της  παραπάνω  προθεσμίας  των  δέκα  ημερών  η  σύμβαση  θεωρείται  ότι
καταρτίστηκε οριστικά.

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον μισθωτή εφόσον αυτός εντός αποκλειστικής προθεσμίας
των δέκα (10) ημερολογιακών  ημερών από την υπογραφή μισθωτηρίου συμβολαίου στις απευθείας
μισθώσεις  ή  από  την  κατακύρωση  της  δημοπρασίας  προσκομίσει  στην  αρμόδια  Κτηματική
Υπηρεσία  αντίγραφο  του  αποδεικτικού  καταβολής  του  οφειλόμενου  βάσει  του  χρηματικού
καταλόγου, ποσού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σε αντίθετη περίπτωση η εγγυητική επιστολή καταπίπτει
σε βάρος του, η δε Κτηματική Υπηρεσία ενημερώνει άμεσα την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί ακύρωσης του
συνταχθέντος χρηματικού καταλόγου. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται επίσης σε περίπτωση
που  μετά την δημοπρασία δεν συναφθεί μισθωτική σύμβαση εφόσον αυτό βεβαιώνεται με έγγραφο
του αρμόδιου Δήμου προς την Κτηματική Υπηρεσία.
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8). Διάρκεια εκμίσθωσης-αναπροσαρμογή μισθώματος     

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

9). Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

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

10). Εγγύηση και δικαιολογητικά συμμετοχής

Για να γίνει δεκτός  κάποιος στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της
δημοπρασίας, αίτηση συμμετοχής και:
-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο ή διαβατήριο αν πρόκειται   για   
αλλοδαπούς. 
-Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία
-Νόμιμο πληρεξούσιο όταν πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου φυσικού προσώπου
-Αντίγραφο επικυρωμένο της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε ή άδεια

παραμονής εάν  έχουν  ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε
-Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί

παρακατάθεσης σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο
οποίος  ενεργεί  για  λογαριασμό  του  διαγωνιζομένου,  ομολογιών  Δημοσίου,  Τραπέζης,  ή
Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα 

δέκατο(1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης  με άλλη με
ποσό ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό επί του επιτευχθέντος μισθώματος, η οποία θα επιστραφεί
μετά την λήξη της σύμβασης.
-Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 
(εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία) και του ΕΓΓΥΗΤΗ του.
 -Φορολογική ενημερότητα περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (αν είναι εταιρεία
εξίσου και για όλους τους εταίρους) και του εγγυητή του.
-Ασφαλιστική ενημερότητα  του συμμετέχοντος (αν είναι εταιρεία εξίσου και για όλους τους 
εταίρους) και του εγγυητή του.
-Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους 

όρους διακήρυξης της δημοπρασίας και της ΚΥΑ Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033(ΦΕΚ328/Β/13-
2-2014).
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11). Υποχρεώσεις μισθωτή

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

12). Λήξη μίσθωσης

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

13). Αναμίσθωση-Υπεκμίσθωση 

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

14). Ευθύνη Δήμου

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

15). Δημοσίευση Διακήρυξης

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

16).  Επανάληψη της δημοπρασίας

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

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

17).  Άλλες διατάξεις

Σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033(ΦΕΚ328/Β/13-2-2014)  και   το  παράρτημα
“Τεχνικές  προδιαγραφές  κατασκευών-διαμορφώσεων για  απλή  χρήση εντός  αιγιαλού-παραλίας-
Περιορισμοί-Συστάσεις” μεταξύ άλλων ισχύουν τα κάτωθι :
Απαγορεύεται ο συμψηφισμός του ανταλλάγματος με την οποιαδήποτε παροχή στοιχείων από τον
μισθωτή προς  τον Δήμο.
Απαγορεύεται  οποιαδήποτε   επέμβαση  που  αλλοιώνει  την  φυσική  μορφολογία  και  τα  βιοτικά
στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης. Καθώς και τον κοινόχρηστο
χαρακτήρα  αυτών,  όπως  η  ανέγερση  κάθε  είδους  κτίσματος  ή  τοποθέτηση  κατασκευάσματος
συνδέεται  σταθερά  με  το  έδαφος  (πάκτωση  με  σκυρόδεμα,  τσιμεντοστρώσεις,  πλακοστρώσεις,
επιχωματώσεις κ.λ.π),  ή   τοποθέτηση σκηνών και η   στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κ.λ.π.
καθώς και οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση εντός του χώρου.
Δεν επιτρέπεται η διέλευση οποιουδήποτε άλλου τροχοφόρου δια μέσου της παραλίας πλην αυτών
που μεταφέρουν τα θαλάσσια μέσα αναψυχής, καθώς επίσης απαγορεύεται αυστηρά η κατασκευή
στον αιγιαλό κάθε είδους μόνιμης εγκατάστασης από υλικά οικοδομής.
Απαγορεύεται  η  ανάρτηση  διαφημιστικών  πινακίδων  ή  άλλων  αντικειμένων  στο  χώρο,  και  η
πώληση διαφόρων ειδών όπως αντηλιακών, μαγιό, αναψυκτικών, ειδών φαγητού.
Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία μουσικής στον χώρο των ομπρελών.
Ο μισθωτής υποχρεούται άμεσα με δική το ευθύνη και έξοδα να τοποθετήσει σε μόνιμες βάσεις σε
εμφανή και συμμετρικά σημεία στον χώρο της εκμισθωμένης περιοχής κάδους απορριμμάτων. Οι
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κάδοι πρέπει να είναι από ξύλο ή επένδυση ξύλου ή άλλο φυσικό υλικό και να φέρουν πλαστική
σακούλα απορριμμάτων στο εσωτερικό τους, Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση πλαστικών κάδων.
Ο μισθωτής υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον χώρο κατά τρόπο ώστε να μην παραβιάζονται και να
μην θίγονται οι διατάξεις περί κοινοχρήστων χώρων και πραγμάτων.

Η μέγιστη κάλυψη χρήσης να μην υπερβαίνει το 50% του παραχωρούμενου χώρου προκειμένου να
υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά
μήκος της ακτής πλάτους τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από την ακτογραμμή, για την  ελεύθερη
κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 Η  ανάπτυξη  των  ομπρελών  στο  χώρο  δεν  επιτρέπεται  να  είναι  μικρότερη  των  πέντε  (5)
τετραγωνικών ανά σετ.
Θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος για την άνετη διακίνηση των λουομένων. Εάν στον ίδιο
αιγιαλό  υπάρχουν  περισσότερες  παραχωρήσεις  για  την  εκμίσθωση  ομπρελών  και  καθισμάτων
πρέπει μεταξύ των διάφορων χώρων του αιγιαλού που έχουν παραχωρηθεί να υφίσταται ενδιάμεση
απόσταση  ελεύθερης  ζώνης  τουλάχιστον  εκατό  (100)  μέτρων  μήκους.  Η  μίσθωση  χώρου  για
ενοικίαση  θαλασσίων  μέσων  αναψυχής  γίνεται  σε  συγκεκριμένο  σημείο  και  σε  όσους  έχουν
εφοδιαστεί την κατά νόμο άδεια από την Λιμενική Αρχή  και οπωσδήποτε θα τηρούν αυτά που
προβλέπονται από τον Γ.Κ.Λ άρθρο 20 παρ.6.
Στην περίπτωση εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής , επιτρέπεται η χρήση ειδικής σκηνής
τύπου κιόσκι (μη σταθερής κατασκευής) για τοποθέτηση σωστικών μέσων (ατομικών σωσιβίων
κ.λπ.) επιφάνειας έως 5 τ.μ. εντός του παραχωρούμενου χώρου.
Ο  έλεγχος  για  την  διασφάλιση  της  εφαρμογής  των  ανωτέρω  και  κατωτέρων  όρων  και
προϋποθέσεων θα γίνεται από τις  Λιμενικές Αρχές του νησιού καθώς και  από τις  Αστυνομικές
αρχές. 
Να  μην  δημιουργούνται  θέματα  υποβάθμισης  του  περιβάλλοντος  από  την  άσκηση  της
δραστηριότητας.
Οι  καντίνες  θα  είναι  τροχήλατες,  αυτοκινούμενες  ή  μη,  ενώ  στους  χώρους  για  τους  οποίους
παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτηση τους, σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις των ν.3769/2009, ν.3734/2009,ν.3377/2005,ν2323/1995 και του Π.Δ
254/2005  όπως  τροποποιήθηκαν  με  την  αριθμ.Κ1-164/22-2-2011,   την  εγκύκλιο
Υ1γ/Γ.Π/οικ.71459/30-7-2013,  τον  Ν.2971/01  και  την  ΚΥΑ  Δ10β1027032ΕΞ2014/1033(ΦΕΚ
328/Β/13-2-2014). 
Απαγορεύεται η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων από τις καντίνες σύμφωνα με  το άρθρο 42 της
Α.1.Β8577/83 Υγειονομικής Διάταξης  και την υπ' αριθμ. Α1Β/8777/87.1 εγκύκλιο Υ.Υ.Π & Κ.Α.
ενώ  δεν  προβλέπεται  από  την  υπ'αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012(ΦΕΚ2718/Β/08-10-2012)
Υγειονομική Διάταξη.
Οι καντίνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από εγκατεστημένες επιχειρήσεις
(ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής κ.λπ.), Για τις παραχωρήσεις αυτές δεν ισχύουν οι διατάξεις περί
υπαίθριου εμπορίου.
Η τοποθέτηση των τροχήλατων καντινών στους παραπάνω χώρους γίνεται με την προϋπόθεση 
 ότι  δεν  δημιουργεί  προβλήματα  αθέμιτου  ανταγωνισμού  ή  προστριβών  με  τους  πολίτες  ή
προβλήματα αισθητικής ή υγιεινής.
Εάν στον εκμισθωμένο χώρο υπάρχει ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων θα πρέπει να συντρέχουν και
οι  λοιπές  νόμιμες  προϋποθέσεις  που  αφορούν  την  λειτουργία  καταστημάτων  υγειονομικού
ενδιαφέροντος.
Η μη  έγκαιρη  καταβολή των  μισθωμάτων  από τον  μισθωτή και  τον  εγγυητή  θα  επιφέρει  την
αυτοδίκαιη έκπτωση του μισθωτή από το μίσθιο.
Ο δημοπρατούμενος χώρος είναι συγκεκριμένος και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επεκταθεί
σε άλλο σημείο της παραλίας.
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Κάθε  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  δεν  μπορεί  να  εκμισθώνει  περισσότερο  από  έναν  από  τους
ανωτέρω κοινόχρηστους χώρους.
Η μη τήρηση από τον μισθωτή ενός εκ των όρων και των προϋποθέσεων που τίθενται με το παρόν
που συντάσσεται κατ' εφαρμογή του Ν.2971/2001 και της  

υπ'αριθμ.Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033(ΦΕΚ328/Β/13-2-2014),  συνεπάγεται  πέραν  των  άλλων
κυρώσεων από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας Δημοσίων Κτημάτων και
την αυτοδίκαιη ανάκληση του μισθωτηρίου με απλή απόφαση του Δήμου.
Ο  μισθωτής  είναι  υποχρεωμένος  να  τηρεί  πιστά  τις  διατάξεις  του  Π.Δ  270/81  και  του

Ν.2971/2001(άρθρο  13.  Παρ.3),  καθώς  και  τις  διατάξεις  της  υπ’  αριθμ.
Κ.Υ.ΑΔ10Β1027032ΕΞ2014/1033(ΦΕΚ328/Β/13-2-2014) ,  και  του παραρτήματος  "Τεχνικές
προδιαγραφές  κατασκευών-διαμορφώσεων  για  απλή  χρήση  εντός  αιγιαλού-παραλίας-
Περιορισμοί-Συστάσεις", που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος,  έστω και αν δεν
αναφέρονται στο κείμενό του.

18). Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες  για την δημοπρασία παρέχονται  από το Γραφείο Εσόδων,  εργάσιμες  ημέρες  και
ώρες, διεύθυνση Δημαρχιακό Κατάστημα Κέας, Ιουλίδα, τηλέφωνα : 2288360000 (εσωτερικό 100)
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση
που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την  Παρασκευή 25 Απριλίου 2014.

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 74/2014
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ΘΕΜΑ 17ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου Κέας για το έτος
2014».

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
“  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014”

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 11.800,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  45.6279.0003  ) 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014)

ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ Κ.Α.
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας  «Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου Κέας για το έτος 2014».

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  «Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου Κέας
για το έτος 2014»

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   5.800,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  45.6279.0003  του
προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2014  και  ποσό  6.000,00€  θα  διατεθεί  από  τον
προϋπολογισμό του οικ.έτους 2015.

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά στον καθαρισμό νεκροταφείων (Ιουλίδας, Κορησσίας, Βουρκαρίου), με
σκοπό  την  συντήρηση  της  καθαριότητας  και  της  ευπρεπούς  εικόνας  των  νεκροταφείων.
Συμπεριλαμβάνονται οι δρόμοι που οδηγούν στα νεκροταφεία (Από βρύση Κουρέντι έως Λέοντα
Ιουλίδας, Περίπτερο Ξέστερνου έως νεκροταφείο Κορησσίας, ακίνητο Μαθιού έως νεκροταφείο 
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Βουρκαρίου και ακίνητο Δαλαρέτου έως νεκροταφείο Βουρκαρίου), η Εκκλησία της Αγ. Ειρήνης,
το μονοπάτι που οδηγεί σε αυτή και ο περιβάλλοντας χώρος της.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι : 
• Κλάδεμα (που θα γίνει άπαξ), ευπρεπισμός των δέντρων 
• Αποψίλωση των χόρτων από τις εν γένει περιοχές των νεκροταφείων και μεταφορά σκουπι-

διών (μία φορά την εβδομάδα)
• Καθαρισμός, σκούπισμα των εσωτερικών δρόμων και των πεζουλιών (όχτες των νεκροτα-

φείων και συγκέντρωση των απορριμμάτων. 
Ασβέστωμα των :

Α) εσωτερικών δρόμων και των πεζουλιών (όχτες των νεκροταφείων)
Β) Κορμοί των δέντρων σε ύψος ενός μέτρου από την επιφάνεια του εδάφους πριν τις εορ-

τές των Χριστουγέννων, πριν το Ψυχοσάββατο των αποκριών, πριν από τη περίοδο του Πάσχα
και στις αρχές Ιουλίου. Συγκεκριμένα οι εργασίες που αφορούν στην εκκλησία της Αγ. Ειρήνης
θα γίνουν στις αρχές Μαΐου (πριν τις 5/5/2014), στις αρχές Ιουλίου και στις Αρχές Σεπτεμβρίου

Τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις ανωτέρω εργασίες θα απομακρυνθούν με ευθύνη και 
μεταφορικό μέσο του εργολάβου. Απαιτούμενη προϋπόθεση είναι ο ανάδοχος εργολάβος να δια
θέτει ζώα (ημιόνους ή όνους) για την απομάκρυνση των απορριμμάτων από τους δρόμους (λι
θόστρωτα μονοπάτια) εντός των νεκροταφείων.

Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής  της
σύμβασης.

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

Σημειώνεται ότι το ολικό ποσό της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 11.800,00€ και αφορά για το
έτος 2014 το ποσό των 5.800,00€ και για το έτος 2015 το ποσό των 6.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ           11.800,00€
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
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      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 5.800,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 45.6279.0003, το υπόλοιπο ποσό 6.000,00€ θα διατεθεί από τον προϋπολογισμό του οικ.έτους
2015 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011
εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

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

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στα τρία νεκροταφεία του Δήμου Κέας (Ιουλίδας, Κορησσίας,
Βουρκαρίου),  στους δρόμους που οδηγούν στα νεκροταφεία (από βρύση Κουρέντι έως Λέοντα
Ιουλίδας,  από  περίπτερο  Ξέστερνου  έως  νεκροταφείο  Κορησσίας,  από  ακίνητο  Μαθιού  έως
νεκροταφείο  Βουρκαρίου  και  από  ακίνητο  Δαλαρέτου  έως  νεκροταφείο  Βουρκαρίου),  στην
Εκκλησία της Αγ. Ειρήνης, καθώς και στο μονοπάτι που οδηγεί σε αυτή και ο περιβάλλοντας χώρος
της.

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
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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
45.6279.0003
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου Κέας για το έτος 2014» και
τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  5.800,00€  σε  βάρος  του   Κ.Α.   45.6279.0003 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014 το δε υπόλοιπο ποσό των 6.000,00€ θα διατεθεί
από τον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 75/2014
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ΘΕΜΑ 18ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ του
Δήμου Κέας για το έτος 2014».

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
“  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕΗ

   ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014”

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 23.200,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  20.6262.0006  ) 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014)

ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ Κ.Α.
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας  «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ του Δήμου 

Κέας για το έτος 2014».

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 «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού
ΔΕΗ του Δήμου Κέας για το έτος 2014»

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   14.700,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  20.6262.0006  του
προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2014  και  ποσό  8.500,00€  θα  διατεθεί  από  τον
προϋπολογισμό του οικ.έτους 2015.

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η παρούσα μελέτη υπηρεσίας αφορά στη συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ του
Δήμου Κέας για το έτος 2014.
Ο Δήμος Κέας θα κάνει  προμήθεια και  τοποθέτηση 1.600 τεμαχίων λαμπτήρων, για εξωτερικό
φωτισμό στους δρόμους του Δήμου Κέας. 

Οι λαμπτήρες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι εξοικονόμησης ενέργειας, τύπου compact, σπει-
ρώματος Ε27, ισχύος 20 και 23Watt, τάσης 230 Volt και χρώματος Warm White και διάρκεια ζωής
τουλάχιστον 5.000h.

Σημειώνεται ότι το ολικό ποσό της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 23.200,00€ και αφορά για το
έτος 2014 το ποσό των 14.700€ και για το έτος 2015 το ποσό των 8.500,00€

ΣΥΝΟΛΟ           23.200,00€
Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

      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.
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Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2014, ύψους 14.700,00€ και  συγκεκριμένα
στον Κ.Α. 20.6262.0006, το υπόλοιπο ποσό 8.500,00€ θα διατεθεί από τον προϋπολογισμό του
οικ.έτους 2015 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν
30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

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

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει κατά μήκος του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της  ΔΕΗ στο νησί

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και στον ΚΑ
20.6262.0006
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ του Δήμου
Κέας για το έτος 2014» και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  14.700,00€  σε  βάρος  του   Κ.Α.   20.6262.0006 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014 το δε υπόλοιπο ποσό των 8.500,00€ θα διατεθεί
από τον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 76/2014
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ΘΕΜΑ 19ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  «Επισκευή  και  συντήρηση  ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων αντλιοστασίων αποχέτευσης του Δήμου Κέας».

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
“  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 6.728,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  25.6262.0013  ) 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας  «Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

αντλιοστασίων αποχέτευσης του Δήμου Κέας».

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 «Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων αντλιοστασίων αποχέτευσης του Δήμου Κέας»

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   6.728,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  25.6262.0013  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 ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση 

αντλιοστασίων αποχέτευσης  και ο Δήμος  Κέας προτίθεται να προβεί σε :

1. Συντήρηση και αντικατάσταση (όπου απαιτείται) αντλιών
2. Αντικατάσταση φθαρμένων σωληνώσεων και εξαρτημάτων, συναρμογή και επανατοποθέτηση 
επισκευασμένων ή νέων αντλιών με τις ανάλογες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές συνδέσεις

Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με τις ανάγκες
της υπηρεσίας. 
Τα υλικά και τα εργαλεία που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες είναι στις υποχρεώσεις του
εργολάβου.  Οι  ασφαλιστικές  εισφορές  του  επιτηδευματία  και  του  προσωπικού  που  πιθανόν
απασχολήσει βαρύνουν τον ανάδοχο της υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση δεν βαρύνουν το Δήμο
Κέας.

ΣΥΝΟΛΟ           6.728,00€
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.
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Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2014, ύψους 6.728,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 25.6262.0013 (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 
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι όλο το έτος ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στα αντλιοστάσια αποχέτευσης του Δήμου.

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και στον ΚΑ
25.6262.0013
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την παροχή υπηρεσίας «Επισκευή και  συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
αντλιοστασίων αποχέτευσης του Δήμου Κέας» και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων
υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  6.728,00€  σε  βάρος  του   Κ.Α.   25.6262.0013 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 77/2014
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας «Αποκατάσταση παροχών ύδρευσης Ιουλίδας».

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
“  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ”

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 22.000,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  25.6262.0019  ) 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας  «Αποκατάσταση παροχών ύδρευσης Ιουλίδας».

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  «Αποκατάσταση  παροχών  ύδρευσης
Ιουλίδας»

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   22.000,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  25.6262.0019  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014 

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η παρούσα μελέτη υπηρεσίας αφορά στην παροχή υπηρεσίας αποκατάστασης παροχών ύδρευσης
Ιουλίδας του Δήμου Κέας.
Ο Δήμος Κέας προτίθεται να κάνει την αποκατάσταση παροχών ύδρευσης Ιουλίδας του Δήμου
Κέας, λόγω της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης του  οικισμού Ιουλίδας, οι παροχές που θα
αντικατασταθούν είναι περίπου επτακόσιες (700). 
Τα απαραίτητα υλικά που απαιτούνται για τις εργασίες αποκατάστασης των παροχών ύδρευσης
βαρύνουν τον εργολάβο. 
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Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους 2014, ανάλογα με τις
ανάγκες και την υπόδειξη της υπηρεσίας. 

ΣΥΝΟΛΟ           22.000,00€
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 22.000,00€ και  συγκεκριμένα
στον Κ.Α. 25.6262.0019 (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 
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι  όλο το  έτος  2014,  ανάλογα με  τις  ανάγκες  και  την
υπόδειξη της υπηρεσίας. 
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Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στον οικισμό Ιουλίδας.

Χρόνος Παράδοσης 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θεωρείται η ημέρα κατά την οποία ο ανάδοχος ολοκληρώσει την παροχή
υπηρεσίας που αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη. Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας αφορά σε
ένα (1) ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και στον ΚΑ
25.6262.0019
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας «Αποκατάσταση παροχών ύδρευσης Ιουλίδας» και τις τεχνικές
προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  22.000,00€  σε  βάρος  του   Κ.Α.   25.6262.0019 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 78/2014



  7η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 11ης Απριλίου 2014

ΘΕΜΑ 2ο :  Ορθή επανάληψη της υπ' αριθ. 35/2014 απόφασής μας με θέμα “Έγκριση της
μελέτης, σύνταξη της διακήρυξης και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την παροχή
υπηρεσίας μίσθωσης μηχανημάτων για εργασίες αποκατάστασης βατότητας χωματόδρομων.”

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

Με  την  υπ'  αριθ.  35/2014  απόφασή  μας  εγκρίναμε  τη  μελέτη,  σύνταξη  της  διακήρυξης  και
κατάρτιση  των  όρων  δημοπράτησης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  μίσθωσης  μηχανημάτων  για
εργασίες αποκατάστασης βατότητας χωματόδρομων.

Επανερχόμαστε  σήμερα  για  να  επαναλάβουμε  εις  το  ορθό  την  παραπάνω απόφαση,  καθώς  εκ
παραδρομής τέθηκαν όροι εσφαλμένοι. Συγκεκριμένα :
1. Ο φορτωτής πρέπει να είναι ερπιστριοφόρος και όχι λαστιχοφόρος, για την επίτευξη τεχνικά
αρτιότερου αποτελέσματος στο στρώσιμο των χωματόδρομων.
2. Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θέτω εκ νέου υπόψη σας τη μελέτη, τους όρους διακήρυξης και
τους όρους δημοπράτησης για το έργο  «Παροχή υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων για
εργασίες  αποκατάστασης  βατότητας  χωματόδρομων»,  προϋπολογισμού  μελέτης  38.740,00€  με
Φ.Π.Α. 16% 6.198,40€, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 44.938,40€, όπως αυτά θεωρήθηκαν στις
18/03/2014 από τον προϊστάμενο του Τμήματος  Διοικητικού – Οικονομικού Δήμου Κέας.

ΜΕΛΕΤΗ

Π Α Ρ Ο Χ Η  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν  Γ Ι Α Τ Η Ν  Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η
Μ Η Χ Α Ν Η Μ ΑΤΩ Ν  Γ Ι Α Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ε Σ  Α Π Ο Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Η Σ

Β ΑΤ Ο Τ Η ΤΑ Σ  Χ Ω Μ ΑΤΟΔ Ρ Ο Μ Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ ΡΑ Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ ΡΑ Φ Ε Σ

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο υπηρεσίας
  Η  παρούσα  μελέτη  αναφέρεται  στην  μίσθωση  από  την  ελεύθερη  αγορά  των  οχημάτων  και  των
μηχανημάτων που δεν διαθέτει ο Δήμος ΚΕΑΣ και θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση του χωμάτινου
οδικού δικτύου του Δήμου, για την αποκατάσταση της βατότητας που έχει χαλάσει από τις βροχοπτώσεις
του χειμώνα για το έτος 2014. Ο τύπος αυτών αναφέρεται ακόλουθα:
Μηχανικός εκσκαφέας (τσάπα περιστροφική), μηχανικής ισχύος 90HP και άνω.
Ανατρεπόμενο φορτηγό με δυνατότητα φόρτωσης 10 τόνων και άνω.
Ερπιστριοφόρο φορτωτή, μηχανικής ισχύος 90HP και άνω.
  Η μίσθωση των παραπάνω αναλύεται στο ενδεικτικό προϋπολογισμό με βάσει τα παρακάτω κριτήρια:

  Α) Μίσθωση μηχανημάτων 

Για ημερήσια απασχόληση 6,00 ωρών εργασίας (ημερομίσθιο), από 7:30  έως 13:30.

1.   Μηχανικός εκσκαφέας 
      Εκσκαφή και φόρτωση.
2.   Ερπιστριοφόρος φορτωτής
      Εκσκαφή φόρτωση στρώσιμο χωματόδρομων.
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  Β)  Μίσθωση ανατρεπόμενων φορτηγών αυτοκινήτων με ωφέλιμο φορτίο άνω των δέκα (10) τόνων, για

ημερήσια απασχόληση 6,00 ωρών εργασίας (ημερομίσθιο), από 7:30 έως 13:30. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Τ.Μ. (€) ΔΑΠΑΝΗ

Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η  Μ Η Χ Α Ν Η Μ ΑΤ Ω Ν  Γ Ι Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ  
Α Π Ο Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Η Σ  Β ΑΤ Ο Τ Η ΤΑ Σ  
Χ Ω Μ ΑΤ Ο Δ Ρ Ο Μ Ω Ν  Μ Ε  

1 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 31 340,00 10.540,00

2 ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 30 340,00 10.200,00

3 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΤΟ 60 300,00 18.000,00

                                                                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ 38.740,00

                                                                                                                                         ΦΠΑ 16%   6.198,40

                                                                                                                                         ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 44.938,40

Η αναφερόμενη  τιμή  μορφώθηκε  μετά  από  έρευνα  που  έκανε  η  Υπηρεσία  στις  τρέχουσες  τιμές
εμπορίου  σε  αντίστοιχο  είδος,  και  ο  ακριβής  αριθμός  ημερομισθίων,  είναι  ενδεικτικός  και  θα
καθοριστεί  ακριβώς  ανάλογα  με  τις  υποδείξεις  της  τεχνικής  υπηρεσίας  και  σύμφωνα  με  τις
υφιστάμενες  ανάγκες.  Ο  προϋπολογισμός  δεν  θα  ξεπεράσει  το  ποσό  των  38.740,00€  μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Άρθρο 2ο   :   Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
α.  Του  Π.Δ/τος  28/1980  “περί  εκτελέσεως  έργων  και  προμηθειών  οργανισμών  τοπικής
αυτοδιοίκησης”.
β. Του ισχύοντος δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Ν. 3463/2006).

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Η διακήρυξη του διαγωνισμού.
β. Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου.
γ. Ο προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου.
δ. Η συγγραφή υποχρεώσεων - τεχνικές προδιαγραφές.
ε. Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) που θα δοθούν με την προσφορά.

Άρθρο 4ο :     Τρόπος παροχής της υπηρεσίας
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού, με τους όρους που
θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
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Άρθρο 5ο : Σύμβαση
Ο ανάδοχος μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος του μειοδοτικού διαγωνισμού, είναι
υποχρεωμένος να έρθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών, ούτε
μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το
άρθρο 6 εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.  

Άρθρο 6ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
1. Ο  ανάδοχος  στο  όνομα  του  οποίου  κατακυρώθηκε  ο  διαγωνισμός  υποχρεούται,  να

αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με εγγύηση ίση προς 10% (δέκα επί
τοις εκατό) του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς να υπολογίζεται η επιτευχθείς έκπτωση
κατά την δημοπρασία, δηλαδή το ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων
ευρώ (3.874,00€),  για καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης προς υπογραφή της σύμβασης και οπωσδήποτε
πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή καλής και εμπρόθεσμου εκτέλεσης
θα πρέπει να είναι συντεταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το δημόσιο.
Επιπλέον, η τράπεζα θα δηλώνει στην επιστολή ότι, η εγγύηση που παρέχεται βρίσκεται μέσα
στο ανώτατο όριο εγγύησης προς δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ότι οι
υποχρεώσεις της από την εγγύηση, λύνονται μόνον δια της επιστροφής σ’ αυτήν  της εγγυητικής
επιστολής, ή με έγγραφο του Δήμου, ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατατέθηκε.

     Εγγυητικές επιστολές που καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή χρονολογία λήξης δεν γίνονται δεκτές.
4. Η μη προσκόμιση εγγύησης σύμφωνα με τα παραπάνω, αποκλείει την υπογραφή της σχετικής

σύμβασης  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου  και  ισοδυναμεί  με  άρνηση  αυτού,  για  την
συνομολόγηση και υπογραφή της σύμβασης, που ενάγεται εις βάρος του τις νόμιμες κυρώσεις,
ήτοι για έκπτωση αυτού και την υπέρ του Δήμου κατάπτωση της εγγύησης, για τη συμμετοχή
στο διαγωνισμό.

5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση της εργασίας
την εξόφληση των αμοιβών των εργαζομένων και των εισφορών στο ΙΚΑ.

Άρθρο 7ο : Άρνηση υπογραφής της σύμβασης
1. Εάν ο ανάδοχος της εργασίας δεν προσέλθει,  να υπογράψει τη σύμβαση μέσα σε δέκα (10)

ημέρες από την γνωστοποίηση σ’ αυτόν της κατακύρωσης επ’ ονόματι του διαγωνισμού, ή δεν
καταθέσει την σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο της παρούσας εγγύηση καλής εκτέλεσης,
τότε εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
Ο Δήμος, μετά από αυτό είναι ελεύθερος να επιλέξει οιανδήποτε άλλη αποδεκτή προσφορά ή να
επαναλάβει τη δημοπρασία.

2. Ο Δήμος και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε
τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας που έγινε σ’ αυτόν από μέρος του αναδόχου που αρνήθηκε
την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 8ο : Ευθύνη αναδόχου και εγγύηση λειτουργίας
1. Ο  ανάδοχος  παροχής  της  υπηρεσίας  ευθύνεται  για  την  τήρηση  και  ικανοποίηση  των

συμπεφωνημένων ιδιοτήτων του αντικειμένου της υπηρεσίας και εγγυάται την ανυπαρξία
οιουδήποτε ελαττώματος.

2. Κατά την προσωρινή παραλαβή της παροχής υπηρεσίας εξετάζονται και διαπιστώνονται οι
κατ’ αρχήν ιδιότητες και οι τυχόν επελθούσες φθορές, ζημίες, κ.λ.π. λόγω πλημμελούς ή
κακής ποιότητας υπηρεσίας.
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3. Ο χρόνος εγγύησης που μετά την λήξη του οποίου γίνεται η οριστική παραλαβή, μετράται
από  την  ημερομηνία  προσωρινής  παραλαβής  και  καθορίζεται  με  την  προσφορά  του
διαγωνιζομένου.  Καθ’  όλο  το  χρόνο  της  εγγύησης  υποχρεούται  ο  ανάδοχος  να
αποκαταστήσει  κατασκευαστικές  και  λειτουργικές  ανωμαλίες  του  αντικειμένου  της
υπηρεσίας.

4. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί  στην αποκατάσταση λειτουργικών ανωμαλιών,  δικαιούται  ο
Δήμος κατά την κρίση της να προβεί σε αυτό για λογαριασμό του αναδόχου προμηθευτή ή
να ζητήσει την μείωση του τιμήματος.

Άρθρο 9ο : Αναθεώρηση τιμών προσφοράς
Οι τιμές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι της περαίωσης της υπηρεσίας.

Άρθρο 10ο : Δαπάνες αναδόχου. Ευθύνη μέχρι παραδόσεως
Όλα γενικά τα έξοδα μέχρι περαίωσης της υπηρεσίας, βαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης ο ανάδοχος
ευθύνεται, για οτιδήποτε ήθελε συμβεί στο είδος της υπηρεσίας, μέχρι το πέρας αυτής.

Άρθρο 11ο : Παράδοση, προσωρινή και οριστική παραλαβή
1. Ως ημέρα παράδοσης θεωρείται η ημέρα κατά την οποία ο ανάδοχος ολοκληρώσει την παροχή
υπηρεσία που αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη. Κατά την παράδοση θα συνταχθεί και απλό
πρωτόκολλο  ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβής.  Ο  ανάδοχος  ευθύνεται  μέχρι  του  χρόνου
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.  Μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή η ευθύνη του
αναδόχου περιορίζεται στα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας.
2. Στη συνέχεια της ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, η επιτροπή προσωρινής και οριστικής

παραλαβής που θα συγκροτηθεί, θα προβαίνει στην προσωρινή παραλαβή της υπηρεσίας κάθε
τέλος του μήνα.
Η προσωρινή  παραλαβή  θα  συντελεσθεί  το  πολύ  μέσα  σε  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την
ημερομηνία της ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

3. Η οριστική παραλαβή θα γίνει, μετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης και αποσκοπεί στην
διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας.

4. Κατά τον χρόνο εγγύησης εφόσον διαπιστωθούν φθορές, ζημίες, κ.λ.π. που θα οφείλονται στην
κακή  ποιότητα  υπηρεσίας,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  συμμορφωθεί  ανάλογα,  χωρίς  καμία
αμοιβή, εφόσον είναι δεικτικοί επανορθώσεων κατά την κρίση της επιτροπής. 
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις παραπάνω υποχρεώσεις του μέσα στην οριζόμενη
από την επιτροπή προθεσμία, ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και
λογαριασμό  του αναδόχου  και  κατά  τον  προσφορότερο για  τις  ανάγκες  και  τα  συμφέροντα
αυτού τρόπο.
Για  τη  κάλυψη  των  σχετικών  δαπανών  χρησιμοποιείται  η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  ή  με
παρακράτηση ποσού από το οφειλόμενο ποσό προς  τον ανάδοχο.  Η παραλαβή της  παροχής
υπηρεσίας θα γίνει από επιτροπή που θα ορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Π.Δ/τος 28/80.

Άρθρο 12ο : Αθέτηση όρων σύμβασης
1. Η  από  μέρους  του  αναδόχου  αθέτηση  όρου  ή  όρων  της  σύμβασης,  παρέχει  στο  Δήμο  το

δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο της παροχής υπηρεσίας.
2. Η έκπτωση του αναδόχου  έχει σαν συνέπεια:
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α)  Την  απώλεια  υπέρ  του  Δήμου  λόγω  ποινικής  ρήτρας  ολόκληρου  του  ποσού  της
κατατεθειμένης εγγυήσεως.

β) Την υποχρέωση του αναδόχου να αποζημιώσει τον Δήμο για κάθε ζημία θετική και αποθετική 
την οποία θα υποστεί από την μη εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 13ο : Τρόπος πληρωμής
Η αποζημίωση του αναδόχου θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα με Χ.Ε. πληρωμής που θα
εκδίδεται αφού προσκομίσει δελτίο παροχής υπηρεσιών θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται,
αναλυτική  κατάσταση  μισθοδοσίας  του  προσωπικού  και  θεώρηση  λογαριασμού  από  την
διευθύνουσα υπηρεσία. Το συνολικό ποσό δεν θα υπερβαίνει το ποσό με το οποίο μειοδότησε και
το Φ.Π.Α. που αναλογεί σε αυτό.

Άρθρο 14ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος της προμήθειας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως
τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που
ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), βαρύνει το Δήμο.

Άρθρο 15ο : Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 16ο : Τεχνικές προδιαγραφές
Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην μίσθωση από την ελεύθερη αγορά των οχημάτων και των μηχανημάτων
που δεν διαθέτει ο Δήμος ΚΕΑΣ και θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση του χωμάτινου οδικού δικτύου
του Δήμου, για την αποκατάσταση της βατότητας που έχει χαλάσει από τις βροχοπτώσεις του χειμώνα για το
έτος 2014. Ο τύπος αυτών αναφέρεται ακόλουθα:

• Μηχανικός εκσκαφέας (τσάπα περιστροφική), μηχανικής ισχύος 90HP και άνω.
• Ανατρεπόμενο φορτηγό με δυνατότητα φόρτωσης 10 τόνων και άνω.
•  Ερπιστριοφόρο φορτωτή, μηχανικής ισχύος 90HP και άνω.

  Η μίσθωση των παραπάνω αναλύεται στο ενδεικτικό προϋπολογισμό με βάσει τα παρακάτω κριτήρια:

  Α) Μίσθωση μηχανημάτων 

Για ημερήσια απασχόληση 6,00 ωρών εργασίας (ημερομίσθιο), από 7:30  έως 13:30.

1.   Μηχανικός εκσκαφέας 
      Εκσκαφή και φόρτωση.
2.   Ερπιστριοφόρος φορτωτής
     Εκσκαφή φόρτωση στρώσιμο χωματόδρομων.
  Β)  Μίσθωση ανατρεπόμενων φορτηγών αυτοκινήτων με ωφέλιμο φορτίο άνω των δέκα (10) τόνων, για

ημερήσια  απασχόληση  6,00  ωρών  εργασίας  (ημερομίσθιο),  από  7:30  έως  13:30. Συνημμένα  στοιχεία

προσφοράς.

Οι υπόλοιποι όροι να αναγραφούν στη σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου.
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Κέας διακηρύττει ότι,
Εκτίθεται  σε  πρόχειρο  μειοδοτικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές,  με  συμπλήρωση
τιμολογίου, με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά για την εργασία:

«Πα ρ ο χ ή ς  υ π η ρ ε σ ι ώ ν  γ ι α  ε ρ γ α σ ί ε ς  α π ο κ α τ ά σ τ α σ η ς  β α τ ό τ η τ α ς
χ ω μ α τ ό δ ρ ο μ ω ν ».

Άρθρο 1  ο   : Ισχύουσες διατάξεις
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
α)  Του  ΠΔ/τος  28/80  «Περί  εκτελέσεως  έργων  και  προμηθειών  οργανισμών  τοπικής
αυτοδιοίκησης».
β) Του ισχύοντος δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Ν. 3463/2006).

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του έργου που θα δημοπρατηθεί είναι:  38.740,00€,  πλέον ΦΠΑ
16%   6.198,40 €, ήτοι: Σύνολο 44.938,40€. Η αμοιβή της παροχής υπηρεσίας θα χρηματοδοτηθεί
από ιδίους πόρους και έχει ψηφιστεί πίστωση στον προϋπολογισμό Κ.Α. 30.6233.0001 του Δήμου
Κέας, έτους 2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο   1  ο

• Ο διαγωνισμός θα είναι  μειοδοτικός με σφραγισμένες προσφορές και  θα διεξαχθεί   στο
Δημοτικό Κατάστημα στις 24/04/2014 και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

• Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένες
έγγραφες  προσφορές,  με  ίδια  παρουσία  ή  με  νομίμως  εξουσιοδοτημένους  εκπροσώπους
μέσα  στην  ανωτέρω  προθεσμία ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

• Επίσης, γίνονται δεκτές προσφορές που έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Κέας
έως  την  ώρα  έναρξης  του  διαγωνισμού  χωρίς  ίδια  παρουσία  ή  χωρίς  νομίμως
εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους.

• Προσφορές που περιέρχονται και υποβάλλονται στο Δήμο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πλην
αυτών που προβλέπουν οι παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου καθώς και όσες υποβάλλονται
εκπρόθεσμα δεν  αποσφραγίζονται  και  δεν  λαμβάνονται  υπόψη  και  επιστρέφονται  χωρίς  να
αποσφραγιστούν.

• Εφ’ όσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο
διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται σε αυτούς μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από
τη λήψη της σχετικής αίτησης.

• Εφ’ όσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα
του  διαγωνισμού, αυτές παρέχονται τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία
που  έχει  οριστεί  για  την  υποβολή  των  προσφορών.  Οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες
αποστέλλονται το αργότερο  τέσσερις (4) ημέρες  μετά  τη  λήψη  της σχετικής αίτησης.

• Σε  περίπτωση  που  δεν  υπάρξει  αποτέλεσμα  και  κηρυχτεί  άγονος  ο  διαγωνισμός  στην
ορισθείσα ημερομηνία, η δημοπρασία θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα και
ημέρα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Κέας ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής.
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Άρθρο 2  ο   -Δημοσιότητα διαγωνισμού

Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης να σταλεί για δημοσίευση :
α)  πενθήμερη  δημοσίευση  της  περίληψης  της  διακήρυξης  σε  μία  εβδομαδιαία  Νομαρχιακή
εφημερίδα και σε μία ημερήσια του Νομού.
Η  δαπάνη  για  τη  δημοσίευση  περίληψης  της  παρούσας  διακήρυξης  στον  τύπο  και  τυχόν
επαναληπτικού διαγωνισμού, βαρύνει τον ανάδοχο.

Άρθρο 3  ο   - Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί,
ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα και
παρέχουν  παρόμοιες  υπηρεσίες  σχετικά  με  το  αντικείμενο του  διαγωνισμού και  διαθέτουν  την
τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση της υπηρεσίας και έχουν παράσχει ήδη με επιτυχία
παρόμοιες υπηρεσίες συγκρίσιμης έκτασης σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες
της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Άρθρο 4  ο   - Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί
με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά :

Έλληνες πολίτες:
1)  Εγγυητική  επιστολή ύψους  ίσο  με  το  5% της  προϋπολογισθείσας  δαπάνης,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναγνωρισμένης τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα, του
ΤΣΜΕΔΕ  ή  γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  υπέρ  του  συμμετέχοντος,
συντεταγμένη  σύμφωνα  με  το  νόμο,  δηλαδή  το  ποσό  των  δύο  χιλιάδων  διακοσίων  διακοσίων
σαράντα έξι ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών  (2.246,92€).  Η εγγυητική θα πρέπει απαραίτητα να
αναγράφει λεπτομερώς το λόγο έκδοσή της (τίτλος έργου, ημερομηνία διαγωνισμού κτλ.)
2) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου ή Συλλόγου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι από το οποίο να
προκύπτει το, ειδικό με τη δημοπρατούμενη υπηρεσία, επάγγελμα τους έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου.
3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα.
4)  Πιστοποιητικό φορολογικής  ενημερότητας,  το  οποίο  να  ισχύει  κατά  την  ημερομηνία  του
διαγωνισμού.
5) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας,  τόσο του ιδίου όσο και του προσωπικού που
απασχολεί.
6) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή έκδοσης, τελευταίου διμήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν
έχει κατατεθεί αίτηση προκειμένου να κηρυχθεί σε πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό  ή υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία.
7) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή έκδοσης, τελευταίου διμήνου,
από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  εξεδόθη  απόφαση  η   οποία  αναθέτει  υπό  αναγκαστική
διαχείριση  ή  άλλη  ανάλογη  κατάσταση  πιστωτών  ούτε  τελεί  υπό  διαδικασία  αναγκαστικής
διαχείρισης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία..
8) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή έκδοσης, τελευταίου διμήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει υπαχθεί σε εκκαθάριση και δεν έχει κατατεθεί αίτηση για
την υπαγωγή σε εκκαθάριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
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9)  Υπεύθυνη  δήλωση στην  οποία  θα  αναγράφεται  ότι:  έλαβαν  πλήρη  γνώση  των  επιτόπιων
συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της δημοπρατούμενης υπηρεσίας, ότι έχουν εκτιμήσει όλα τα
ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα και ότι αναλαμβάνουν πλήρως και ανεπιφύλακτα την εκτέλεση της
υπηρεσίας, σύμφωνα με όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση με
δήλωση τους ρητά αναφέρουν τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχονται και τα οποία η
δημαρχιακή επιτροπή θα αξιολογήσει αποδεχόμενη ή μη την προσφορά.
10) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι: α) ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή
διαδικασία έκπτωσης σε βάρος τους από ΟΤΑ ή οποιοδήποτε ΝΠΔΔ ή άλλο νομικό πρόσωπο του
ευρύτερου δημόσιου τομέα,  β) αναλαμβάνει  την υποχρέωση να προσκομίσει  κάθε στοιχείο και
σχετικό διευκρινιστικό δικαιολογητικό εφόσον του ζητηθούν από την επιτροπή διενέργειας  του
διαγωνισμού  που  δεν  αφορά  ζητούμενο  από  τη  διακήρυξη  δικαιολογητικό  συμμετοχής,
γ)αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει το Δήμο ακόμη και σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών
(Σάββατα, Κυριακές, αργίες κ.λ.π.)
11) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας των μηχανημάτων
12) Αντίγραφο της άδειας του χειριστή ή της άδειας οδήγησης.
13) Υπέυθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι ο ανάδοχος θα προσκομίσει αντίγραφο των
ασφαλιστηρίων συμβολαίων πριν την υπογραφή της σύμβασης
14) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία σε περίπτωση που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κέας
θα ορίζουν αντίκλητο ο οποίος θα είναι σχετικός με το αντικείμενο, θα πρέπει να είναι μόνιμος
κάτοικος του Δήμου Κέας και θα δέχεται τις εντολές και τις καθοδηγήσεις για την εκτέλεση των
εργασιών. Σε αυτή την περίπτωση  υπεύθυνη δήλωση του αντικλήτου ότι  αποδέχεται το ρόλο
αυτό.
Τα  δικαιολογητικά  3,6,7,8, μπορούν  να  αντικατασταθούν  με  υπεύθυνες  δηλώσεις,  κατά  τη
συμμετοχή  στο  διαγωνισμό,  και  να  προσκομισθούν  επικαιροποιημένα  πριν  την  υπογραφή  της
σύμβασης.

Αλλοδαπά φυσικά νομικά πρόσωπα
Στην περίπτωση αλλοδαπών υπηκόων τα παραπάνω πιστοποιητικά θα γίνονται δεκτά, εφ΄ όσον:

• Εκδίδονται  από  την  κατά  περίπτωση  αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  της  χώρας
καταγωγής  ή  προέλευσης  και  προκύπτει  από  αυτά  ότι  ο  υποψήφιος  πληροί  αυτές  τις
προϋποθέσεις,

• Εάν τα εν λόγω έγγραφα και πιστοποιητικά  δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από ένορκη
δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
του αρμοδίου επαγγελματικού φορέα της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του

• Για τους προσφέροντες που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση,
αυτή  μπορεί  να  αντικατασταθεί  με  υπεύθυνη  δήλωση  βεβαιωμένου  του  γνήσιου  της
υπογραφής του δηλούντος, από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου
της χώρας του,

• Στην περίπτωση των ανωνύμων εταιριών τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, σύμφωνα με
το Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α/11-4-1996) περί ονομαστικοποίησης των μετοχών

• Πρακτικό  αποφάσεων  του  διοικητικού  συμβουλίου  ή  του  διοικούντος  οργάνου  του
προσφέροντος με το οποίο: 

α) Εγκρίνεται η συμμετοχή της στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση ένωσης εταιριών   εγκρίνονται η
συμμετοχή της εταιρίας στο διαγωνισμό, η σύμπραξη με τις λοιπές   εταιρίες μέλη της ένωσης
και το ποσοστό συμμετοχής της κάθε μιας στον  προϋπολογισμό του έργου,
β)  Εγκρίνεται  και  παρέχεται  σε  συγκεκριμένο  άτομο  ή  άτομα  (νόμιμος  εκπρόσωπος)
εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά 
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καθώς και για να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση της προσφοράς
σε όλα τα στάδια της καθώς και να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί.

Όλα τα πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο
εξήντα (60) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών.

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προσώπων (φυσικών ή νομικών) όλα τα
αναφερόμενα  στο  παρόν  σημείο  της  προκήρυξης  πιστοποιητικά,  δικαιολογητικά  και  λοιπά
έγγραφα, υποβάλλονται για καθένα από τους συμμετέχοντες στην ένωση.
Κάθε ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο, θα συνεπάγεται τον
αποκλεισμό του διαγωνιζομένου.

Άρθρο 5  ο    - Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
Κάθε  προσφορά  θα  συνοδεύεται  υποχρεωτικά  από  εγγύηση  συμμετοχής  υπέρ  του
συμμετέχοντος  για  ποσό  που  θα  καλύπτει  το  5%  της  συνολικής  προϋπολογισθείσης
δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. δηλαδή το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων
διακοσίων σαράντα έξι ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (2.246,92 €)
Η εγγύηση συμμετοχής κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου παρακαταθηκών
και δανείων ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας που λειτουργεί
στην Ελλάδα.
Η  εγγύηση  συμμετοχής  που  αφορά  τον  διαγωνιζόμενο  στον  οποίο  θα  κατακυρωθεί  η
παροχή υπηρεσίας, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής
εκτέλεσης, η οποία είναι 10% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός του Φ.Π.Α.
δηλαδή το ποσό τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (3.874,00€), την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών διαγωνιζόμενων που θα λάβουν
μέρος  στο  διαγωνισμό,  επιστρέφονται  μέσα  σε  πέντε  ημέρες  από  την  ημερομηνία
ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
Η  εγγύηση  ανεξάρτητα  από  το  όργανο  το  οποίο  θα  την  εκδώσει   και  τον  τύπο  που
περιβάλλεται θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα:

α) Την ημερομηνία έκδοσης
β) Τον εκδότη
γ) Τον Δήμο προς τον οποίο θα απευθύνεται
δ) Τον αριθμό της εγγύησης
ε) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
στ)  Την  πλήρη επωνυμία  και  την  Δ/νση του  Διαγωνιζόμενου  υπέρ του  οποίου  εκδίδεται  η
εγγύηση
ζ) Την παρούσα διακήρυξη και την ημερομηνία του διαγωνισμού
η)  Ότι  η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα  ο  δε  εκδότης  παραιτείται  του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
θ) Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση η ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
ι) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
ια) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 

επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
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ιβ) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της ύστερα
από απλό έγγραφο του Δήμου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία
λήξης της εγγύησης.

Προσφορές  χωρίς  εγγύηση  ή  χωρίς  την  προσήκουσα  κατά  τα  ανωτέρω  εγγύηση
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η  εγγύηση  συμμετοχής  που  αφορά  τον  διαγωνιζόμενο  στον  οποίο  θα  κατακυρωθεί  η
παροχή  υπηρεσίας  επιστρέφεται  μετά  την  κατάθεση  της  προβλεπόμενης  εγγύησης  καλής
εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των 
λοιπών διαγωνιζομένων που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Άρθρο 1  ο  - Προσφορές
Με ποινή αποκλεισμού οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, εις 
διπλούν (πρωτότυπα και θεωρημένα αντίγραφα), στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς οι 
παρακάτω ενδείξεις:
• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
• Η επωνυμία του Δήμου.
• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
• Τα στοιχεία του υποψηφίου.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές.

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και
ειδικότερα ως εξής:
Στον  κυρίως  φάκελο  προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα  ζητούμενα  δικαιολογητικά  και  η
εγγύηση  συμμετοχής  συσκευασμένα  μέσα  σε  ένα  καλά  κλεισμένο  ντοσιέ  για   αποφυγή
διασκορπισμού τους.
Τα οικονομικά  στοιχεία  της  προσφοράς  τοποθετούνται  σε  ξεχωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,
επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Ο  φάκελος  οικονομικής  προσφοράς  θα  φέρει  και  τις  ενδείξεις  του  κυρίως  φακέλου  όπως
αναγράφονται παραπάνω.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη
από  τον  προσφέροντα  η  δε  επιτροπή  διενέργειας  του  διαγωνισμού  παραλαμβάνει  και
αποσφραγίζει αυτή. Η προσφορά δύναται να απορριφθεί όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι
οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Ο  προσφέρων  θεωρείται  ότι  αποδέχεται  πλήρως  και  ανεπιφύλακτα  όλους  τους  όρους  της
διακήρυξης, εκτός αν στην προσφορά του αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν
αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων πρέπει ρητά να αναφέρει στην προσφορά του,
τους  όρους  που  είναι  διαφορετικοί  από  τους  όρους  της  διακήρυξης,  προκειμένου  να
αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη  κάθε  διευκρίνιση,  τροποποίηση  ή  απόκρουση  όρου  της  διακήρυξης  ή  της
προσφοράς.  Διευκρινήσεις  δίνονται  από  τον  προσφέροντα  μόνο  όταν  ζητούνται  από  την
Επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας.
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Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες
Οι προσφορές,  δικαιολογητικά,  βεβαιώσεις  και  οποιοδήποτε  άλλο έγγραφο,  θα  είναι  γραμμένα

στην Ελληνική και μόνο γλώσσα τα δε ξενόγλωσσα σε επίσημη επικυρωμένη μετάφραση στα
Ελληνικά.

Προσφορές  ασαφείς  που  δεν  μπορούν  να  ερμηνευτούν  ή  που  υπάρχουν  διορθώσεις  που  τις
καθιστούν ασαφείς, απορρίπτονται.

 
Άρθρο 2  ο   - Επιλογή αναδόχου

Μετά  την  υποβολή  προσφορών,  ο  Δήμος  διατηρεί  το  δικαίωμα  υποβολής  διευκρινιστικών
ερωτήσεων  προς  τους  διαγωνιζόμενους,  προκειμένου  να  διευκρινίσει  τυχόν  ασάφειες  τεχνικού
χαρακτήρα των προσφορών.
Προσφορές  που  δεν  έγιναν  αποδεκτές  και  απορρίφθηκαν,  αποκλείονται  από  τις  επόμενες
διαδικασίες.  Στην περίπτωση αυτή, ο φάκελος οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται και
επιστρέφεται  στον  προσφέροντα  μαζί  με  την  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής.  Σε  περίπτωση
αρνήσεως Παραλαβής των, ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται με ευθύνη του να  μεριμνήσει για την
παραλαβή των ως άνω.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη προσφορά.

Άρθρο 3  ο   - Χρόνος ισχύος προσφορών.
Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  διαγωνιζόμενους  για  εξήντα  (60)  ημέρες  από  την

επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  παραπάνω  προβλεπομένου  χρόνου,

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφ` όσον ζητηθεί από το Δήμο πριν από τη λήξη

της, κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά
τη  λήξη  του  παραπάνω  ανωτάτου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,
ματαιώνονται τα αποτελέσματα του  διαγωνισμού. Μπορεί όμως η απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής για την κατακύρωση της δημοπρασίας να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των
προσφορών, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης που αναδείχθηκε.
Κατά το  διάστημα που  ισχύουν  οι  προσφορές,  ο  Δήμος  μπορεί  να  καλέσει   οποιονδήποτε
διαγωνιζόμενο  και  να  υπογράψει  σύμβαση  με  τους  όρους  της  παρούσας  διακήρυξης.  Ο
διαγωνιζόμενος δεν δύναται κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την
ακύρωση αυτής  ή επιστροφή της εγγυητικής  επιστολής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων
προερχόμενη από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

Άρθρο 4  ο   – Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή κατά της νομιμότητας διενέργειας του ή της
συμμετοχής διαγωνιζομένου σε αυτό, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
α)  Κατά  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού,  στην  αρμόδια  για  τη  διενέργεια  του  διαγωνισμού
Υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την
ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών.  Για  τον  καθορισμό  της  προθεσμίας  αυτής,
συνυπολογίζονται  και  οι  ημερομηνίες  της  δημοσίευσης  της  διακήρυξης  και  της  υποβολής  των
προσφορών.  Αν προκύπτει  κλάσμα θεωρείται  ολόκληρη ημέρα.  Η ένσταση εξετάζεται  από την
Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
πριν  από  τη  διενέργεια  του  διαγωνισμού.  Σε  περίπτωση  που  με  την  παραπάνω  απόφαση
τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα εξής: 
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με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετατίθεται η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
κατά είκοσι (20) ημέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής παράτασης στις ίδιες εφημερίδες που
δημοσιεύτηκε η περίληψη της αρχικής διακήρυξης.
 β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής διαγωνιζομένου σε
αυτόν, μόνο από διαγωνιζόμενο που συμμετέχει σε αυτόν ή αποκλείστηκε από αυτόν, ενώπιον της
Οικονομικής Επιτροπής κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα
από την ημερομηνία διενέργειας του.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή.
γ)  Κατά  του  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού  μέσα  σε  σαράντα  οκτώ  (48)  ώρες  από  την
ανακοίνωση  του  αποτελέσματος.  Η  ένσταση  εξετάζεται  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  και  η
σχετική απόφαση  εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας
της αντίστοιχης ένστασης.
Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ
της υπογραφής της σύμβασης, δεν γίνονται δεκτοί.

Άρθρο 5  ο   – Προσφερόμενη τιμή
Με την προσφορά, η τιμή της υπό εκτέλεση υπηρεσίας δίνεται συνολικά για διάρκεια πέντε (5)

μηνών.  Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  τυχόν  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις  ως  και  κάθε  άλλη
επιβάρυνση, εκτός Φ.Π.Α. όπως αναφέρονται στη Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων.

Η προσφερόμενη συνολική τιμή θα δίνεται με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τις %
του  συνολικού  προϋπολογισμού,  θα  αναγράφεται  ολογράφως  και  αριθμητικά  και  θα  δοθεί
υποχρεωτικά σε ευρώ. Προσφορά με την οποία η τιμή θα δίνεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο
ή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εφ΄ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει  με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,  ή δεν δίδεται
σύμφωνα   με  τις  απαιτήσεις  της  συγγραφής  υποχρεώσεων,  ενιαία  για  το  σύνολο  των
παρεχόμενων υπηρεσιών που προκηρύχθηκαν, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Άρθρο 6  ο   – Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος
της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% (δέκα επί τοις εκατό) του προϋπολογισμού της εργασίας, 
χωρίς να υπολογίζεται η επιτευχθείς έκπτωση κατά τη δημοπρασία, χωρίς τον Φ.Π.Α., δηλαδή το 
ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (3.874,00€). Η εγγύηση 
κατατίθεται  προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Όλα  όσα  αναφέρονται  στο  άρθρο  6  της  παρούσας  διακήρυξης  και  αφορούν  την  εγγύηση
συμμετοχής, ισχύουν και για την εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συμπίπτει με το χρόνο εκτέλεσης του
συμβατικού αντικειμένου της υπηρεσίας.
Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  μετά  την  περάτωση  του  συμβατικού
αντικειμένου της υπηρεσίας.

Άρθρο 7  ο   – Χρόνος έναρξης εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  στην  έναρξη  εκτέλεσης  της  παροχής  υπηρεσιών  με  το  ανάλογο

προσωπικό εντός της προθεσμίας που ορίζει στην προσφορά του η οποία δεν θα υπερβαίνει το
όριο των δέκα (10) ημερών, διάστημα  εκτιμούμενο ως επαρκές για την εξασφάλιση, την 
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εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού από την υπογραφή της
σχετικής  σύμβασης.  Ο ανάδοχος  οφείλει  να  κάνει  την  έναρξη   των  υπηρεσιών  σε  ακριβή
ημερομηνία που  θα του ανακοινώσει η επιβλέπουσα υπηρεσία του Δήμου.

Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης των υπηρεσιών κατά δέκα (10) ημέρες πέραν της
συμβατικής προθεσμίας από την ανακοινωθείσα από το Δήμο ημερομηνία έναρξης εργασιών
και μετά τη διαπίστωση παρέλευσης απράκτου του διαστήματος αυτού, ο ανάδοχος καθίσταται
έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

Ο χρόνος  έναρξης  εκτέλεσης  της  υπηρεσίας  πρέπει  να  καθορίζεται  ρητά και  στις  οικονομικές
προσφορές των συμμετασχόντων

Στην αξιολόγηση των προσφορών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα ο συντομότερος δυνατός χρόνος έναρξης
της παροχής υπηρεσίας.

Άρθρο 8  ο   – Αναπροσαρμογή του τιμήματος της σύμβασης
Το ύψος του συμβατικού τιμήματος δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή σε όλη τη διάρκεια της
σύμβασης 
Η σύμβαση δύναται να παραταθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για χρονικό διάστημα
τριών (3) μηνών με αντίστοιχη αύξηση του τιμήματος των υπηρεσιών.

Άρθρο 9  ο   – Άλλα στοιχεία
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισμού και στην περίπτωση

κατάθεσης  μιας  μόνο  προσφοράς  ή  και  στην  περίπτωση  παραμονής   μόνο  μιας  έγκυρης
προσφοράς στη διαδικασία των διάφορων σταδίων του διαγωνισμού.

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζομένων που δεν αφορούν το σύνολο των προς  παροχή
υπηρεσιών όπως προβλέπει η παρούσα.

Η αποζημίωση του αναδόχου θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα με Χ.Ε.  πληρωμής που θα
εκδίδεται  αφού  προσκομίσει  δελτίο  παροχής  υπηρεσιών  θεωρημένο  από  τη  Δ.Ο.Υ.  που
υπάγεται,  αναλυτική κατάσταση μισθοδοσίας του προσωπικού και θεώρηση λογαριασμού από
την διευθύνουσα υπηρεσία. Το συνολικό ετήσιο ποσό δεν θα υπερβαίνει το ποσό με το οποίο
μειοδότησε και το Φ.Π.Α. που του αναλογεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄- ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην μίσθωση από την ελεύθερη αγορά των οχημάτων και των μηχανημάτων
που δεν διαθέτει ο Δήμος ΚΕΑΣ και θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση του χωμάτινου οδικού δικτύου
του Δήμου, για την αποκατάσταση της βατότητας που έχει χαλάσει από τις βροχοπτώσεις του χειμώνα για το
έτος 2014. Ο τύπος αυτών αναφέρεται ακόλουθα:
1.Μηχανικός εκσκαφέας (τσάπα περιστροφική), μηχανικής ισχύος 90HP και άνω.
2.Ανατρεπόμενο φορτηγό με δυνατότητα φόρτωσης 10 τόνων και άνω.
3.Ερπιστριοφόρο φορτωτή, μηχανικής ισχύος 90HP και άνω.
  Η μίσθωση των παραπάνω αναλύεται στο ενδεικτικό προϋπολογισμό με βάσει τα παρακάτω κριτήρια:

  Α) Μίσθωση μηχανημάτων 

Για ημερήσια απασχόληση 6,00 ωρών εργασίας (ημερομίσθιο), από 7:30  έως 13:30.

1.   Μηχανικός εκσκαφέας 
     Εκσκαφή και φόρτωση.
2.  Ερπιστριοφόρος φορτωτής
    Εκσκαφή φόρτωση στρώσιμο χωματόδρομων.
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 Β)  Μίσθωση ανατρεπόμενων φορτηγών αυτοκινήτων με ωφέλιμο φορτίο άνω των δέκα (10) τόνων, για

ημερήσια απασχόληση 6,00 ωρών εργασίας (ημερομίσθιο), από 7:30 έως 13:30. 

• Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  συμμορφώνεται  με  τις  ισχύουσες  Αστυνομικές  και
Υγειονομικές διατάξεις περί καθαριότητας.

• Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τη σύμβαση
και τις κείμενες διατάξεις, είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει το προσωπικό του στο ΙΚΑ, να
παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων, καθώς επίσης και την υγεία
και παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του και κάθε τρίτου.

• Ο ανάδοχος πάντοτε φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση, όλα τα υλικά και μέσα
οποιασδήποτε  φύσεως,  περιλαμβανομένης  και  της  ιδιοκτησίας  του  Δήμου.  Σχετικές
διαταγές της Υπηρεσίας εκτελούνται από τον ανάδοχο και σε αντίθετη περίπτωση τα μέτρα
προστασίας φυλάξεως ή διατηρήσεων λαμβάνονται από τον εργοδότη Δήμο και οι σχετικές
δαπάνες καταλογίζονται στον ανάδοχο.

• Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  παίρνει  όλα  τα  ενδεικνυόμενα  μέτρα  για  την  προστασία  και
διαφύλαξη όλων των κοινωφελών και κάθε φύσεως υπηρεσιών που βρίσκονται κοντά στην
εκτελούμενη υπηρεσία για την πρόληψη ζημιών ή διακοπής της λειτουργίας των. Ζημιές
που έγιναν από αμέλεια του αναδόχου, επανορθώνονται αμέσως από τον ίδιο. Σε αντίθετη
περίπτωση η αποκατάσταση των ζημιών, γίνεται από τον Δήμο σε βάρος του αναδόχου.

• Επίσης  ο  ανάδοχος  υποχρεώνεται  να  μην  παρεμποδίζει   την  εκτέλεση  υπηρεσίας  από
άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τον εργοδότη για την εκτέλεση υπηρεσιών,
που δεν συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση ή εξαιρέθηκαν αργότερα και νόμιμα απ` αυτήν
καθώς  επίσης  και  στο  προσωπικό  αυτού  ή  του  εργοδότου  ή  κάθε  άλλης  αρχής  που
απασχολείται με την εκτέλεση έργων μέσα ή κοντά στο χώρο εργασίας του.

• Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως
δέντρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις που βρίσκονται στην περιοχή του έργου, εφ`
όσον η βλάστηση αυτή δεν παρεμποδίζει την εκτέλεση του, κατά την κρίση του εργοδότου.
Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, θάμνων και
καταστροφή  φυτείας  που  θα  προκληθεί  από  κακό  χειρισμό  των  μηχανημάτων,  την
εναπόθεση υλικών κλπ.     

Παρακαλείσθε να εγκρίνεται τη μελέτη, τη σύνταξη της διακήρυξης και την κατάρτιση των όρων
δημοπράτησης για  την  «Παροχή  υπηρεσιών  για  τη  μίσθωση  μηχανημάτων  για  εργασίες
αποκατάστασης βατότητας χωματόδρομων», προϋπολογισμού μελέτης 38.740,00€ με Φ.Π.Α. 16%
6.198,40€, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού  44.938,40€, όπως αυτά θεωρήθηκαν στις 18/03/2014
από τον προϊστάμενο του Τμήματος  Διοικητικού – Οικονομικού Δήμου Κέας και  ακολουθούν
συνημμένα στην παρούσα, καθώς και την διάθεση πίστωσης του ανωτέρω συνολικού ποσού από
τον Κ.Α. 30.6233.0001 οικ.έτους 2014.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:
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1. To N. 2286/95 «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση  συναφών θεμάτων»
2. Το Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους»
3. Το Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών τοπικής 
     αυτοδιοίκησης» και του  ισχύοντος δημοτικού και κοινοτικού κώδικα Ν. 3463/2006
4. Το άρθρο 94 παρ. 18 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης»
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μελέτη, τη σύνταξη της διακήρυξης και την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για
την  «Παροχή υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες αποκατάστασης βατότητας
χωματόδρομων», προϋπολογισμού μελέτης 38.740,00€ με Φ.Π.Α. 16% 6.198,40€, ήτοι συνολικού
προϋπολογισμού  44.938,40€, όπως αυτά θεωρήθηκαν στις 18/03/2014 από τον προϊστάμενο του
Τμήματος  Διοικητικού – Οικονομικού Δήμου Κέας  και αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω, καθώς
και την διάθεση πίστωσης από τον Κ.Α. 30.6233.0001 οικ. έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 79/2014
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ΘΕΜΑ  3ο: Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης προμήθειας αντλιών  ύδρευσης –

αποχέτευσης του Δήμου.

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄ αριθμ. 233/2013 απόφασή της είχε εγκρίνει τη δαπάνη,  τις
τεχνικές  προδιαγραφές  και  τη  διάθεση  πίστωσης  για  την  προμήθεια  αντλιών  ύδρευσης  –
αποχέτευσης.

Επειδή  η  ανωτέρω  προμήθεια  δεν  πραγματοποιήθηκε  μέσα  στο  έτος  2013  και τέλος  του
προηγούμενου έτους 2013 έγιναν ανατροπές των υπολοίπων ποσών που δεν εκτελέστηκαν εν όλω ή
εν  μέρει,  εισηγούμαστε  την  διάθεση  πίστωσης  ποσού  ευρώ  τεσσάρων  χιλιάδων  (4.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  16%  για  την  κάλυψη  της  ανωτέρω  δαπάνης,  από  τον  Κ.Α.
25.7131.0004 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1.   Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1 και παρ ιε΄.
2.   Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80.
3.   Τις διατάξεις του 58παρ. 2 του Ν. 3852/2010 
4.   Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋ/σμό του οικ. έτους 2014 και στον Κ.Α. 
       25.7131.0004
5.  Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  διάθεση  (ψήφιση)  πίστωσης  ποσού  ευρώ  τεσσάρων  χιλιάδων  (4.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16% για την πληρωμή της δαπάνης προμήθειας αντλιών ύδρευσης –
αποχέτευσης  του  Δήμου  Κέας,  από  τον  Κ.Α.  25.7131.0004 του  προϋπολογισμού  εξόδων
οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 80/2014
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ΘΕΜΑ   4ο:  Διάθεση  πίστωσης  για  την  πληρωμή  δαπάνης  προμήθειας  καυσίμων  και

λιπαντικών Δήμου Κέας.

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

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

Το δημοτικό  συμβούλιο  με  την  υπ΄  αριθμ.  53/2013 απόφασή του είχε  αναθέσει  στην εταιρεία
ΣΕΡΒΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2013 του
Δήμου Κέας.

Επειδή η ανωτέρω προμήθεια δεν ολοκληρώθηκε μέσα στο έτος 2013 και τέλος του προηγούμενου
έτους 2013 έγιναν ανατροπές των υπολοίπων ποσών που δεν εκτελέστηκαν εν όλω ή εν μέρει,
εισηγούμαστε  την  διάθεση  πίστωσης  συνολικού  ποσού  ευρώ  επτά  χιλιάδων  πεντακοσίων
εβδομήντα  τριών  (7.573,00€)  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 16% για  την  κάλυψη  της  ανωτέρω
δαπάνης,  από  τους  κατωτέρω  Κ.Α. του  προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2014,
αναλυτικά ως εξής :

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

20.6641.0002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα μεταφορικά
μέσα

3.273,00€

30.6641.0002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών φορτηγών 2.000,00€

30.6644.0002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 300,00€

70.6641.0002 Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  την  κίνηση
μεταφορικών μέσων

300,00€

70.6644.0003 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 600,00€

70.6644.0004 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του
σφαγείου

1.100,00€

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. 
       20.6641.0002, 30.6641.0002, 30.6644.0002, 70.6641.0002, 70.6644.0003, 70.6644.0004
5.  Την εισήγηση του προέδρου.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  διάθεση  (ψήφιση)  πίστωσης  ποσού  ευρώ  επτά  χιλιάδων  πεντακοσίων  εβδομήντα  τριών
(7.573,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16% για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης,  από τους
κατωτέρω Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014, αναλυτικά ως εξής :

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

20.6641.0002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα μεταφορικά
μέσα

3.273,00€

30.6641.0002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών φορτηγών 2.000,00€

30.6644.0002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 300,00€

70.6641.0002 Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  την  κίνηση
μεταφορικών μέσων

300,00€

70.6644.0003 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 600,00€

70.6644.0004 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του
σφαγείου

1.100,00€

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 81/2014
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ΘΕΜΑ 5ο : Ανατροπή και νέα δέσμευση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης στον αντίστοιχο κω-
δικό αριθμό εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ.έτους 2014 και διάθεση πίστωσης.

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

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

Με  την  υπ΄  αριθμ.  9/2014  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  κρατήσεων  είχε  γίνει  δέσμευση
συνολικού  ποσού  ευρώ  πέντε  χιλιάδων  (5.000,00€)  στον  ΚΑ  80.8114  του  προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2014 με τίτλο “Φόροι Τέλη”.

Πρέπει να γίνει ανατροπή του υπολοίπου ποσού 3.565,02€ που είχε δεσμευτεί με την ΑΑΥΚΡΑ 
9/2014 από τον ΚΑ 80.8114 με τίτλο  “Φόροι Τέλη” και νέα δέσμευση μετά την έγκριση της 
αναμόρφωσής.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την ανατροπή ποσού  και πρότασης ανάληψης υποχρέωσης –
δέσμευσης  πίστωσης  και  νέα  δέσμευση  και  διάθεση  πίστωσης  από  τον  Κ.Α.  80.8114  όπως
αναλυτικά αναφέρεται στους κατωτέρω πίνακες :

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ

ΑΑΥΚΡΑ  9
80.8114

Φόροι Τέλη 3.565,02

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ

80.8114 Φόροι Τέλη 12.400,54

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
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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 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  ανατροπή  ποσού  και  πρότασης  ανάληψης  υποχρέωσης  –  δέσμευσης  πίστωσης  και  νέα
δέσμευση  και  διάθεση  πίστωσης  από  τον  Κ.Α.  80.8114  όπως  αναλυτικά  αναφέρεται  στους
κατωτέρω πίνακες :

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ

ΑΑΥ  ΚΡΑ  9
80.8114

Φόροι Τέλη 3.565,02

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ

80.8114 Φόροι Τέλη 12.400,54

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 82/2014
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Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός Βελισσαροπούλου Ειρήνη

             
  Μαρούλης Φίλιππος

Μωραϊτου - Πουλάκη Μαρία

Μορφωνιός Ιωάννης
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