
  8η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 9ης Μαΐου 2014

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 09.05.2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3040/06.05.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας αποψίλωσης χόρτων από το κεντρικό οδικό δίκτυο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 3ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την σύναψη σύμβασης  συντήρησης αυτόματων πωλητών νερού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 4ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης μηχανογραφικών εφαρμογών οικονομικής και
διοικητικής διαχείρισης έτους 2014.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 5ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας για τον καθαρισμό των σφαγείων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 6ο :   Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου για την
παροχή  υπηρεσίας  μίσθωσης  μηχανημάτων  για  εργασίες  αποκατάστασης  βατότητας
χωματόδρομων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 7ο  :   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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ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της  δαπάνης  και  διάθεση πίστωσης  για  την  πληρωμή δημοσιεύσεων σε
εφημερίδες.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 9ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση κι επισκευή οδικού δικτύου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 10ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ενός (1) θαμνοκοπτικού μηχανήματος για την τεχνική υπηρεσία.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 11ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια δύο (2) ανεμούριων για το ελικοδρόμιο του Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού του Δήμου

Κέας για το έτος 2014.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση  πρακτικών  επαναληπτικής  δημοπρασίας  για  την  εκμίσθωση  τμημάτων

αιγιαλού του Δήμου Κέας για το έτος 2014.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 14ο: Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης παροχής υπηρεσίας ορκωτών λογιστών

για τον έλεγχο και τη χορήγηση πιστοποιητικού ισολογισμού έναρξης και λήξης χρήσης 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 15ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ελαστικών για οχήματα του Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 16ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια εξαρτημάτων Η/Υ και αναλωσίμων για τις διοικητικές-οικονομικές
υπηρεσίες του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 17ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας ανανέωσης ονόματος χώρου (domain name) της ιστοσελίδας
kea.gr του Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 18ο :  Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης πρόχειρου
διαγωνισμού για την  «Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων υπηρεσίας ύδρευσης Δήμου Κέας για
το έτος 2014» και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 19ο :  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 20ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για πληρωμή εξόδων που
απαιτούνται για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2014.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση απόφασης δημάρχου που αφορά  την συμμετοχή υπαλλήλων σε σεμινάριο

επιμόρφωσης και την κάλυψη εξόδων μετακίνησης τους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 3ο  : Διάθεση  πίστωσης  για  πληρωμή  επιβολής  πρόσθετης  επιβάρυνσης  από  το  ΙΚΑ
Λαυρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 4ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  συμμετοχή  υπαλλήλου  σε
Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Ινστιτούτο Επιμόρφωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 5ο :   Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων μηνός Απριλίου 2014.

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. 8ης/09-05-2014
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και στο γραφείο του Τοπικού Συμβουλίου στην Κορησία, σήμερα στις 09/05/2014, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Κέας,  ύστερα  από  την 3040/06-05-2014 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
4 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ               ΑΠΟΝΤΕΣ
         
  1. Βασιλάκης Στυλιανός          1.  Βελισσαροπούλου Ειρήνη
      2. Μαρούλης Φίλιππος       2.  Μορφωνιός Ιωάννης

3. Μωραϊτου - Πουλάκη Μαρία    3.  Ευαγγέλου Ιωάννης   
4. Λέπουρας Στυλιανός

(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

 

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

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
“ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 2.000,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  15.6262.0002  ) 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας  επισκευής και συντήρησης λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων.

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 επισκευής και συντήρησης λοιπών μονίμων
εγκαταστάσεων

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  2.000,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  15.6262.0002 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Δήμος Κέας για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στις παιδικές
χαρές  στην  Ιουλίδα  και  την  Κορησσία,  καθώς  και  των  περιμετρικών  χώρων  αυτών,  θα
πραγματοποιήσει τις εξής εργασίες :

1. Αντικατάσταση φθαρμένων ξύλων στη βάση και στις πλάτες για τις κούνιες που βρίσκονται στις
παιδικές χαρές - τεμάχια 26
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2. Αντικατάσταση καθισμάτων τραμπάλας – τεμάχια 4
3. Αντικατάσταση αλυσίδων – τεμάχια 4
4. Αντικατάσταση της ξύλινης βάσης του μύλου που βρίσκεται στην παιδική χαρά Ιουλίδας
5. Διόρθωση του ξύλινου φράκτη της Κορησσίας
6. Βάψιμο των ξύλινων και σιδερένιων επιφανειών με βερνίκι εμποτισμού και λαδομπογιά

Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια έτους 2014, ανάλογα με τις ανάγκες
της υπηρεσίας. 

Τα εργαλεία και τα υλικά (ξύλα, αλυσίδες, χρώματα κτλ) που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες
είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.

ΣΥΝΟΛΟ           2.000,00€

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.
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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 2.000,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 15.6262.0002 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν
30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

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

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στις  παιδικές χαρές Ιουλίδας και Κορησσίας 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 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
15.6262.0002
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων και
τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  2.000,00€,  σε  βάρος  του   Κ.Α.  15.6262.0002 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 83/2014
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ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας αποψίλωσης χόρτων από το κεντρικό οδικό δίκτυο.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
“ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΟΡΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ”

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 8.000,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (3  5.6279.0003  ) 
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  αποψίλωσης χόρτων από το κεντρικό οδικό δίκτυο.

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 αποψίλωσης χόρτων από το κεντρικό οδικό
δίκτυο.

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   8.000,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  35.6279.0003 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 παροχή υπηρεσίας αποψίλωσης χόρτων κατά μήκος
τμήματος ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου του Δήμου

Οι εργασίες που θα γίνουν θα είναι οι εξής: 
1.Αποψίλωση των χόρτων και των θάμνων 
2.Συγκέντρωση και απομάκρυνση των απορριμμάτων, με ευθύνη και έξοδα του εργολάβου 

     και αφορούν στις διαδρομές Ιουλίδα-Κορησσία-Βουρκάρι-Οτζιά-Καστριανή, Ιουλίδα-Ποίσσες,



  8η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 9ης Μαΐου 2014

Ιουλίδα-Άγιοι Θεόδωροι-Διασταύρωση  Καστριανής

ΣΥΝΟΛΟ           8.000,00€

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

      4.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και   

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

      6.Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

      7.Οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην  

       Οδηγία 2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

        πληρωμών στις εμπορικές  συναλλαγές»

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

 
Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2014, ύψους 8.000,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 35.6279.0003 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν
30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

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



  8η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 9ης Μαΐου 2014

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου 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  με  το  πέρας  των  εργασιών.  Τυχόν
διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του
προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της υπ’ αριθμόν
11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Ο εκπρόσωπος της μειοψηφίας έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής την άποψη πως το εν λόγω
έργο μπορεί να πραγματοποιηθεί με ίδια μηχανικά μέσα.

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 Κ.Α.
    35.6279.0003
4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Το μέλος της μειοψηφίας κ.Λέπουρας Στυλιανός ψηφίζει ΚΑΤΑ αντιπροτείνοντας
 το έργο να πραγματοποιηθεί με ίδια μηχανικά μέσα)

Α) Εγκρίνει  την  παροχή υπηρεσίας αποψίλωσης  χόρτων από το κεντρικό οδικό δίκτυο και  τις
τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  8.000,00€,  σε  βάρος  του   ΚΑ  35.6279.0003 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 84/2014
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ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την σύναψη σύμβασης  συντήρησης αυτόματων πωλητών νερού.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 3.200,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  25.6264.0002  ) 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση όλων των απαραίτητων προληπτικών και διορθωτικών 

συντηρήσεων των μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού που έχουν εγκατασταθεί στον 

Δήμο μας,  κρίνεται απαραίτητη η  σύναψη σύμβασης  συντήρησης των  αυτόματων πωλητών 

νερού σε ετήσια βάση

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 σύναψη σύμβασης  συντήρησης αυτόματων πωλητών νερού.

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   3.200,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  25.6264.0002 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014 

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η παρούσα μελέτη υπηρεσίας αφορά την ετήσια συντήρηση των 2 (δύο) μονάδων παραγωγής και 
διάθεσης πόσιμου νερού που έχουν εγκατασταθεί στο Δήμο μας, ως εξής : 



  8η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 9ης Μαΐου 2014

Εκτέλεση προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης των συστημάτων με βάσει το πρόγραμμα που 
προτείνεται με σκοπό την σωστή λειτουργία τους, εντός των ποσοτικών και ποιοτικών προδιαγραφών 
τους. Στα πλαίσια του προτεινόμενου προγράμματος συντήρησης των μονάδων σε ετήσια βάσει θα 
εκτελούνται:

Δύο (2) εξαμηνιαίες τακτικές επισκέψεις ειδικευμένου τεχνικού διάρκειας έκαστης έως δύο (2) πλήρους
εργάσιμων ημερών, όπου   για     κάθε μονάδα θα διενεργείται:

• Γενικός Έλεγχος Λειτουργίας Συστήματος.
• Προληπτική & Διορθωτική Συντήρηση του εξοπλισμού.
• Ρύθμιση Απορυθμισμένων Μερών.
• Έλεγχος - Ρύθμιση Οργάνων Μέτρησης και Αυτοματισμού.
• Απολύμανση δεξαμενών, συσκευών προ κατεργασίας και δικτύων.
• Αντικατάσταση φίλτρων φυσιγγίων.
• Λήψη Αναλυτικών Μετρήσεων Λειτουργίας.
• Ρύθμιση Απορυθμισμένων Μερών.

• Τα  αναλώσιμα  και  τα  ανταλλακτικά  που  θα  χρησιμοποιούνται  θα  είναι  τα  ακριβή  υλικά  που
προβλέπονται από τον οίκο κατασκευής, με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται άριστη και μακροχρόνια
λειτουργία των συσκευών.

• Με το πέρας κάθε επίσκεψης τεχνικού μας θα εκδίδεται δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται οι
εργασίες  που  εκτελέσθηκαν,  τα  υλικά  που  χρησιμοποιήθηκαν,  τυχόν  προβλήματα  που
διαπιστώθηκαν, παρατηρήσεις και προτάσεις. Το δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον τεχνικό και
τον υπεύθυνο που θα οριστεί από τον Δήμο.

• Η ημερομηνία εκτέλεσης των επισκέψεων τακτικής συντήρησης θα προτείνεται ανά έξι μήνες και
θα οριστικοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη του υπευθύνου από την πλευρά του Δήμου. Στην προ
υπολογιζόμενη διάρκεια των εργασιών περιλαμβάνεται και ο χρόνος μετάβασης και επιστροφής στο
έργο.

• Με σκοπό την διασφάλιση της καλής λειτουργίας των μονάδων στην διάρκεια της σύμβασης είναι
αναγκαία η τήρηση των γραπτών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης των μονάδων όπως και η
εβδομαδιαία αποστολή του συμπληρωμένου έντυπου μετρήσεων των Συστημάτων.

• Το προτεινόμενο συμβόλαιο δεν περιλαμβάνει ανταλλακτικά ή αναλώσιμα που θα απαιτηθούν
κατά τη διάρκεια της συντήρησης. 

• Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ο υπεύθυνος από την πλευρά του Δήμου θα ενημερώνει άμεσα το
τεχνικό τμήμα της ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ μέσω e-mail ή φαξ. ΣΥΝΟΛΟ             3.200,00€ 
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Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

      4.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και   

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

      6.Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

      7.Οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην  

       Οδηγία 2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

        πληρωμών στις εμπορικές  συναλλαγές»

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

 
Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2014, ύψους 3.500,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 25.6264.0002 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν
30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

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

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στις δύο (2) μονάδες παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού.
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Παραλαβή Εργασίας
Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή και θα παρακολουθεί την
καλή εκτέλεσης των εργασιών.

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας θα γίνει ανά εξάμηνο, με την εκτέλεση της κάθε
τακτικής συντήρησης. 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
25.6264.0002
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  σύναψη  σύμβασης  συντήρησης  αυτόματων  πωλητών  νερού  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  3.200,00€  σε  βάρος  του   Κ.Α.   25.6264.0002 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 85/2014
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ΘΕΜΑ 4ο :   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης μηχανογραφικών εφαρμογών οικονομικής
και διοικητικής διαχείρισης έτους 2014.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
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ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας για τον καθαρισμό των σφαγείων Δήμου Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
“ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014”

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 10.000,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  70.6279.0006  ) 
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 συντήρηση και την καθαρή εικόνα των σφαγείων του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η 

πραγματοποίηση δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας  καθαρισμού τους

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας  καθαρισμού των σφαγείων Δήμου Κέας

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  5.000,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  70.6279.0006 του
προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2014  και  ποσό  5.000,00€  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 σφαγείων του Δήμου, για το έτος 2014 με σκοπό την
συντήρηση της καθαρής εικόνας αυτών.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι : 

1.Σκούπισμα, πλύσιμο των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του σφαγείου.
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2.Αποψίλωση των χόρτων από τον περιβάλλοντα χώρο (αυλή) του σφαγείου.

3.Συγκέντρωση και απομάκρυνση των απορριμμάτων στους κάδους απορριμμάτων του Δήμου.

Οι εργασίες καθαριότητας θα γίνονται τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα, με εξαίρεση τις ημέρες
του Πάσχα (10 ημέρες) και Χριστουγέννων (10 ημέρες), σε συνεννόηση με τον κτηνίατρο, και με
πρόβλεψη 16 επιπλέον ημερών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.

Τα υλικά καθαριότητας, 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 10.000,00€ και αφορά για το
έτος 2014 το ποσό των 5.000,00€ και για το έτος 2015 το ποσό των 5.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ           10.000,00€
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. 70.6279.0006, το υπόλοιπο ποσό 5.000,00€ 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).
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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 παραπάνω εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στο χώρο των παλαιών δημοτικών σφαγείων 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
70.6279.0006
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  παροχή  υπηρεσίας καθαρισμού  των  σφαγείων  Δήμου  Κέας και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  5.000,00€  σε  βάρος  του   Κ.Α.  70.6279.0006 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014 το δε υπόλοιπο ποσό των 5.000,00€ θα διατεθεί
από τον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 86/2014
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ΘΕΜΑ 6ο :   Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου για την
παροχή  υπηρεσίας  μίσθωσης  μηχανημάτων  για  εργασίες  αποκατάστασης  βατότητας
χωματόδρομων.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 6ο 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  μίσθωση  μηχανημάτων για εργασίες αποκατάστασης 
βατότητας  χωματόδρομων, καθώς  και  οι φάκελοι των δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  των 
οικονομικών προσφορών, όπως αναφέρεται παρακάτω.  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :

«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 ΑΤΟ Τ Η ΤΑ Σ  Χ Ω Μ ΑΤΟΔ Ρ Ο Μ Ω Ν »

Στα  γραφεία  του  Δήμου  Κέας  σήμερα  Πέμπτη  24 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, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ συνήλθε σε δημόσια

συνεδρίαση στις 10:00 π.μ. σήμερα Πέμπτη 24 Απριλίου 2014 και ο πρόεδρος κήρυξε την

έναρξη παραλαβής των προσφορών.

Πρώτος   προσήλθε  ο  κ.  Γεώργιος  Δημ.  Λαγκώνης  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  εταιρείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ  με Α.Δ.Τ.  Κ΄899976 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
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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. 

                                                                                                          

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) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται 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) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται 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) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται 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 στην οποία αναγράφεται 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: 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 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 δηλώνεται  ότι  ο  ανάδοχος  θα  προσκομίσει  αντίγραφο των

ασφαλιστηρίων συμβολαίων πριν την υπογραφή της σύμβασης
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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:

Στο έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ,

αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς το ποσοστό έκπτωσης. Η μέση προσφερόμενη

έκπτωση είναι  2%.

Με  την  ολοκλήρωση  του  ελέγχου  της  παραπάνω  οικονομικής  προσφοράς  προκύπτει  ότι

προσωρινός ανάδοχος του έργου εξελέγη η μειοδότρια εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΚΩΝΗΣ &

ΣΙΑ  ΟΕ,  με  μέση  προσφερόμενη  έκπτωση  2% 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 

Δευτέρα 28 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.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίζουμε  την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, όπως αυτό προκύπτει από το 
παραπάνω  πρακτικό  της  επιτροπής  διαγωνισμού  και   αναθέτουμε στην  εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 082106337,  τη «παροχή υπηρεσίας μίσθωσης μηχανημάτων 
για εργασίες  αποκατάστασης βατότητας χωματόδρομων»,  έναντι του ποσού  37.965,20€  πλέον 
Φ.Π.Α. 16% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 44.039,63€. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 87/2014
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ΘΕΜΑ 7ο :  Ανατροπή και νέα δέσμευση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης στον αντίστοιχο
κωδικό αριθμό εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ.έτους 2014 και διάθεση πίστωσης.

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

Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική
Επιτροπή  αποφασίζει  για  την  έγκριση  των  δαπανών  και  τη  διάθεση  των  πιστώσεων  του
προϋπολογισμού,  εκτός  από  εκείνες  που  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  αποφασίζει  το
δημοτικό συμβούλιο.
Σύμφωνα με το ΠΔ 113/2010 “περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες” η Οικονομική
Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πιστώσεων για την
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος των Κωδικών Αριθμών των εξόδων του προϋπολογισμού του
Δήμου.
Επίσης λαμβάνεται υπόψη η αριθ.πρωτ.  2/112634/0026 – 17/12/2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής που αναφέρει για τις ανατροπές και
τις Αναλήψεις Υποχρεώσεων. 

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄ αριθμ. 272/2013 απόφασή της είχε εγκρίνει τη δαπάνη,  τις
τεχνικές προδιαγραφές και τη διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εξοπλισμού για τους εθελοντές
πυροσβέστες.

Επειδή η ανωτέρω προμήθεια δεν πραγματοποιήθηκε μέσα στο έτος 2013 και τέλος του έτους
έγιναν ανατροπές των υπολοίπων ποσών που δεν εκτελέστηκαν εν όλω ή εν μέρει, ως εκ τούτου
αποδεσμεύτηκε το  ποσό των 4.176,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%. Η  ανωτέρω δαπάνη θα
πραγματοποιηθεί  από  τον  προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2014  και  από  τον  Κ.Α.
70.6654.0001. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την διάθεση πίστωσης του  ποσού  από τον
αντίστοιχο κωδικό για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης.

Επίσης πρέπει να γίνει ανατροπή υπολοίπου ποσού 1.376,00€ που δεν χρησιμοποιήθηκε από τον 
Κ.Α. 70.6654.0001 με τίτλο  “Προμήθεια υλικών πυρόσβεσης” για το κλιμάκιο των εθελοντών 
πυροσβεστών και που είχε δεσμευτεί με την ΑΑΥΣΜΒ 144/2014 συνολικού ποσού 1.900,00€.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την ανατροπή ποσού  και πρότασης ανάληψης υποχρέωσης –
δέσμευσης πίστωσης και νέα δέσμευση και διάθεση πίστωσης από τον Κ.Α.  70.6654.0001 όπως
αναλυτικά αναφέρεται στους κατωτέρω πίνακες :

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΕΤΑΙ

ΑΑΥΣΜΒ 144
70.6654.0001 

Προμήθεια υλικών πυρόσβεσης 1.376,00

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ

70.6654.0001 Προμήθεια υλικών πυρόσβεσης 4.176,00
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

α) Την εισήγηση του προέδρου 
β)  Τις  προτάσεις  ανάληψης  υποχρέωσης  δέσμευσης  πιστώσεων  που  συνέταξε  η  Οικονομική
Υπηρεσία του Δήμου μας
γ) Τις  διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 δ του Ν.3852/2010/ΦΕΚ αριθμός φύλλου 87/07-06-2010
Τεύχος  Πρώτο  “Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –
Πρόγραμμα Καλλικράτης”
δ) Τις διατάξεις του ΠΔ 113/2010 “περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ΦΕΚ 194Α΄
ε) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 “Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” ΦΕΚ 114Α΄
στ) Την 30/20-04-2011 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑ
ζ) Τις διατάξεις του ΒΔ 17/05-15/06/1959 “Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων 
η) Την με αριθ.πρωτ. 2/112634/0026 – 17/12/2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών Γενική
Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  ανατροπή  ποσού  και  πρότασης  ανάληψης  υποχρέωσης  –  δέσμευσης  πίστωσης  και  νέα
δέσμευση και διάθεση πίστωσης από τον Κ.Α.  70.6654.0001  όπως αναλυτικά αναφέρεται στους
κατωτέρω πίνακες :

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΕΤΑΙ

ΑΑΥΣΜΒ 144
70.6654.0001 

Προμήθεια υλικών πυρόσβεσης 1.376,00

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ

70.6654.0001 Προμήθεια υλικών πυρόσβεσης 4.176,00

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 88/2014
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ΘΕΜΑ 8ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσιεύσεων σε
εφημερίδες.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού ευρώ χιλίων τετρακοσίων
τριάντα οκτώ και ενενήντα ενός λεπτού (1.438,91€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που
αφορά την πληρωμή δημοσιεύσεων σε εφημερίδες, αναλυτικά ως εξής :

• Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 455,18€ για τη δημοσίευση του ισολογισμού χρήσης
2011,  αριθμός  φύλλου  3871/29-04-2014,  σε  βάρος  του  ΚΑ 10.6461  προϋπολογισμού
οικ.έτους 2014

• Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 666,42€ για τη δημοσίευση περίληψης διακήρυξης
για τη δημοπρασία μίσθωσης αιγιαλών Δήμου, αριθμός φύλλου 3865/17-04-2014, σε βάρος
του ΚΑ 30.6462 προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

• Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 163,56€ για τη δημοσίευση περίληψης διακήρυξης
διαγωνισμού για την “Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης μηχ/των για εργασίες αποκατάστασης
βατότητας χωματόδρομων του Δήμου Κέας”, αριθμός φύλλου 3865/17-04-2014, σε βάρος
του ΚΑ 30.6462 προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

• Εφημερίδα “ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ” - ποσό 153,75€ για τη δημοσίευση περίληψης διακήρυξης
διαγωνισμού για την “Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης μηχ/των για εργασίες αποκατάστασης
βατότητας χωματόδρομων του Δήμου Κέας”, αριθμός φύλλου 25.461/     17-04-2014, σε
βάρος του ΚΑ 30.6462 προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80
και θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6461 &  30.6462 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και στους
    ΚΑ    10.6461 &  30.6462
3. Τα φύλλα δημοσίευσης των εφημερίδων
4. Την εισήγηση του αντιπροέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει  πίστωση συνολικού ποσού ευρώ χιλίων τετρακοσίων τριάντα οκτώ και  ενενήντα ενός
λεπτού  (1.438,91€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  πληρωμή
δημοσιεύσεων σε εφημερίδες, ως εξής :
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• Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 455,18€ για τη δημοσίευση του ισολογισμού χρήσης
2011,  αριθμός  φύλλου  3871/29-04-2014,  σε  βάρος  του  ΚΑ 10.6461  προϋπολογισμού
οικ.έτους 2014

• Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 666,42€ για τη δημοσίευση περίληψης διακήρυξης
για τη δημοπρασία μίσθωσης αιγιαλών Δήμου, αριθμός φύλλου 3865/17-04-2014, σε βάρος
του ΚΑ 30.6462 προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

• Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 163,56€ για τη δημοσίευση περίληψης διακήρυξης
διαγωνισμού για την “Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης μηχ/των για εργασίες αποκατάστασης
βατότητας χωματόδρομων του Δήμου Κέας”, αριθμός φύλλου 3865/17-04-2014, σε βάρος
του ΚΑ 30.6462 προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

• Εφημερίδα “ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ” - ποσό 153,75€ για τη δημοσίευση περίληψης διακήρυξης
διαγωνισμού για την “Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης μηχ/των για εργασίες αποκατάστασης
βατότητας χωματόδρομων του Δήμου Κέας”, αριθμός φύλλου 25.461/     17-04-2014, σε
βάρος του ΚΑ 30.6462 προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 89/2014
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ΘΕΜΑ 9ο :   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση κι επισκευή οδικού δικτύου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   1.400,00€   
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 κι επισκευής 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
οδικού δικτύου

     2.την διάθεση πίστωσης ύψους 1.400,00€ 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

• 30 τεμάχια τσιμεντοσωλήνες Φ.60
ΣΥΝΟΛΟ           1.400,00€

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 στα σημεία του οδικού δικτύου ανάλογα με τις υποδείξεις των
υπηρεσιών του Δήμου.

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 οδικού δικτύου και τις τεχνικές
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  1.400,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
30.6662.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 90/2014
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ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ενός (1) θαμνοκοπτικού μηχανήματος για την τεχνική υπηρεσία.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
 ΕΝΟΣ (1) ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   650,00€   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.   (30.7135.0001  ) 

        ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της  τεχνικής  υπηρεσίας,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια  ενός (1) θαμνοκοπτικού μηχανήματος

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   ενός (1) θαμνοκοπτικού μηχανήματος για
την τεχνική υπηρεσία

    2.την διάθεση πίστωσης ύψους 650,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 30.7135.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• 1  θαμνοκοπτικό μηχάνημα βενζίνης αντικραδασμικό 
45,7 κυβικών και 2,8 ίππων

ΣΥΝΟΛΟ           650,00€
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.
30.7135.0001 ποσού 15.000,00€  συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του
Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).
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Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη γνώμη
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου.

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

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην αποθήκη του Δήμου Κέας.

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

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει  ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης 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
30.7135.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια ενός (1) θαμνοκοπτικού μηχανήματος για την τεχνική υπηρεσία και τις
τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια είδους.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 650,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 30.7135.0001
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 91/2014
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ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια δύο (2) ανεμούριων για το ελικοδρόμιο του Δήμου Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΥΟ (2) ΑΝΕΜΟΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   350,00€   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.   (70.6662.0001  ) 

        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  στο  ελικοδρόμιο  του  Δήμου,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια  δύο (2) ανεμούριων

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 δύο (2) ανεμούριων για το ελικοδρόμιο του
Δήμου Κέας

    2.την διάθεση πίστωσης ύψους 350,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 70.6662.0001 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

• δύο (2)  ανεμούρια χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 0,60 x 2,50  x 0,35 m

ΣΥΝΟΛΟ           3  50,00€
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.
70.6662.0001 ποσού 5.000,00€  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 στην αποθήκη του Δήμου Κέας.

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

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει  ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης 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
70.6662.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια  δύο  (2)  ανεμούριων  για  το  ελικοδρόμιο  του  Δήμου  Κέας και  τις
τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια είδους.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 350,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 70.6662.0001
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 92/2014
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ΘΕΜΑ  12ο:  Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού του

Δήμου Κέας για το έτος 2014.

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

Με την 53/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας και την υπ' άριθμ. 55/2014 απόφαση
της  Οικονομικής  Επιτροπής  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  υπ'αριθμ.  74/2014  απόφαση  της
Οικονομικής Επιτροπής έγινε προκήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης
του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης για το
έτος 2014 του Δήμου Κέας.
Η  προφορική  πλειοδοτική  δημοπρασία  πραγματοποιήθηκε  την  Τετάρτη  30  Απριλίου  2014  και
σύμφωνα με τα πρακτικά της Επιτροπής προσήλθαν και αναδείχθηκαν οι κάτωθι πλειοδότες:

1α)  Για  τμήμα  παραλίας  του  Κούνδουρου-Μπούρη  1  :  Αποστολίδης  Φώτιος  του  Γεωργίου,
κάτοικος Οτζιά Κέας με εγγυητή τον Αποστολίδη Γεώργιο του Φωτίου ο οποίος προσέφερε το ποσό
των 12,50€/τ.μ για έκταση 200 τ.μ (επιτευχθέν μίσθωμα: 2.500,00€) για την τοποθέτηση ομπρελών
– ξαπλωστρών.

1β)  Για  τμήμα  παραλίας  του  Κούνδουρου-Μπούρη  2  :  Αποστολίδης  Φώτιος  του  Γεωργίου,
κάτοικος Οτζιά Κέας με εγγυητή τον Αποστολίδη Γεώργιο του Φωτίου ο οποίος προσέφερε το ποσό
των 20,50€/τ.μ για έκταση 20 τ.μ (επιτευχθέν μίσθωμα: 410,00€) για την τοποθέτηση θαλασσίων
μέσων αναψυχής.

1γ)  Για  τμήμα  παραλίας  του  Κούνδουρου-Μπούρη  3:  Αποστολίδης  Φώτιος  του  Γεωργίου,
κάτοικος Οτζιά Κέας με εγγυητή τον Αποστολίδη Γεώργιο του Φωτίου ο οποίος προσέφερε το ποσό
των 12,50€/τ.μ για έκταση 20 τ.μ (επιτευχθέν μίσθωμα: 250,00€) για την τοποθέτηση καντίνας.

2) Για τμήμα παραλίας των Ξύλων : Δαλαρέτος Πέτρος  του Κυριάκου, κάτοικος Ξύλων Κέας με
εγγυήτρια την  Δαλαρέτου Παρασκευή του Δημητρίου ο οποίος προσέφερε το ποσό των 10,50€/τ.μ
για έκταση 200 τ.μ (επιτευχθέν μίσθωμα: 2.100,00€) για την τοποθέτηση ομπρελών - ξαπλωστρών.

3) Για τμήμα παραλίας του Οτζιά : Θεοχαρόπουλος Ισίδωρος  του Κωνσταντίνου, κάτοικος Οτζιά
Κέας  με  εγγυήτρια  την  Κορασίδη  Μαρία  του  Σταύρου,   ο  οποίος  προσέφερε  το  ποσό  των
10,50€/τ.μ για έκταση  300 τ.μ (επιτευχθέν μίσθωμα: 3.150,00€) για την τοποθέτηση ομπρελών -
ξαπλωστρών.

4)  Για  τμήμα  παραλίας  στο  Σπαθί :  Χατζηαγγελής  Νικόλαος  του  Συμεών  εκπρόσωπος  της
“  Χατζηαγγελής  Νικόλαος  Μονοπρόσωπη  ΕΠΕ”,  κάτοικος  Γέρακα  Αττικής  με  εγγυητή  τον
Χατζηαγγελή Συμεών του Νικολάου  ο οποίος προσέφερε το ποσό των 10,50€/τ.μ για έκταση 150
τ.μ  (επιτευχθέν μίσθωμα: 1.575,00€) για την τοποθέτηση ομπρελών - ξαπλωστρών.

Για τις θέσεις Κορησσία, Ποίσσες(θέση 1), Ποίσσες(θέση 2), Ποίσσες(θέση 3), Συκαμιά, Ορκός
δεν προσήλθε κανείς και για τον λόγο αυτό οι παραπάνω θέσεις θα επαναδημοπρατηθούν στην
επαναληπτική δημοπρασία της 9ης Μαΐου 2014 .
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Με απόφασή μας θα πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά της επιτροπής και να προχωρήσουμε στην
εκμίσθωση τμημάτων των παραλιών.

Παρακαλούμε για την σχετική απόφαση
                                    
                                                    Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

1.τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, 
2.τον Ν.2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13,15 και 31 
3.το άρθρο 192 και 103 του ΔΚΚ, 
4.το άρθρο 72 του Ν.3852/2010,
5.την ΚΥΑΔ10Β1027032ΕΞ2014/1033(ΦΕΚ328/Β/13-2-2014)
6.την υπ' άριθμ. 53/2014  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
7.την υπ'αριθμ. 55/2014 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 74/2014 απόφαση της
   Οικονομικής Επιτροπής
8.την υπ'αριθμ. 2327/16-4-2014 διακήρυξη του Δήμαρχου
9.τα πρακτικά διενέργειας της δημοπρασία

                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και κατακυρώνει το αποτέλεσμα των πρακτικών  της Επιτροπής της φανερής πλειοδοτικής
και προφορικής δημοπρασίας που διενεργήθηκε την 30η Απριλίου 2014 ημέρα Τετάρτη για την
εκμίσθωση  τμημάτων  των  παρακάτω  παραλιών   του  Δήμου  Κέας,  σύμφωνα  με  τα  οποία
κατοχυρώνεται η χρήση τμημάτων αιγιαλού,  ως εξής:

1α) Εκμισθώνει τμήμα παραλίας στον  Κούνδουρο θέση Μπούρη1, στον Αποστολίδη Φώτιο του
Γεωργίου,  κάτοικο  Οτζιά  Κέας  με  εγγυητή  τον  Αποστολίδη  Γεώργιο  του  Φωτίου  ο  οποίος
προσέφερε το ποσό των 12,50€/τ.μ για έκταση 200 τ.μ (επιτευχθέν μίσθωμα: 2.500,00€) για την
τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών.

1β) Εκμισθώνει τμήμα παραλίας στον Κούνδουρο θέση Μπούρη2, στον Αποστολίδη Φώτιο του
Γεωργίου,  κάτοικο  Οτζιά  Κέας  με  εγγυητή  τον  Αποστολίδη  Γεώργιο  του  Φωτίου  ο  οποίος
προσέφερε το ποσό των 20,50€/τ.μ για έκταση 20 τ.μ (επιτευχθέν μίσθωμα: 410,00€)  για την
τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής.

1γ)  Εκμισθώνει τμήμα παραλίας στον Κούνδουρο θέση Μπούρη3, στον Αποστολίδη Φώτιο του
Γεωργίου,  κάτοικο  Οτζιά  Κέας  με  εγγυητή  τον  Αποστολίδη  Γεώργιο  του  Φωτίου  ο  οποίος
προσέφερε το  ποσό των  12,50€/τ.μ  για  έκταση 20 τ.μ  (επιτευχθέν  μίσθωμα:  250,00€)  για  την
τοποθέτηση καντίνας.

2) Εκμισθώνει τμήμα παραλίας στα  Ξύλα  Κέας, στον Δαλαρέτο Πέτρο  του Κυριάκου, κάτοικο
Ξύλων Κέας με εγγυήτρια την  Δαλαρέτου Παρασκευή του Δημητρίου ο οποίος προσέφερε το ποσό
των 10,50€/τ.μ για έκταση 200 τ.μ (επιτευχθέν μίσθωμα: 2.100,00€) για την τοποθέτηση ομπρελών
– ξαπλωστρών.
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3)   Εκμισθώνει  τμήμα  παραλίας  στον  Οτζιά  Κέας,  στον  Θεοχαρόπουλο  Ισίδωρο   του
Κωνσταντίνου, κάτοικο Οτζιά Κέας με εγγυήτρια την Κορασίδη Μαρία του Σταύρου,  ο οποίος
προσέφερε το ποσό των 10,50€/τ.μ για έκταση 300 τ.μ (επιτευχθέν μίσθωμα: 3.150,00€) για την
τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών.

4)  Εκμισθώνει  τμήμα  παραλίας  στο  Σπαθί  Κέας, στον  Χατζηαγγελή  Νικόλαο   του  Συμεών
εκπρόσωπο της “ Χατζηαγγελής Νικόλαος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ”, κάτοικο Αθηνών, με εγγυητή τον
Χατζηαγγελή Συμεών του Νικολάου  ο οποίος προσέφερε το ποσό των 10,50€/τ.μ για έκταση 150
τ.μ (επιτευχθέν μίσθωμα: 1.575,00€) για την τοποθέτηση ομπρελών - ξαπλωστρών.

Για τις θέσεις Κορησσία, Ποίσσες(θέση 1), Ποίσσες(θέση 2), Ποίσσες(θέση 3), Συκαμιά, Ορκός
δεν προσήλθε κανείς και για τον λόγο αυτό οι παραπάνω θέσεις θα επαναδημοπρατηθούν στην
επαναληπτική δημοπρασία της 9ης Μαΐου 2014 .

   Τα  τμήματα  των  παραλιών  που  δημοπρατούνται  για  χρήση  ανάπτυξης  σετ  ομπρελών
-ξαπλωστρών καθώς και για χρήση θαλάσσιων μέσων αναψυχής διατίθενται αποκλειστικά και
μόνο  για  την  χρήση  αυτή  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  Ν.2971/2001  και  την
ΚΥΑΔ10Β1027032ΕΞ2014/1033(ΦΕΚ328/Β/13-2-2014).  Στους  χώρους  για  τους  οποίους
παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτηση τροχήλατων καντινών
-αυτοκινούμενων ή μη- εφοδιασμένων με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και  σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της παραγράφου Α της υπ'αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.71459/30-7-2013 εγκυκλίου του
Υπουργείου Υγείας.

   Τρία  (3)  αντίγραφα  του  Πρακτικού  κατακύρωσης  της  Δημοπρασίας  αποστέλλονται  στον
Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας, προς προσυπογραφή από αυτόν μαζί με αντίγραφα
του μισθωτηρίου συμβολαίου, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την
απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσού υπέρ του Δημοσίου.

 
       Η χρονική διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2014.

       Για τους υπόλοιπους όρους ισχύει η υπ'αριθμ. 74/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

        Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή των συμφωνητικών εκμίσθωσης.   
     

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 93/2014
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ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων

αιγιαλού του Δήμου Κέας για το έτος 2014.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  13ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης

ανέφερε τα εξής :

Με την 53/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας και την υπ' αριθμ. 55/2014 απόφαση

της  οικονομικής  επιτροπής  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  υπ'  αριθμ.  74/2014  απόφαση  της

Οικονομικής  Επιτροπής  έγινε  προκήρυξη  δημοπρασίας  για  την  εκμίσθωση  τμημάτων  των

παραλιών του Δήμου Κέας για το έτος 2014.

Κατά την διεξαγωγή της δημοπρασίας την Τετάρτη 30 Απριλίου 2014 για τις θέσεις Κορησσία,
Ποίσσες(Θέση  1),  Ποίσσες(θέση  2),  Ποίσσες(θέση  3),  Συκαμιά,  Ορκός,  δεν  εκδηλώθηκε
ενδιαφέρον, και για τον λόγο αυτό θα επαναδημοπρατηθούν
Η επαναληπτική προφορική πλειοδοτική δημοπρασία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Μαΐου
2014 και  σύμφωνα με  τα  πρακτικά της  Επιτροπής  προσήλθαν  και  αναδείχθηκαν οι  παρακάτω
πλειοδότες:

1α) Για τμήμα παραλίας στις Ποίσσες Κέας (θέση 1), Κοζαδίνος Συμεών του Δημητρίου-Φράγκου
κάτοικος Ιουλίδας Κέας με εγγυητή τον Δαλαρέτο Πέτρο του Κυριάκου, ο οποίος προσέφερε το
ποσό των  10,50€/τ.μ  για  έκταση 200 τ.μ  (επιτευχθέν  μίσθωμα 2.100,00€)  για  την  τοποθέτηση
ομπρελών και ξαπλωστρών.

1β) Για τμήμα παραλίας στις Ποίσσες Κέας(θέση 3), Κοζαδίνος Συμεών του Δημητρίου –Φράγκου
κάτοικος Ιουλίδας  Κέας με εγγυητή τον Δαλαρέτο Πέτρο του Κυριάκου, ο οποίος προσέφερε το
ποσό  των  20,00€/τ.μ  για  έκταση  20  τ.μ  (επιτευχθέν  μίσθωμα  400,00€)  για  την  τοποθέτηση
θαλασσίων μέσων αναψυχής 

Για  τις  θέσεις  Κορησσία,  Ποίσσες  (θέση  2), Συκαμιά,  και Ορκός δεν  προσήλθε  κανένας
πλειοδότης και η δημοπρασία για τις θέσεις αυτές κηρύσσεται άγονη.

Με απόφασή μας θα πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά της επιτροπής και να προχωρήσουμε στην
εκμίσθωση τμημάτων των παραλιών.

Παρακαλούμε για την σχετική απόφαση.

                                                      Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, και  έλαβε υπόψη: 
• τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, 
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• τον Ν.2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13,15 και 31 
• το άρθρο 192 και 103 του ΔΚΚ, 
• το άρθρο 72 του Ν.3852/2010,
• την ΚΥΑΔ10Β1027032ΕΞ2014/1033(ΦΕΚ328/Β/13-2-2014)
• την υπ' άριθμ. 53/2014  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
• την υπ'αριθμ. 55/2014 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 74/2014 απόφαση

της Οικονομικής Επιτροπής
• την υπ'αριθμ. 2327/16-4-2014 διακήρυξη του Δήμαρχου
• την υπ'αριθμ. 2868/2-5-2014 διακήρυξη του Δήμαρχου
• τα πρακτικά διενέργειας της δημοπρασίας
και μετά από διαλογική συζήτηση

                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τα  πρακτικά της  επιτροπής  της  επαναληπτικής  φανερής  πλειοδοτικής  και  προφορικής
δημοπρασίας που πραγματοποιήθηκε την 9η Μαΐου 2014 ημέρα Παρασκευή για την εκμίσθωση
τμημάτων των παρακάτω παραλιών  του Δήμου Κέας,  σύμφωνα με τα οποία κατοχυρώνεται η
χρήση τμημάτων αιγιαλού,  ως εξής:

1α) Για τμήμα παραλίας στις Ποίσσες Κέας (θέση 1), Κοζαδίνος Συμεών του Δημητρίου-Φράγκου
κάτοικος Ιουλίδας Κέας με εγγυητή τον Δαλαρέτο Πέτρο του Κυριάκου, ο οποίος προσέφερε το
ποσό των  10,50€/τ.μ  για  έκταση 200 τ.μ  (επιτευχθέν  μίσθωμα 2.100,00€)  για  την  τοποθέτηση
ομπρελών και ξαπλωστρών.

1β) Για τμήμα παραλίας στις Ποίσσες Κέας(θέση 3), Κοζαδίνος Συμεών του Δημητρίου –Φράγκου
κάτοικος Ιουλίδας  Κέας με εγγυητή τον Δαλαρέτο Πέτρο του Κυριάκου, ο οποίος προσέφερε το
ποσό  των  20,00€/τ.μ  για  έκταση  20  τ.μ  (επιτευχθέν  μίσθωμα  400,00€)  για  την  τοποθέτηση
θαλασσίων μέσων αναψυχής 

Για τις θέσεις Κορησσία, Ποίσσες (θέση 2), Συκαμιά, Ορκός δεν προσήλθε κανένας πλειοδότης
και η δημοπρασία για τις θέσεις αυτές κηρύσσεται άγονη.

Τα τμήματα των παραλιών που δημοπρατούνται για χρήση ανάπτυξης σετ ομπρελών -ξαπλωστρών
καθώς και για χρήση θαλάσσιων μέσων αναψυχής διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για την 
χρήση αυτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2971/2001 και την 
ΚΥΑΔ10Β1027032ΕΞ2014/1033(ΦΕΚ328/Β/13-2-2014). Στους χώρους για τους οποίους 
παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτηση τροχήλατων καντινών 
-αυτοκινούμενων ή μη- εφοδιασμένων με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και  σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της παραγράφου Α της υπ'αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.71459/30-7-2013 εγκυκλίου του 
Υπουργείου Υγείας.

Η χρονική διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2014.
Για τους υπόλοιπους όρους ισχύει η υπ'αριθμ. 74/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή των συμφωνητικών εκμίσθωσης.   
     

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 94/2014
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ΘΕΜΑ 14ο:  Διάθεση  πίστωσης  για  την  πληρωμή  δαπάνης  παροχής  υπηρεσίας  ορκωτών

λογιστών για  τον έλεγχο και τη χορήγηση πιστοποιητικού ισολογισμού έναρξης και λήξης

χρήσης 2011.

Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  14ο 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. 117/2012 απόφασή της είχε εγκρίνει τη δαπάνη,  τις
τεχνικές προδιαγραφές και τη διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας ορκωτών λογιστών για
τον έλεγχο και τη χορήγηση πιστοποιητικού ισολογισμού έναρξης και λήξης χρήσης 2011. 

Επειδή  η  ανωτέρω  παροχή  υπηρεσίας  δεν  ολοκληρώθηκε  μέσα  στο  έτος  2013  και τέλος  του
προηγούμενου έτους έγιναν ανατροπές των υπολοίπων ποσών που δεν εκτελέστηκαν εν όλω ή εν
μέρει,  εισηγούμαστε  την  διάθεση  πίστωσης  ποσού  ευρώ  δέκα  χιλιάδων  διακοσίων  εννιά
(10.209,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, από τον
Κ.Α. 10.6115.0002 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. 
       10.6115.0002
5.  Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  διάθεση  (ψήφιση)  πίστωσης  ποσού  ευρώ  δέκα  χιλιάδων  διακοσίων  εννιά  (10.209,00€)
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 23%  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  για  την  παροχή
υπηρεσίας  ορκωτών  λογιστών  για  τον  έλεγχο  και  τη  χορήγηση  πιστοποιητικού  ισολογισμού
έναρξης και λήξης χρήσης 2011, σε βάρος του Κ.Α.  10.6115.0002 του προϋπολογισμού εξόδων
οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 95/2014
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ΘΕΜΑ 15ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση

πίστωσης για την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών για οχήματα του Δήμου Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   4.451,00€   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.
   (30.6671.0001, 20.6671.0001,   30.6263, 20.6263.0001) 

        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  σωστή  και  ασφαλή  κίνηση  των  οχημάτων του  Δήμου,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών

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 και τοποθέτηση ελαστικών για οχήματα του
Δήμου Κέας

   2.την  διάθεση  πίστωσης  συνολικού  ύψους  4.451,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τους  Κ.Α.
30.6671.0001,  20.6671.0001,  30.6263,  20.6263.0001 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

• για το υπ΄αριθμ. ΚΗΗ 4650 βυτιοφόρου του Δήμου, σε βάρος των ΚΑ 30.6671.0001 & 
30.6263, απαιτούνται : 
-4 ελαστικά 315-80-22-5 DM03
-2 ελαστικά 315-80-22-5 AM06

• για το υπ΄αριθμ. ΚΗI 1514 οχήματος του Δήμου, σε βάρος των ΚΑ 30.6671.0001 & 
30.6263, απαιτούνται : 
- 2 ελαστικά 205-16

• για το υπ΄αριθμ. ΚΗΗ 4672 απορριμματοφόρου του Δήμου, σε βάρος των  ΚΑ 
20.6671.0001 & 20.6263.0001, απαιτείται : 
-1 ελαστικό 385-65-22-5

                                       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  4.190,00€ 
                                                                                   ΕΡΓΑΣΙΑ     261,00€

           ΣΥΝΟΛΟ         4.451,00€

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 
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-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 και τοποθέτησης, υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη
πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2014 και συγκεκριμένα στους
Κ.Α.  30.6671.0001-ποσού 4.000,00€  συμπ/νου ΦΠΑ, 20.6671.0001-ποσού 9.000,00€  συμπ/νου
ΦΠΑ, 30.6263 -ποσού 6.000,00€  συμπ/νου ΦΠΑ, 20.6263.0001-ποσού 5.000,00€  συμπ/νου ΦΠΑ
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου
του υπουργείου εσωτερικών).

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

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

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

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

Τόπος Παράδοσης 
Η  εκτέλεση  της  ανωτέρω  προμήθειας και  τοποθέτησης  θα  γίνει  στις  εγκαταστάσεις  του
προμηθευτή.

Παραλαβή Ειδών
Η  παραλαβή  των  ειδών  &  εργασιών  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.
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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 στους ΚΑ
30.6671.0001, 20.6671.0001, 30.6263 &  20.6263.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την  προμήθεια και  τοποθέτηση ελαστικών για  οχήματα  του Δήμου Κέας  και  τις
τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 4.451,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος των Κ.Α.
30.6671.0001, 20.6671.0001, 30.6263 &  20.6263.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού
έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 96/2014



  8η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 9ης Μαΐου 2014

ΘΕΜΑ 16ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση

πίστωσης  για  την  προμήθεια  εξαρτημάτων  Η/Υ  και  αναλωσίμων  για  τις  διοικητικές-

οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ
ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   300,00€   
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   (10.7134  ) 

       &
(Η ΔΑΠΑΝΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   500,00€   

ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   (10.6613  ) 
        ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, κρίνεται
απαραίτητη  η  πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  προμήθεια  εξαρτημάτων  Η/Υ  και
αναλωσίμων

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 : 
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1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια  εξαρτημάτων Η/Υ και αναλωσίμων για τις
διοικητικές-οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου

    2.την διάθεση πίστωσης ύψους 300,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 10.7134 και ποσού
500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 10.6613  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού
έτους 2014

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

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• 2 τεμ. Σκληροί δίσκοι 500GB 7200 SATA III
• 2 τεμ. Οθόνες Η/Υ 19,5΄΄ LED
• 4 τεμ. Μελάνια για συσκευή φαξ L380S

ΣΥΝΟΛΟ           8  00,00€
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»
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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 στους Κ.Α.  10.7134
ποσού 10.000,00€  συμπ/νου ΦΠΑ & 10.6613 ποσού 4.000,00€  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 στο κτίριο του Δήμου Κέας.

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

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει  ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης 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 στους ΚΑ
10.7134 & 10.6613
4. Την εισήγηση του προέδρου.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την  προμήθεια  εξαρτημάτων Η/Υ και  αναλωσίμων για  τις  διοικητικές-οικονομικές
υπηρεσίες του Δήμου και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 300,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 10.7134 και ποσού
500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 10.6613  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους
2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 97/2014
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ΘΕΜΑ 17ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση

πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  ανανέωσης ονόματος  χώρου  (domain  name)  της

ιστοσελίδας kea.gr του Δήμου Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
“  ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (  DOMAIN NAME) 

ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ   KEA.GR   ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ  ”

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 25,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  10.6266.0004  ) 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας ανανέωσης ονόματος χώρου (domain name) της ιστοσελίδας 

kea.gr 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 ανανέωσης ονόματος χώρου (domain name)
της ιστοσελίδας kea.gr του Δήμου Κέας

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους   25,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  10.6266.0004 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• Η παροχή υπηρεσίας αφορά την ανανέωση του ονόματος χώρου kea.gr

ΣΥΝΟΛΟ           25,00  €
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Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

      4.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και   

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

      6.Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

      7.Οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην  

       Οδηγία 2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

        πληρωμών στις εμπορικές  συναλλαγές»

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

 
Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2014, ύψους 1.705,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 10.6266.0004 (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 ανωτέρω εργασίας ανανέωσης του ονόματος χώρου kea.gr αφορούν 2 έτη.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει μέσω διαδικτύου.

Παραλαβή Εργασίας
Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή που θα παρακολουθεί την
καλή εκτέλεσης τους.
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Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας θα γίνει αμέσως μετά την ανάθεση στον ανάδοχο.
Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και
του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της υπ’ αριθμόν
11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και στον ΚΑ
10.6266.0004
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας ανανέωσης ονόματος χώρου (domain name) της ιστοσελίδας
kea.gr του Δήμου Κέας και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  25,00€,  σε  βάρος  του   Κ.Α.  10.6266.0004 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 98/2014
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ΘΕΜΑ 18ο  :   Έγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών,  καθορισμός  των  όρων  διακήρυξης

πρόχειρου διαγωνισμού για την  «Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων υπηρεσίας ύδρευσης

Δήμου Κέας για το έτος 2014» και διάθεση πίστωσης.

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

Θέτω  υπόψη  σας  τη  μελέτη,  τους  όρους  διακήρυξης  και  τους  όρους  δημοπράτησης  για  την
“Προμήθεια  υδραυλικών  εξαρτημάτων  υπηρεσίας  ύδρευσης  Δήμου  Κέας  για  το  έτος  2014”,
προϋπολογισμού μελέτης 19.534,38€ με Φ.Π.Α. 16% 3.125,50€, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού
22.659,88€,  όπως  αυτά  θεωρήθηκαν  στις  07/05/2014  από  τον  προϊστάμενο  του  Τμήματος
Διοικητικού – Οικονομικού Δήμου Κέας.

ΜΕΛΕΤΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

Η παρούσα μελέτη, αφορά στην προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων διαφόρων ειδών για τις
ανάγκες  της  υπηρεσίας  ύδρευσης  του  Δήμου  Κέας  όπως  περιγράφεται  αυτό  στις  τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης. Τα εξαρτήματα θα παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου και σε σημείο
που θα υποδείξει η υπηρεσία.

Ο  προϋπολογισμός  της  προμήθειας,  ανέρχεται  ενδεικτικά σε  19.534,38€ πλέον  Φ.Π.Α.  16%
3.125,50€. Συνολικά δηλαδή 22.659,88€ και καλύπτεται από ιδίους πόρους.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΕ ΕΥΡΩ

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΡΑΣΙΝΗ 3''     
  

  48 ΜΤ 684,00

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΡΑΣΙΝΗ 2'' 90 ΜΤ 675,00

ΣΩΛΗΝΑ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ63 / 16 ΑΤΜ                        250 ΜΤ  675,00

 ΣΩΛΗΝΑ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ90 / 16 ΑΤΜ                        60 ΜΤ  333,00

ΣΩΛΗΝΑ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ110 / 16 ΑΤΜ      30 ΜΤ 337,50

ΦΡΕΑΤΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ   30 * 40   Β125           20 ΤΜΧ 345,05

ΜΑΝΣΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ63    

                                     

50 ΤΜΧ 495,37

 ΜΑΝΣΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ90 

                                          

30 ΤΜΧ 396,22

ΜΑΝΣΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ110      

                                   

10 ΤΜΧ 125,25

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  Φ63                                 

100 ΤΜΧ 44,25

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  Φ90                                 

50 ΤΜΧ 59,40

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  Φ110                      

30 ΤΜΧ 18,00

ΣΩΛΗΝΑ ΡΕΧ 32 * 3                                              100 ΜΤ 195,00

ΣΩΛΗΝΑ ΡΕΧ 22 * 3                                              200 ΜΤ 210,00

ΣΩΛΗΝΑ ΡΕΧ 18 * 2,5                                           200 ΜΤ 147,00

ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΣΩΛΗΝΩΝ Φ75 / 16 ΑΤΜ     

20 ΤΜΧ 130,50

ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 10 ΤΜΧ 103,50
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ΣΩΛΗΝΩΝ Φ90 / 25 ΑΤΜ                                      

ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΣΩΛΗΝΩΝ Φ110 / 25 ΑΤΜ                                   

10 ΤΜΧ 360,00

ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ  Φ110 * 1''                                      

5 ΤΜΧ 75,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 3''                                               

10 ΤΜΧ 337,50

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 2''                                               

10 ΤΜΧ 272,10

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 1 1/2''  

10 ΤΜΧ 225,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 1''                                               

10 ΤΜΧ 150,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 3/4''                                           

20 ΤΜΧ 274,50

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 1/2''                                           

20 ΤΜΧ 255,00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ

ΑΥΛΑΚΩΤΟΣ 3''               

30 ΤΜΧ 558,45

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ  

ΑΥΛΑΚΩΤΟΣ 2 1/2''               

10 ΤΜΧ 168,07 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ  

ΑΥΛΑΚΩΤΟΣ 2''                                                      

10 ΤΜΧ 140,25

ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 

ΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 3/4''                                       

50 ΤΜΧ 281,25

ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 70 ΤΜΧ 284,55



8η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 9ης Μαΐου 2014

ΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 1/2''                                       

ΡΑΚΟΡ ΡΕΧ 18 * 2,5 * 1/2 ΑΡΣ                              50 ΤΜΧ 71,25

ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ 

ΕΞΑΓΩΝΟΙ Β.Τ. 1/2''                                              

50 ΤΜΧ 56,25

ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ 

ΕΞΑΓΩΝΟΙ Β.Τ. 3/4''                                              

50 ΤΜΧ 82,50

ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΑΛΚΟΥ
18 * 1/2'' ΑΡΣΕΝΙΚΑ                                               

30 ΤΜΧ 91,80

ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΑΛΚΟΥ
15 * 1/2'' ΑΡΣΕΝΙΚΑ                                               

30 ΤΜΧ 65,25

ΖΙΜΠΩ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ

49-71mm                                                                  

30 ΤΜΧ         707,62   

ΦΙΜΠΕΡ 1'' ΠΡΑΣΙΝΑ                                            50 ΤΜΧ 1,50

ΦΙΜΠΕΡ 3/4'' ΠΡΑΣΙΝΑ                                         50 ΤΜΧ 1,50

ΦΙΜΠΕΡ 1/2'' ΠΡΑΣΙΝΑ                                         50 ΤΜΧ 1,50

ΝΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ  (150m)                            5 ΤΜΧ 46,50

ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΦΙΑΛΗΣ                                            2 ΤΜΧ 93,00

ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 1/2΄΄ ΜΕ ΡΑΚΟΡ
ΚΛΑΣΗΣ C , MΗΚΟΥΣ 190 mm
ΠΑΡΟΧΗΣ  2,5 m3/h

310  ΤΜΧ 9.300,00

ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 3/4΄΄ ΜΕ ΡΑΚΟΡ
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΡΙΠΗΣ ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ                
ΚΛΑΣΗΣ C , MΗΚΟΥΣ 190 mm
ΠΑΡΟΧΗΣ  2,5 m3/h

20 ΤΜΧ 660,00

             

ΣΥΝΟΛΟ (€) 19.534,38
ΦΠΑ 16% (€) 3.125,50

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 22.659,88
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1  0   : Αντικείμενο της προμήθειας.
Η  παρούσα  Ειδική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  (Ε.Σ.Υ.),  αφορά  στην  προμήθεια  υδραυλικών
εξαρτημάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Κέας  όπως περιγράφεται αυτό
στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

ΑΡΘΡΟ 2  0   : Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές – Διατάξεις.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα :
1.Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007.
2.Το Ν. 2286/1995.
3.Τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Υπ.Αποφ. 11389/1993 του Υπουργού Εσωτερικών).
4.Το N. 3463/2006.
5.Το Ν. 3852/2010.
6.Την Π1/358/1999 (ΦΕΚ 92 Β) : Εξαίρεση προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη 
χορηγητών - προμηθευτών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
7.Του Ν. 3886/30-9-2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012.
8.Τις διατάξεις του Ν.3054/2002.
9.Το άρθρο 13 του Ν. 3438/2006.

ΑΡΘΡΟ 3  0   : Τρόπος προμήθειας.
Η προμήθεια θα διενεργηθεί με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού, με κατάθεση σφραγισμένων
προσφορών  και  συμπλήρωση  τιμολογίου.  Η  τελική  επιλογή  θα  γίνει  με  κριτήριο  τη  συμφερότερη
προσφορά κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 4  0   : Προϋπολογισμός προμήθειας.
Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  της  δαπάνης  των  υδραυλικών  εξαρτημάτων,  ανέρχεται  ενδεικτικά  σε
19.534,38€ πλέον Φ.Π.Α. 16% 3.125,50€. Συνολικά δηλαδή 22.659,88€ σε βάρος του ΚΑ 25.6662.0001
του προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2014.  

ΑΡΘΡΟ 5  0   : Εγγυήσεις.
Η εγγύηση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό,  ορίζεται  σε  ποσοστό  πέντε  τοις  εκατό  (5%)  επί  της
συνολικής  προϋπολογισθείσας  από  την  Υπηρεσία  δαπάνης  των  υπό  προμήθεια  εξαρτημάτων
(άρθρο 26 της με αριθμό 11389/93 απόφασης του Υπ.  Εσωτερικών).

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της  προμήθειας,  ορίζεται  σε ποσοστό δέκα τοις  εκατό (10%) της
συνολικής  συμβατικής  αξίας  χωρίς  το  Φ.Π.Α.  σύμφωνα  με  την  ανωτέρω  απόφαση  του  Υπ.
Εσωτερικών.  Η εγγύηση αυτή,  σχετίζεται  με  την  καλή εκτέλεση των  όρων της  σύμβασης
(χρόνος παράδοσης, υλικά κατασκευής, ποιότητα υλικών κλπ.).
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Η  εγγύηση  καλής  λειτουργίας,  ορίζεται  επίσης  σε  ποσοστό  δέκα  τοις  εκατό  (10%)  επί  της  συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. και πρέπει να κατατεθεί από τον προμηθευτή πριν από την έναρξη του
χρόνου καλής λειτουργίας. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας, πρέπει να είναι κατά τρεις
μήνες μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο καλής λειτουργίας τον οποίο δηλώνει ο κάθε προμηθευτής με
την προσφορά του, σύμφωνα με το άρθρο 26&5 της με αριθμό 11389/93 απόφασης του Υπ.  Εσωτερικών.

ΑΡΘΡΟ 6  0   : Προθεσμίες ποινικές ρήτρες.
Η προθεσμία παράδοσης των υδραυλικών εξαρτημάτων, ορίζεται σε έναν (1) ημερολογιακό μήνα από την
έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από τον Δήμο.
 
Σε  περίπτωση  που  τα  υλικά  φορτωθούν  -  παραδοθούν  ή  αντικατασταθούν  μετά  τη  λήξη  του
συμβατικού  χρόνου  όπως  διαμορφώθηκε  με  τυχόν  μετάθεση  και  μέχρι  λήξης  του  χρόνου  της
παράτασης  που  χορηγήθηκε  σύμφωνα  με  το  άρθρο  27  της  11389/93  Απόφασης  του  Υπ.
Εσωτερικών  επιβάλλεται  εκτός  των  τυχόν  προβλεπόμενων  κατά  περίπτωση  κυρώσεων  και
πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής :

α. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ½ του μέγιστου
προβλεπόμενου  χρόνου  παράτασης  :  2,5  %  επί  της  συμβατικής  αξίας  της  ποσότητας  που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης, προκύπτει
κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα,

β. για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης, 5%
επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της παρούσας διακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την υπογραφή της
σύμβασης και κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Η τελευταία επιστρέφεται μετά την
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εξαρτημάτων ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από
τους δύο συμβαλλόμενους και αντικαθίσταται με την εγγύηση καλής λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 7  0   : Πληρωμές.
Η πληρωμή της αξίας των υδραυλικών εξαρτημάτων στον προμηθευτή, γίνεται (σύμφωνα με το άρθρο 36
της 11389/93 Υπ. Απόφασης) με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την παραλαβή. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :
το Οριστικό Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής Παραλαβής, ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής

θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη του φορέα,
αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη του φορέα,
τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη “ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ”,
εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή εάν το τιμολόγιο δε φέρει την ένδειξη “ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ”.

Τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία. Όλες οι σχετικές με
τη διενέργεια της προμήθειας δαπάνες του αγοραστή, βαρύνουν τον οικείο κωδικό αριθμού εξόδου (Κ.Α.Ε.)
του  προϋπολογισμού  του.  Κατά  τα  λοιπά,  εφαρμόζονται  οι  ισχύουσες  διατάξεις  περί  οικονομικής
διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και των Κοινοτήτων. 



8η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 9ης Μαΐου 2014

ΑΡΘΡΟ 8  0   : Γενικά.
Για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την παρούσα προμήθεια, ισχύουν οι διατάξεις :
του Ν.2286/1-1-1995 "Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" και
της Υπουργικής απόφασης 11389/93 ‘’Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 9  Ο   :  Τεχνικά χαρακτηριστικά, προδιαγραφές και περιγραφές

Σωλήνες ύδρευσης

Οι σωλήνες της ύδρευσης πρέπει να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες DIN 16893 και DIN 16892. 
Θα πρέπει να αποθηκεύονται και να προστατεύονται κατάλληλα ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τις
ακτίνες του ήλιου. Η αποθήκευσή τους θα πρέπει να γίνεται σε χαρτοκιβώτια  τα  οποία θα βρίσκονται μέσα
σε μαύρες σακούλες πολυαιθυλενίου.
Η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα κυμαίνεται από 6-10 bar και η θερμοκρασία λειτουργίας τους θα είναι 95οC
και σε μικρή χρονική περίοδο θα φτάνει τους 110ο C. 

Σφαιρικοί διακόπτες

Τα χαρακτηριστικά των σφαιρικών διακοπτών είναι ότι έχουν σώμα από σφυρήλατο ορείχαλκο και σφαίρα
ορειχάλκινη με σκληρή επιχρωμίωση. Διαθέτουν στιβαρή λαβή, με αντιοξειδωτική επεξεργασία.
Η πίεση λειτουργίας τους είναι στα 30bar στους 18ο C μέχρι την  DN 2’’ και 16bar για  DN>2’’. Τέλος η
θερμοκρασία λειτουργίας τους κυμαίνεται από -10ο C έως 110ο C (130ο C σε αιχμή).
Τελος  αναγκαίο  είναι  να  διαθέτουν  μεγάλου  μήκους  σπειρώματα  που  διευκολύνουν  ιδιαίτερα  την
συναρμολόγησή τους  στο  δίκτυο.  Οι  διακόπτες  θα  πρέπει  να  συμμορφώνονται  σύμφωνα με  το  σχέδιο
προδιαγραφής ΕΝ 29000 και τα σπειρώματα τους να είναι σύμφωνα με την προδιαγραφή ISO228.

Κολλητά εξαρτήματα (ορειχάλκινα)

Τα κολλητά χάλκινα και μπρούτζινα εξαρτήματα χρησιμοποιούνται γενικά σε δίκτυα διανομής ζεστού ή
κρύου νερού σε διάφορες εγκαταστάσεις και εφαρμογές.
Η πρώτη ύλη που πρέπει να χρησιμοποιείται για την κατασκευή των εξαρτημάτων είναι σύμφωνη με τις
προδιαγραφές  DIN  5093-6  για  πόσιμο  νερό  και  τα  ασπειρώματα  τους  να  έιναι  σύμφωνα  με  τις
προδιαγραφές ISO 228.

Φρεάτια-Σχάρες

Τα Καλύμματα και οι σχάρες που θα παραδοθούνε  κατασκευάζονται με βάση ΙSO-9001 και της παν-
Ευρωπαϊκής
προδιαγραφής ΕΝ-124 και. παραδίδονται καθαρά, βαμμένα, χωρίς ελάττωμα και έχουν τέλειο φινίρισμα.
Τα περισσότερα είδη καλυμμάτων και σχαρών θα  πρέπει να  έχουν περάσει από πιστοποίηση και από την 
γνωστή   σε όλη την Ευρώπη εταιρεία ελέγχου ποιότητας S.G.S. Αγγλίας έχοντας πάρει το δικαίωμα 
εκτύπωσης και του ανάλογου λογότυπου.
Το εργοστάσιο παραγωγής θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί κατά το 1SO-9001 για την λειτουργία του από 
αναγνωρισμένο φορέα και κατά ΙSO -9001 για την παραγωγή βάση ΕΝ-124 από τον οργανισμό τυποποίησης
και ελέγχου ποιότητας  από αναγνωρισμένο φορέα
Οι κλάσεις αναφοράς των προϊόντων πρέπει να είναι οι εξής: Α15 από Φαιό Χυτοσίδηρο GG25 και GG40 και 
Β125, C250, D400. Ε600 και F900 από Σφαιροειδή Γραφιτούχο Χυτοσίδηρο σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό 
χημικό τύπο GJS500/7 σύμφωνα με τό 1SO-1083. 
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Υδρομετρητές

Για τη μέτρηση της κατανάλωσης του νερού ο Δήμος Κέας τοποθετεί υδρομετρητή σε κάθε παροχή, ο 
οποίος συνδέει την παροχή με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις. 
 Οι υδρομετρητές τοποθετούνται σε κιβώτιο προστασίας μέσα σε ειδικά φρεάτια που κατασκευάζονται 
συνήθως πάνω στο πεζοδρόμιο, τα οποία ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί σε καλή 
κατάσταση και ευθύνεται για την τυχόν αλλοίωση ή φθορά, που προκαλείται σ' αυτά, τους υδρομετρητές ή 
τους σωλήνες παροχής από αμέλεια ή υπαιτιότητά του ιδίου ή του προστηθέντος από αυτόν τρίτου.

Παροχές Ύδρευσης

Είναι η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης και κατασκευάζεται από το Δήμο. Γίνεται 
διακλάδωση του δικτύου από τη ρυμοτομική γραμμή μέχρι και τη θέση του αγωγού διανομής. Η 
διακλάδωση αυτή ονομάζεται "Παροχή" και ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να προκαταβάλει τη δαπάνη 
για την κατασκευή της. 
Οι παροχές τοποθετούνται κατά κανόνα κάθετα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και καταλήγουν στο 
φρεάτιο των υδρομέτρων. Το φρεάτιο αυτό τοποθετείται στο πεζοδρόμιο. 
Κατασκευάζονται από φαιό χυτοσίδηρο GG40. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι βίδες και τα λάστιχά τους.

ΕΥΚΑΜΠΟΙ ΑΥΛΑΚΩΤΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Σύνδεσμοι κατάλληλοι για σύνδεση σωλήνων με αυλακωμένα άκρα, εύκαμπτοι, με διμερές σώμα από 
μαλακό χυτοσίδηρο ASTM A-47 ή ελατό χυτοσίδηρο ASTM A-536 και ελαστικό παρέμβυσμα από 
ελαστομερές κατάλληλο για το χρησιμοποιούμενο ρευτό (πχ EPDM για δίκτυα νερού).
Τα δύο μέρη του σώματος των συνδέσμων είναι κατάλληλα διαμορφωμένα με περιφερειακές προεξοχές που
εισέρχονται στους άυλακες των σωλήων και συνδέουν μηχανικά τους σωλήνες διασφαλίζοντας την σύνδεσή
τους. Τα άκρα των δύο μερών του σώματος έχουν κατάλληλη διαμόρφωση που διασφαλίζει την σωστή 
σύνδεσή τους μεταξύ τους, με την είσοδο του ενός εντός του άλλου.
Τα δύο μέρη του συνδέσμου συνδέονται μεταξύ τους με κοχλίες και περικόχλια ποιότητος 8.8 ή 9.8 με ISO 
898-1/ ASTM A-183, γαλβανισμένους ηλεκτρολυτικά. Οι κεφαλές των κοχλιών καθώς και η αντίστοιχες 
υποδοχές του σώματος είναι οβάλ, ώστε να είναι δυνατή η σύσφιξη του περικόχλιου με την χρήση ενός 
μόνο κλειδιού.
Οι σύνδεσμοι είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι ώστε να αποτρέπουν την αποσύνδεση των σωλήνων, ενώ 
ταυτόχρονα επιτρέπουν προκαθορισμένη γωνιακή και αξονική μετατόπιση.
Η μέγιστη πίεση λειτουργίας των συνδέσμων είναι 41,4 bar για διάμετρο μέχρι 100mm (4΄΄) και 34,5 bar 
από 125 mm (5΄΄) μέχρι 200  mm (8΄΄).
Οι σύνδεσμοι είναι βαμμένοι με αντισκωριακό κόκκινο χρώμα χωρίς μόλυβδο ή γαλβανισμένοι, ανάλογα με
την τεχνική περιγραφή και έχουν πιστοποίηση UL/FM.

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΕΩΝ
Η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι 16 bar σύμφωνα με το DIN 8061 και  DIN 8062 προοριζόμενη για 
χρήση σε δίκτυο μεταφοράς νερού για άρδευση ή ύδρευση υπό πίεση με μούφα εσωτερικού ελαστικού 
δακτυλίου.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΕΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ
Η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι 16 bar σύμφωνα με το DIN 8061 και  DIN 8062.

ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ
Βαρέως τύπου πράσινη ετικέτας σύμφωνα με πρότυπο ΕΛΟΤ  ΕΝ 10255
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ
Σύμφωνα με το DIN 10242

                                 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1  0   : Αντικείμενο της προμήθειας.
Η  παρούσα  Γενική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  (Γ.Σ.Υ.),  αφορά  την  προμήθεια  των  υδραυλικών
εξαρτημάτων  της  υπηρεσίας  ύδρευσης  του  Δήμου  Κέας  όπως  περιγράφεται  στις  τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης. 

ΑΡΘΡΟ 2  0   : Ισχύουσες διατάξεις.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
διατάξεις του άρθρου 2 της Ε.Σ.Υ.

ΑΡΘΡΟ 3  0   : Συμβατικά στοιχεία.
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
-η Διακήρυξη του διαγωνισμού,
-ο Προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου,
-η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων,
-η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων,
-τα Τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 4  0   : Τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας.
Η εκτέλεση της προμήθειας, θα γίνει όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Ε.Σ.Υ. της παρούσας μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 5  0   : Σύμβαση.
Ο ανάδοχος  της  προμήθειας  (μετά την  κατά νόμο έγκριση  του αποτελέσματος  του διαγωνισμού)  είναι
υποχρεωμένος να έρθει σε ορισμένο τόπο, σε χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5), ούτε μεγαλύτερο των
δέκα (10) ημερών, για την υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 εγγύηση για την
καλή της εκτέλεση.

ΑΡΘΡΟ 6  0   : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  καθορίζεται  σε  10%  του  προϋπολογισμού  της
προμήθειας,  κατατίθεται  με  εγγυητική  επιστολή σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 26 της
11389/93 Υπ.  απόφασης και επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την παραλαβή των
υδραυλικών εξαρτημάτων από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 7  0   : Χρόνος καλής λειτουργίας - Εγγύηση.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας, θα καταβάλλεται με χρηματική εντολή του προμηθευτή, πριν από
την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης, θα είναι κατά τρεις
μήνες μεγαλύτερος από τη διάρκεια του χρόνου καλής λειτουργίας,  ο οποίος καθορίζεται στην
προσφορά του διαγωνιζόμενου και θα έχει  ελάχιστη αποδεκτή διάρκεια ένα (1) έτος. Συνεπώς η
ισχύ της εγγύησης καλής λειτουργίας, θα διαρκεί το ελάχιστο δεκαπέντε (15) μήνες.
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ΑΡΘΡΟ 8  0   : Μητρώο προμηθευτών - ενστάσεις.
Σύμφωνα  με  το  άρθρο  4&3 του  Ν.2286/1-1-1995,  οι  φορείς  που  υπάγονται  στις  διατάξεις  του  έχουν
υποχρέωση να τηρούν μητρώο προμηθευτών. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου μετά από γνώμη
της Ε.Π.Π.Π., καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής, διαγραφής, ο τρόπος τήρησης του και
κάθε  άλλο  απαραίτητο  στοιχείο  για  την  εκπλήρωση  του  σκοπού  του.  Με  όμοια  απόφαση  μπορεί  να
αποκλείονται  για ορισμένο ή αόριστο χρόνο από τις  προμήθειες  του δημοσίου τομέα προμηθευτές  που
σύμφωνα  με  την  αξιολόγηση  των  στοιχείων  του  μητρώου  τους  δεν  ανταποκρίθηκαν  επαρκώς  στις
υποχρεώσεις τους. Ο αποκλεισμός αυτός μπορεί να αναφέρεται στην απαγόρευση συμμετοχής προμηθευτή
σε μέρος ή στο σύνολο των προμηθειών ενός περισσότερων ή όλων των φορέων.

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ'
αυτόν, επιτρέπεται ένσταση (άρθρο 5 του Ν.2286/1-1-1995).

ΑΡΘΡΟ 9  0   : Έκπτωση του αναδόχου.
Εάν γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας ή ο ανάδοχος
δε  συμμορφώνεται  προς  τις  εν  γένει  υποχρεώσεις  του  μπορεί  να  κηρυχθεί  έκπτωτος  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του άρθρου 33 της 11389/93 Υπ.  απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 10  0   : Πλημμελής κατασκευή.
Εάν η κατασκευή δεν εκπληρώνει τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα και κακοτεχνίες ο
ανάδοχος υποχρεώνεται να τις αποκαταστήσει ή να τις βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και
τις υποδείξεις του Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 11  0   : Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις.
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που
ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 12  0   : Επιστροφή εγγυήσεων.
Η  εγγύηση  συμμετοχής στο  διαγωνισμό  που  αφορά  στον  προμηθευτή  στον  οποίο  κατακυρώθηκε  η
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε
πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των υπόλοιπων προμηθευτών που έλαβαν
μέρος  στο  διαγωνισμό  και  απερρίφθησαν,  επιστρέφονται  μέσα  σε  πέντε  ημέρες  από  την  ημερομηνία
ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών
και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας, επιστρέφεται στον προμηθευτή τρεις μήνες μετά τη λήξη του χρόνου καλής
λειτουργίας τον οποίο έχει ορίσει με την προσφορά του ο προμηθευτής.

ΑΡΘΡΟ 13  0   : Παραλαβή υδραυλικών εξαρτημάτων.
Η παραλαβή των υδραυλικών εξαρτημάτων θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών
του δήμου σύμφωνα με τον τρόπο και τον χρόνο που ορίζεται στη σύμβαση και παρουσία του αναδόχου εάν
αυτός επιθυμεί.
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Η επιτροπή συγκροτείται για την  προμήθεια με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ορίζεται σ' αυτήν
ο Πρόεδρος της. Αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του Δήμου. 

Η Επιτροπή Παραλαβής, αφού εξετάσει τα προσφερόμενα υλικά και διαπιστώσει ότι πληροί τις
προδιαγραφές της μελέτης, συντάσσει το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής το οποίο εγκρίνεται
από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, δεν
συντάσσεται  πρωτόκολλο  οριστικής  αλλά  προσωρινής  παραλαβής  ή  απόρριψης,  στο  οποίο
εκτίθενται  οι  λόγοι  αυτοί  και  τίθεται  υπόψη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  το  οποίο  μπορεί  να
ζητήσει εξέταση των υλικών και από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. Ο Δήμος μπορεί επίσης
να προτείνει τη βελτίωση ή την αντικατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών
των υλικών.

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις παραπάνω προτάσεις της επιτροπής εντός της οριζόμενης από
την ίδια προθεσμίας. Ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του
αναδόχου κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και  τα συμφέροντα του τρόπο. Για την κάλυψη των
σχετικών δαπανών, χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του οριστικού
πρωτοκόλλου  παραλαβής  στο  Δήμο  και  δεν  έχει  ληφθεί  η  σχετική  απόφαση  έγκρισης  ή  απόρριψης,
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την παραλαβή των υδραυλικών εξαρτημάτων, ισχύει το άρθρο 28 της
11389/93 Υπ.  Απόφασης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ : Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων υπηρεσίας 
ύδρευσης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Ο Δήμαρχος Κέας διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη     προσφορά για
την προμήθεια των παραπάνω εξαρτημάτων.

Άρθρο 1  ο   -  Διατάξεις οι οποίες ισχύουν για την προμήθεια.
Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν :
1.Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007.
2.Το Ν. 2286/1995.
3.Τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Υπ.Αποφ. 11389/1993 του Υπουργού Εσωτερικών).
4.Το N. 3463/2006.
5.Το Ν. 3852/2010.
6.Την Π1/358/1999 (ΦΕΚ 92 Β) : Εξαίρεση προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη 
χορηγητών - προμηθευτών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
7.Του Ν. 3886/30-9-2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012.
8.Τις διατάξεις του Ν.3054/2002.
9.Το άρθρο 13 του Ν. 3438/2006.
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Άρθρο 2  ο   -  Συμβατικά στοιχεία.
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτήν :
  α. Διακήρυξη.
  β. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
  γ. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
  δ. Προϋπολογισμός Προσφοράς.
  ε. Τεχνικές Προδιαγραφές.

στ. Τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή, , τεχνικές προδιαγραφές), της προσφοράς του μειοδότη.

Άρθρο 3  ο   -  Προϋπολογισμός προμήθειας.
Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά σε σε 19.534,38€ πλέον Φ.Π.Α. 16% 3.125,50€. 
Συνολικά δηλαδή 22.659,88€  και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, ενώ υπάρχει  πίστωση στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικ.έτους 2014 και συγκεκριμένα στον ΚΑ 25.6662.0001.

Άρθρο 4  ο   -  Χρόνος και τόπος που θα γίνει ο διαγωνισμός.
4.1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κέας την 20 - 5 - 2014, ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης 
παραλαβής των προσφορών την 9:00 και ώρα λήξης την 10:00.

4.2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από τον υπάλληλο 
Δεμένεγα Δήμητρα στο τηλέφωνο 2288360015 και κατά τις εργάσιμες ώρες.

4.3. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού (παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
προσφορών) ορίστηκε με την με αριθμό 6/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

4.4. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής ζητήσει εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές 
πληροφορίες, σχετικά με την συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον 
ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι 
συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο 4 εργάσιμες ημέρες 
μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, 
τότε αυτή μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για 
την υποβολή των προσφορών.

Άρθρο 5  ο   – Δημοσίευση - Προθεσμίες διαγωνισμών.
Ο Ο.Τ.Α. που διενεργεί την προμήθεια, μεριμνά για την δημοσίευση της περίληψης των ουσιωδών 
στοιχείων της διακήρυξης σε μία ημερήσια εφημερίδα, με έδρα τον Νομό. Η δαπάνη δημοσίευσης 
της περίληψης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνει τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε 
ανάδοχος με τη διαδικασία με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Άρθρο 6  ο   - Δεκτοί στον διαγωνισμό.
Για την συγκεκριμένη προμήθεια γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό :
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
Συνεταιρισμοί,
Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
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Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια τη 
φερεγγυότητά τους, την επαγγελματική αξιοπιστία τους, την χρηματοπιστωτική και οικονομική 
κατάστασή τους, καθώς και τις τεχνικές δυνατότητές τους.

Άρθρο 7  ο   - Προσφορές.
7.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 
προσφορές, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Οι προσφορές 
παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

7.2. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν 
και δείγματα υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη 
υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. Κατάθεση δείγματος δεν απαιτείται σε περίπτωση που έχει ήδη 
κατατεθεί κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό.
   
7.3. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται
με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην υπηρεσία μέχρι την 
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές όταν απαιτείται 
κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την 
προϋπόθεση όμως ότι αυτό θα περιέλθει στην υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο 
φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.

7.4.  Σε περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν 
πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν
λαμβάνονται υπόψη.

7.5.  Προσφορές που περιέχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του 
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν 
τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την 
πρόσκληση προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την 
προαναφερόμενη διαδικασία. Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, τυχόν υποβληθείσα 
προσφορά από προμηθευτή που δεν προσκλήθηκε, επιστρέφεται από την υπηρεσία χωρίς να 
αποσφραγισθεί. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν και οι προσφορές που 
υποβάλλονται ή φθάνουν στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
η λέξη ΄΄ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ με κεφαλαία γράμματα,
ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια,
ο αριθμός της διακήρυξης,
η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
τα στοιχεία του αποστολέα.

7.6. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρμόδιο όργανο ακόμη κι αν το ίδιο είναι αρμόδιο και για 
την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των 
προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης.

Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα μέσα σε καλά 
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11.7 της υπ’ αριθμ. 
11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν 
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γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία
και ειδικότερα ως εξής :
α. σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη μόνο τιμή, στον κυρίως φάκελο 
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 
φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΄΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄,
β. σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά, στον κυρίως φάκελο 
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά καθώς 
και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, κατατάσσονται σε ομάδες όπως αναφέρονται στα κριτήρια 
αξιολόγησης της παρούσας Διακήρυξης και τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον 
κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 
΄΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄,
γ. οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου,
δ. σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν - λόγω μεγάλου όγκου - να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο 
με την ένδειξη ΄΄ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ΄΄ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου,
ε. οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. Η δε 
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο 
καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση, την μονογράφει και την σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν 
υπάρχουν σ’ αυτήν διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης 
των προσφορών,
στ.   ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης ή 
πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία 
τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του, τους 
όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να 
αξιολογηθούν,

7.7. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της 
προσφοράς. 

Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, 
είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται 
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 
ζητήθηκαν.

Άρθρο 8  ο   -  Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής.
8.1. Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος σε διαγωνισμό δημοτικών ή κοινοτικών προμηθειών, 
θα υποβάλλει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού τα δικαιολογητικά συμμετοχής που καθορίζονται στο
άρθρο 7 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. Β’185/23-3-93).

8.2. Αναλυτικότερα ο κάθε προμηθευτής θα υποβάλλει :

Οι Έλληνες πολίτες :
1. εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα, για ποσό ίσο με το 5% επί 
της συνολικής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης της προμήθειας, σαν εγγύηση συμμετοχής 
στο διαγωνισμό. Στην εγγυητική επιστολή, θα αναγράφεται απαραιτήτως ότι καθορίζεται στο άρθρο 26 της 
11389/93 Υπ. Απόφασης και ειδικότερα :
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• η ημερομηνία έκδοσης,
• ο εκδότης,
• ο Ο.Τ.Α. στον οποίο απευθύνεται,
• ο αριθμός της εγγύησης,
• το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
• η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση του προμηθευτή, υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
• η σχετική διακήρυξη (ακριβής τίτλος μελέτης, αριθμός μελέτης Τ.Υ.Δ.Κ., αριθμός πρωτοκόλλου του

Δήμου με τον οποίο στάλθηκε για δημοσίευση) και η ημερομηνία διαγωνισμού,
• ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα και ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως,
• ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα 

καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση,

• ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου,

• η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα
περισσότερο μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη,

2. απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας,
3. υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη διαδικασία,

4. πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση 
εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των εδαφίων γ και δ, εκδίδονται με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία, της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται και το σχετικό 
πιστοποιητικό,

5. πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το 
ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή ή αρχή Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, για όσους ασκούν το γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ 
έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
6. εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπευόμενου, 
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο,
7. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρ. 1 του Π.Δ. 82/96 σχετικά με την υποχρέωση ονομαστικοποίησης 
μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών των ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν σε διαδικασίες 
ανάληψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και Προμηθειών.
 
Προσφορά που περιλαμβάνει ελλιπή τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής, θα απορρίπτεται από τον 
διαγωνισμό. 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτονται όλες οι 
παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή, που γίνεται 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται 
μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και 
δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά μ’ αυτό.
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Κάθε προμηθευτής θα συμπεριλάβει στην προσφορά του οπωσδήποτε και τα παρακάτω στοιχεία :

-δήλωση που θα αναφέρονται οι Δήμοι και οι Κοινότητες στους οποίους έχει προμηθεύσει υδραυλικά 
εξαρτήματα και τα χαρακτηριστικά τους. Για κάθε προμήθεια θα προσκομιστεί βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης και καλής λειτουργίας από τον αντίστοιχο Ο.Τ.Α. (εκτός από τις προμήθειες που βρίσκονται 
ήδη σε εξέλιξη). Δεν απαιτούνται και δεν θα ληφθούν υπόψη στοιχεία που αφορούν ιδιωτικούς φορείς,

-δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και τους 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 

-υπεύθυνη δήλωση, ότι αναλαμβάνει να παραδώσει πλήρη και σε κατάσταση άριστης λειτουργίας τα 
υδραυλικά εξαρτήματα σε χώρο υπόδειξης του Δήμου,

-υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια εξαρτημάτων, έτοιμα (πλήρη), σε 
κατάσταση άριστης λειτουργίας,

-έκθεση από την οποία να φαίνεται η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης, η επιχειρηματική δομή της 
(μορφή επιχείρησης, εύρος δραστηριότητας, κύρος, κ.λ.π.) και οι εμπορικές της επιδόσεις,

-περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και οργάνωση υποστήριξης της προσφερόμενης 
κατασκευής,

-αναλυτική δήλωση και αιτιολόγηση για αποκλίσεις της προσφοράς – εφόσον υπάρχουν – σε σχέση με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης,

Ελλιπής υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών θα εκτιμηθεί σε βάρος της προσφοράς. 

Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς : αλλοδαπών, νομικών προσώπων, συνεταιρισμών και ενώσεων
προμηθευτών, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

8.4. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί 
να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

8.5. Στους διενεργούμενους διαγωνισμούς δικαιούνται συμμετοχής ενώσεις προμηθευτών εφόσον :

ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση, συμβάλει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαμόρφωση του 
προσφερόμενου προϊόντος,

στην ένωση προμηθευτών συμμετέχουν και οι παραγωγικές επιχειρήσεις, σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον
50% της τιμής προσφοράς,

κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση, πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων 3 και 
4 του άρθρου 7 της παρούσας διακήρυξης.

Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους 
τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του 
υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα, στο σύνολο της προσφοράς. Με την 
υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης 
της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 
μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της 
κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν αυτό συμβεί κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης της 
σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν επίσης να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με 
την ίδια τιμή και όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, 
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μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της 
Δημαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου. Στην περίπτωση που η παραπάνω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά το χρόνο 
εκτέλεσης της σύμβασης, προκειμένου για Δήμο, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο.

Άρθρο 9  ο   -  Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού - Κατακύρωση - Σύμβαση.
9.1. Οι προσφορές θα υποβάλλονται μέσα σε φάκελο που θα περιέχει :
α. τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8 της διακήρυξης, 
β. σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής περιγραφής του προσφερόμενου είδους, με σχέδια και άλλες 
πληροφορίες που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, με λεπτομερείς τεχνικές 
περιγραφές τους, 
γ. ιδιαίτερα σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς, συντεταγμένη κατά τρόπο που αναφέρεται 
στο άρθρο 7 της διακήρυξης.

9.2. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την επιτροπή διαγωνισμού, του άρθρου 4.3. της διακήρυξης, την 
ημέρα και ώρα που καθορίζεται στο άρθρο αυτό.

9.3. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία εταιρείες ή 
ένωση προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία 
που συμμετέχει στον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός αν
αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές που κατέθεσε, εκτός από μία με την οποία 
θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει σε διαγωνισμό για λογαριασμό
του, υπάλληλος της εταιρείας που συμμετέχει σ’ αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από 
αυτήν με μισθό ή με άλλο τρόπο αμοιβής.

9.4. Όταν περάσει η ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 4.1, κηρύσσεται το τέλος της παράδοσης των 
προσφορών και αναγράφεται στα πρακτικά. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο, η αποδοχή 
μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακύρωσης του διαγωνισμού, εκτός αν η επίδοση προσφορών άρχισε 
πριν από την ώρα λήξεως και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά από την ώρα αυτή, οπότε οι προσφορές 
που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά τη λήξη της ώρας παραλαβής των προσφορών δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά παραδίδονται στην επιτροπή ως εκπρόθεσμες.

9.5. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει από την 
επιτροπή ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατά σειρά επίδοσης. Οι προσφορές και όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, αριθμούνται και μονογράφονται σε κάθε φύλλο 
και από όλα συνολικά τα μέλη της επιτροπής. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των 
προσφορών, η επιτροπή συνεδριάζει και αποφασίζει γι’ αυτούς που τυχόν αποκλείονται. Προσφορές που δεν
φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης, 
απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. Προσφορές που αποκλείσθηκαν κατά την παραπάνω διαδικασία και δεν 
παρελήφθησαν αμέσως από τους διαγωνιζόμενους, δεν έχουν καμία αξία ή επίπτωση στον διαγωνισμό. Στη 
συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος που περιέχει τα τεχνικά στοιχεία αυτών που έγιναν δεκτοί στον 
διαγωνισμό.

9.6. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από  
όλα τα μέλη της επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία που θα καθορίσει η υπηρεσία, 
παρουσία όλων όσων οι προσφορές κρίθηκαν τελικά αποδεκτές και μετά από σχετική πρόσκληση που τους 
αποστέλλεται πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία αποσφράγισης.
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9.7. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες, οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης 
των προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο 
όταν ζητούνται από  αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, μετά από 
σχετική γνωμοδότησή του. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω 
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

9.8. Δεν επιτρέπεται επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο διαγωνιζόμενο. Κάθε διαγωνιζόμενος 
θα υποβάλλει μία και μοναδική προσφορά.

9.9. Αντιπροσφορές δεν θα γίνουν δεκτές και θα απορριφθούν σαν απαράδεκτες.

9.10. Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού, μαζί με τους 
σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται με 
απόδειξη στον υπάλληλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι 
με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υπολοίπων
στοιχείων τους, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίνονται αποδεκτές, στο αρμόδιο όργανο, για 
την αποσφράγισή τους, σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί στους διαγωνιζόμενους. Όσες 
προσφορές δεν κρίνονται αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το 
όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι 
σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σ’ αυτό.

9.11. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των προσφορών όργανο, σε μυστική συνεδρίαση και αφού 
λάβει υπόψη του :

• τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης,
• τις προσφορές που έγιναν τελικά αποδεκτές,
• τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, τη βασική τους βαθμολογία με τους συντελεστές 

βαρύτητας όπως αυτά καθορίζονται στη Διακήρυξη που αποτελούν αναπόσπαστο μέλος της 
παρούσας μελέτης,

προβαίνει στην βαθμολόγηση των προσφορών. 

9.12. Για κάθε προσφορά, βαθμολογούνται τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων όπως αυτά καθορίζονται 
στην παρούσα Διακήρυξη. Τα στοιχεία αξιολόγησης κατατάσσονται σε δύο ομάδες (ομάδα Α και ομάδα Β) 
και ορίζεται για την κάθε μία ο συντελεστής βαρύτητας, που ανέρχεται σε 70% και 30% αντίστοιχα. Για 
κάθε επί μέρους κριτήριο, καθορίζεται ο ειδικός συντελεστής βαρύτητας (Ε.Σ.Β.), τέτοιος ώστε το άθροισμα
των επί μέρους ειδικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων κάθε ομάδας, να ισούται με τον παραπάνω 
καθορισμένο συντελεστή της (70%  και 30%).

Ανεξάρτητα από τον ειδικό συντελεστή βαρύτητας (Ε.Σ.Β.), κάθε κριτήριο βαθμολογείται αυτόνομα με 
βάση τους 100 βαθμούς. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας, καθορίζεται σε 100 βαθμούς για τις 
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι τους 120 
βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις αυτές ή μειώνεται μέχρι τους 80 βαθμούς, 
στις περιπτώσεις που δεν αυτές δεν καλύπτονται πλήρως, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά είχε κριθεί 
ως αποδεκτή. 

Σταθμισμένη βαθμολογία κριτηρίου κάθε ομάδας, καλείται το γινόμενο της βαθμολογίας του κριτηρίου 
αυτού  (Α1, Α2 …Β1, Β2…) πολλαπλασιασμένο με τον αντίστοιχο ειδικό συντελεστή βαρύτητάς του 
(Ε.Σ.Β.).
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Συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς, είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 
κριτηρίων και των δύο ομάδων.

Συμφερότερη προσφορά, είναι εκείνη που θα παρουσιάσει το μικρότερο λόγο της Οικονομικής 
Προσφοράς, προς τη Συνολική της Βαθμολογία.

9.13. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή έχει όρους υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού οργάνου.

9.14. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις και μη τεχνικά αιτιολογημένες αποκλίσεις από τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

9.15. Σε κάθε περίπτωση, για την κατακύρωση της προμήθειας αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, η δε 
σχετική απόφαση υποβάλλεται στο αρμόδιο τμήμα της Περιφέρειας για έλεγχο νομιμότητας. Η απόφαση για
την κατακύρωση της δημοπρασίας, είναι δυνατό να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και 
η σύμβαση να καταρτισθεί έγκυρα εάν συμφωνεί και ο προμηθευτής.

9.16. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του 
(μαζί με αιτιολογημένη γνωμοδότηση επί των ενστάσεων που τυχόν υποβλήθηκαν στη διάρκεια του 
διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 15.1.β της παρούσας) προς την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει 
σχετικά, μπορεί να προτείνει σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2286/1-1-1995, Ν. 2000/91 και της 
Υπουργικής Απόφασης 11389/93 :

• κατακύρωση της προμήθειας που προσφέρει ο προμηθευτής,
• ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη όρων και

τεχνικών προδιαγραφών,
• χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη υπηρεσία, για να προβεί στην πραγματοποίηση της 

προμήθειας όταν έχει γίνει η κατακύρωση της προμήθειας.
• την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας (εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό) μεταξύ 

περισσότερων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ 
αυτών για την επιλογή του προμηθευτή (άρθρο 21 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

9.17. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :

• το είδος,
• την ποσότητα,
• την τιμή,
• τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό,
• τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης 

και τις τυχόν δεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών,
• τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει στοιχεία της 

απόφασης αυτής είναι άκυρη,
• την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

9.18. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που 
ακολουθεί, έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

9.19. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, είναι υποχρεωμένος να
προσέλθει  μέσα  σε  10  ημέρες από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  ανακοίνωσης,  για  την
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υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης,  προσκομίζοντας  και  την  προβλεπόμενη  εγγύηση  καλής
εκτέλεσης της προμήθειας.

Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, το αργότερο μέσα
σε  15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης.  Και στην περίπτωση όμως
αυτή,  ο  χρόνος  παράδοσης  των  υλικών,  αρχίζει  να  υπολογίζεται  10  ημέρες  μετά  από  την
ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. 

Εάν η σύμβαση υπογραφεί πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών όπως αναφέρεται
παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.

9.20. Εάν  η  κατακύρωση ή ανάθεση γίνει  σε  αλλοδαπό προμηθευτή,  η  ανακοίνωση απευθύνεται  στον
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα εάν υπάρχει. Σε αντίθετη περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα στον
αλλοδαπό προμηθευτή. 

Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση
καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε
εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.

9.21. Εάν  ο  προμηθευτής  στον  οποίο  έγινε  η  ανακοίνωση  δεν  προσέλθει  να  υπογράψει  τη  σύμβαση,
κηρύσσεται  έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 της 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών.

9.22. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύμβαση
που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της
διακήρυξης  και  όσων  αναφέρονται  στην  επόμενη  παράγραφο  και  περιλαμβάνει  όλα  τα  στοιχεία  της
προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής :

• τον τόπο και τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης,
• τα συμβαλλόμενα μέρη,
• τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,
• την τιμή,
• τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,
• τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,
• τις προβλεπόμενες εγγυήσεις,
• τις προβλεπόμενες ρήτρες,
• τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,
• τον τρόπο πληρωμής,
• τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή, 
• τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,
• την παραλαβή των υλικών.

9.23. Η σύμβαση για τη διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και
των τευχών που την συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση
για την κατάρτισή της με την οποία επίσης συμφωνεί ο ανάδοχος. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους
με τα παραπάνω στοιχεία. Υπογράφεται τέλος από τον Δήμαρχο.
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9.24. Η σύμβαση τροποποιείται εάν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό
και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

9.25. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 
 παραδόθηκε  ολόκληρη  η  ποσότητα  ή  εάν  αυτή  που  παραδόθηκε  σε  περίπτωση  διαιρετού  υλικού,

υπολείπεται της συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ασήμαντο,
 παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε,
 έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή

εκπτώσεις,
 εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και

αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Άρθρο 10  ο   -  Εγγυήσεις.
10.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
Η εγγύηση αυτή  εκδίδεται  υπέρ  του συμμετέχοντος  για  ποσό που αντιστοιχεί  σε  ποσοστό 5% επί  της
συνολικής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης. Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο μισό όταν η
προσφορά  υποβάλλεται  από  ΜΜΕ  ή  τις  ενώσεις  τους,  ενώσεις  ΜΜΔ  και  παραγωγικούς  αστικούς
συνεταιρισμούς καθώς και ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ. 

Το ίδιο ισχύει και όταν η προσφορά υποβάλλεται από ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ ή
παραγωγικούς  αστικούς  συνεταιρισμούς  στις  οποίες  μετέχουν  και  επιχειρήσεις  του  εσωτερικού  ή
εξωτερικού, είτε μεγαλύτερου μεγέθους, είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα με την προϋπόθεση ότι οι
εργασίες  που  θα  εκτελεσθούν  από  τις  ΜΜΕ  ή  τους  παραγωγικούς  αστικούς  συνεταιρισμούς,
αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% της προσφοράς.

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση μαζί με την προσφορά ή μέσα σε 15 ημέρες το
αργότερο από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, πιστοποιητικού σκοπιμότητας από τον
ΕΟΜΜΕΧ.

Όταν ο διαγωνισμός αφορά διάφορα υλικά και επιτρέπεται από τη διακήρυξη η προσφορά μερικών από
αυτά, γίνεται δεκτή η προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσό
της αξίας όλων των προβλεπόμενων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσό που αναλογεί στην αξία του
ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται από τη διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά
που καλύπτονται από την εγγύηση (άρθρο 26 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά στον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια,
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και  μέσα  σε πέντε (5)
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των υπόλοιπων προμηθευτών που έλαβαν μέρος
στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης
ή ανάθεσης.

10.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Ο  προμηθευτής  στον  οποίο  έγινε  η  κατακύρωση,  είναι  υποχρεωμένος  να  καταθέσει  εγγύηση  καλής
εκτέλεσης  των  όρων  της  σύμβασης,  το  ύψος  της  οποίας  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  10%  της  συνολικής
συμβατικής αξίας (τιμή προσφοράς) χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης.
   
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού
και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Σε περίπτωση που
το  υλικό  είναι  διαιρετό  και  η  παράδοση  γίνεται  σύμφωνα  με  τη  σύμβαση  τμηματικά,  η  εγγύηση
αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην
αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται
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παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη παράδοση,  η  παραπάνω σταδιακή  αποδέσμευση γίνεται  μετά την
αντιμετώπιση κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

10.3. Εγγύηση καλής λειτουργίας.
Η εγγύηση  καλής  λειτουργίας,  ορίζεται  επίσης  σε  ποσοστό  δέκα  τοις  εκατό  (10%)  επί  της  συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. και καταβάλλεται με χρηματική εντολή του προμηθευτή, πριν από την
έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας. Η χρονική διάρκεια ισχύος της εγγύησης αυτής, θα είναι κατά τρεις
μήνες μεγαλύτερη από αυτήν του χρόνου καλής λειτουργίας (τον οποίο ορίζει στην προσφορά του κάθε
διαγωνιζόμενος) η οποία θα έχει ελάχιστη αποδεκτή διάρκεια ένα (1) έτος (άρθρο 26&5 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Η
ισχύς επομένως της εγγύησης καλής λειτουργίας, θα διαρκεί στην περίπτωση αυτή το ελάχιστο δεκαπέντε
(15) μήνες.

Άρθρο 11  ο      - Τιμές προσφορών - επιβαρύνσεις μειοδοτών.
11.1. Όλες  οι  προσφορές  θα  είναι  σε  Ευρώ  ανεξάρτητα  από  τη  χώρα  προέλευσης  των  ειδών  και  θα
περιλαμβάνονται σ’ αυτές οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση εκτός από
το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την διακήρυξη.
Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

11.2. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή
για ολόκληρη την ποσότητα ανά είδος που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται και είναι απαράδεκτη
με απόφαση αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

11.3. Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με κρατήσεις 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. Το ποσοστό
του Φ.Π.Α. που προβλέπεται από το Νόμο βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 12  ο   - Ισχύς προσφορών.
12.1. Οι προσφορές θα ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε
αλλαγή της ισοτιμίας του Ευρώ προς άλλα νομίσματα, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημέρα
του διαγωνισμού, λόγω του αρκετά επίπονου της αξιολόγησης των προσφορών. 

12.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται
ως  απαράδεκτη.  Ο Δήμος  μπορεί  –  χωρίς  οι  διαγωνιζόμενοι  να  έχουν  δικαίωμα  για  αντιρρήσεις  –  να
παρατείνει πριν από τη λήξη της την ανωτέρω προθεσμία κατά ανώτατο όριο ίσο με το προαναφερόμενο,
κάνοντας το γνωστό εγγράφως στους διαγωνιζόμενους. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου
χρόνου παράτασης ισχύος των προσφορών, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός εάν
συμφωνεί και ο μειοδότης (ή οι συμμετέχοντες εάν δεν έχει ολοκληρωθεί ή διαδικασία) για την συνέχισή
του και την κατάρτιση σύμβασης.

Άρθρο 13  ο   - Ασφάλιση του εμπορεύματος.
Το υπό προμήθεια υλικό θα ασφαλιστεί με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, σε ασφαλιστική εταιρεία
που  θα  καλύπτει  κινδύνους  επιλογής  του  προμηθευτή,  ανάλογα  με  τη  φύση  του  εμπορεύματος  και
διάφορους συναφείς παράγοντες, καθώς και  κινδύνων πολέμου,  απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών
κλπ, όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες του ινστιτούτου των ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν κάθε φορά,
μέχρι την ημέρα παράδοσης του υλικού σε πλήρη λειτουργία σε χώρο υπόδειξης του Δήμου. 

Άρθρο 14  ο   -  Προσκόμιση δείγματος.
Θα συνεκτιμηθεί  κατά  την  αξιολόγηση  και  εφόσον  ζητηθεί,  η  προσκόμιση  από  τους  διαγωνιζομένους
δείγματος,  για  εξέταση  από  την  επιτροπή  αξιολόγησης  των  προσφορών,  σε  χρόνο  και  τόπο  που  θα
καθορισθεί  από  αυτόν  μέσα  σε  πέντε  ημέρες  από  την  έγγραφη  ειδοποίησή  του,  χωρίς  η  αδυναμία
προσκόμισης δείγματος από διαγωνιζόμενο να είναι λόγος αποκλεισμού της προσφοράς του.
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Άρθρο 15  ο   -  Ενστάσεις.
15.1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής
προμηθευτή σ’ αυτόν, 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
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 πέντε
(5)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  τη  διενέργεια  του  διαγωνισμού.  Οι  ενιστάμενοι  λαμβάνουν  γνώση  της
σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 

Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρμόζονται τα εξής :
με  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  μετατίθεται  η  ημερομηνία  της  διενέργειας  του
διαγωνισμού, κατά χρονικό διάστημα 20 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής
ανακοίνωσης  μέχρι  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού.  Στην  περίπτωση αυτή  όσον
αφορά  στη  δημοσίευση,  ακολουθείται  η  ίδια  διαδικασία  που  προβλέπεται  από  τις  σχετικές
διατάξεις.

β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, μόνο
από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας  του  και  για  λόγους  που  ανακύπτουν  κατά  το  αντίστοιχο  στάδιο,  στην  αρμόδια  για  την
διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, κατά την διάρκεια του διαγωνισμού μέχρι και την επόμενη εργάσιμη
ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου.  Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει
αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού  από  το  αρμόδιο  όργανο. Το  όργανο  αυτό,  υποβάλλει  την  ένσταση  με  αιτιολογημένη
γνωμοδότησή του στη Δημαρχιακή Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.

15.2. Οι παραπάνω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και οι αποφάσεις που αφορούν στην
κατακύρωση του διαγωνισμού, ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στην
Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε
φορά.

15.3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους προ της 
υπογραφής της σύμβασης, δεν γίνονται δεκτές.
 
Άρθρο 16  ο   -  Γλώσσα σύνταξης των προσφορών.
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή προμηθευτών στο διαγωνισμό θα υποβληθούν στην
ελληνική γλώσσα.  Δικαιολογητικά,  υπεύθυνες  δηλώσεις,  πιστοποιητικά και  επίσημα γενικά έγγραφα θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά και από επίσημη μετάφραση. 

Τα  ζητούμενα  δικαιολογητικά  θα  είναι  πλήρη  και  σαφή  σε  όλα  τα  σημεία.  Οποιαδήποτε  ασάφεια  θα
ερμηνεύεται σε βάρος του προμηθευτή. 

Επιτρέπεται  η  υποβολή  τυποποιημένων  τεχνικών  στοιχείων  στα  αγγλικά  (π.χ.  πίνακες  τεχνικών
χαρακτηριστικών, καμπύλες λειτουργίας κλπ.). 

Η επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες, τη μετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου
κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της προσφοράς.
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Άρθρο 17  ο   - Χρόνος παράδοσης υλικών.
17.1. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών, ορίζεται σε ένα (1) ημερολογιακό μήνα.
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται, Καθώς ο
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα υλικά μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που
ορίζεται στη σύμβαση.

17.2. Ο   συμβατικός  χρόνος  παράδοσης,  μπορεί  με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  μετά  από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του
προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο
συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες, μπορεί η απόφαση του
αρμοδίου οργάνου, να παρατείνει μέχρι το ½ αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος
μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του
συμβατικού χρόνου.

17.3.  Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, το υλικά δεν παραλαμβάνονται από την επιτροπή
παραλαβής,  μέχρι  έκδοση  της  απόφασης  σχετικά  με  αιτηθείσα  παράταση,  άσχετα  εάν  το  αίτημα  του
προμηθευτή  υποβλήθηκε  έγκαιρα.  Ο   προμηθευτής  κηρύσσεται  έκπτωτος  σε  περίπτωση  που  λήξει  ο
συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς
κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει τα υλικά.

17.4. Ο  προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  να ειδοποιεί  την υπηρεσία  που εκτελεί  την  προμήθεια,  την
αποθήκη  υποδοχής  των  υλικών  και  την  επιτροπή  παραλαβής,  για  την  ημερομηνία  που  προτίθεται  να
παραδώσει τα υλικά, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα.

17.5. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τους, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος
να  υποβάλλει  στην  υπηρεσία  αποδεικτικό,  θεωρημένο  από  τον  υπεύθυνο  της  αποθήκης  στο  οποίο  να
αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης, σε εκτέλεση
της οποίας προσκομίστηκε.

17.6. Ο   συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  μπορεί  με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  ύστερα  από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων
που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις
που συντρέχουν λόγοι  που συνιστούν  ανωτέρα βία.  Σε περιπτώσεις  μετάθεσης του συμβατικού χρόνου
φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Άρθρο 18  ο   - Παραλαβή.
18.1. Η παραλαβή των υλικών, θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου,
σύμφωνα με τον τρόπο και τον χρόνο που ορίζεται στη σύμβαση και παρουσία του αναδόχου εάν αυτός
επιθυμεί.

Η  επιτροπή  συγκροτείται  για  την  συγκεκριμένη  κάθε  φορά  προμήθεια  με  απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου και  ορίζεται  σ'  αυτήν ο Πρόεδρος  της.  Αποτελείται  από τρεις  Δημοτικούς υπαλλήλους και
εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της πρέπει να έχει αντίστοιχη ειδικότητα. Σε
περίπτωση που αιτιολογημένα δεν είναι δυνατή η συγκρότηση της, ο Δήμος μπορεί να ζητήσει από άλλον
Ο.Τ.Α. τη διάθεση για το σκοπό αυτό, υπαλλήλου ή υπαλλήλων του. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η
διάθεση υπαλλήλων άλλου Ο.Τ.Α., την επιτροπή συγκροτεί ο Γενικός γραμματέας της Περιφέρειας μετά
από αίτηση του Δήμου, με υπαλλήλους των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα που υπηρετούν στο νομό.

18.2. Η  Επιτροπή Παραλαβής,  αφού  εξετάσει  τα  προσφερόμενα  υλικά  και  διαπιστώσει  ότι  πληροί  τις
προδιαγραφές  της  μελέτης,  συντάσσει  το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής το  οποίο εγκρίνεται  από το
Δημοτικό Συμβούλιο.
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Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, δεν
συντάσσεται  οριστικό  πρωτόκολλο  αλλά  προσωρινής  παραλαβής  ή  απόρριψης,  στο  οποίο
εκτίθενται  οι  λόγοι  αυτοί  και  τίθεται  υπόψη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  το  οποίο  μπορεί  να
ζητήσει  εξέταση του προϊόντος  και  από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής.  Ο Δήμος μπορεί
επίσης  να  προτείνει  τη  βελτίωση ή  την αντικατάσταση  των  κατασκευαστικών  ή  λειτουργικών
ανωμαλιών των εξαρτημάτων.

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις παραπάνω προτάσεις της επιτροπής εντός της οριζόμενης από
την ίδια προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του
αναδόχου κατά τον προσφερότερο για τις  ανάγκες και τα συμφέροντα του τρόπο.  Για την κάλυψη των
σχετικών δαπανών, χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

18.3. Σε  περίπτωση  που  παρέλθει  χρονικό  διάστημα  30  ημερών  από  την  ημερομηνία  υποβολής  του
οριστικού  πρωτοκόλλου  παραλαβής  στο  Δήμο  και  δεν  έχει  ληφθεί  η  σχετική  απόφαση  έγκρισης  ή
απόρριψης, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Για οποιοδήποτε άλλο σχετίζεται  με την παραλαβή των υλικών,  ισχύει  το άρθρο 28 της 11389/93 Υπ.
Απόφασης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Άρθρο 19  ο   - Χρόνος παραλαβής.
19.1. Η παραλαβή της μονάδας και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.

19.2. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που
διενεργούνται  από  την  ίδια  την  επιτροπή  ή  και  έλεγχους  που  διενεργούνται  από  άλλα  όργανα  όπως
εργαστήρια  δοκιμαστήρια  που  ανήκουν  στο  φορέα,  ο  συμβατικός  χρόνος  παραλαβής  αρχίζει  από  την
ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού.  Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει  εκτός από
μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στο
φορέα,  ο  συμβατικός  χρόνος  παραλαβής  αρχίζει  από  την  ημερομηνία  πραγματικής  προσκόμισης  των
υλικών, χωρίς να υπολογίζεται σ’ αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων του ελέγχου
στην επιτροπή.  Εφόσον  ο  προμηθευτής  δεν  ειδοποιήσει  την  υπηρεσία  που εκτελεί  την προμήθεια,  την
αποθήκη  υποδοχής  των  υλικών  και  την  επιτροπή  παραλαβής  για  την  ημερομηνία  που  προτίθεται  να
παραδώσει  τα  υλικά,  τουλάχιστον  πέντε  (5)  εργάσιμες  ημέρες  νωρίτερα,  ο  συμβατικός  τότε  χρόνος
παραλαβής,  αρχίζει  από  την  ημερομηνία  που  η  επιτροπή  είναι  σε  θέση  να  προβεί  στη  διαδικασία
παραλαβής.

19.3. Εάν η παραλαβή των εξαρτημάτων και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο,  θεωρείται  ότι  η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, τότε και μόνον τότε εφόσον παρέλθουν 30 ημέρες μετά από ειδική όχληση του
προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσμίας αυτής με κάθε επιφύλαξη των
δικαιωμάτων του Ο.Τ.Α. και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση
μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισής τους.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής των υλικών και εγγραφής
του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. Στην περίπτωση του
δεύτερου  εδαφίου  της  παραγράφου  8  του  άρθρου  28  της  υπ’ αριθμό  11389/93  Απόφασης  του  Υπ.
Εσωτερικών, δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση.

19.4. Ανεξάρτητα  από  την  κατά  τα  ανωτέρω  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του
προμηθευτή,  πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από τη σύμβαση έλεγχοι  από επιτροπή που
συγκροτείται  με απόφαση του Γενικού γραμματέα της Περιφέρειας με ανάλογη εφαρμογή των
αναφερόμενων στην παράγραφο 10 του άρθρου 28 της υπ΄ αριθμό 11389/93 Απόφασης του Υπ.
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Εσωτερικών στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που
δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο και όταν :

 το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει σύμφωνα με
τον ισχύοντα, αλλιώς υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις,

 το  υλικό  παρουσιάζει  αποκλίσεις  από  τους  όρους  της  σύμβασης,  κρίνεται  όμως  παραληπτέο,  ο
προμηθευτής είναι  υποχρεωμένος να προβεί  στην αντικατάσταση τους  εφόσον είναι  δυνατό ή στην
καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής εφόσον αποφασισθεί τιμή με
έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις, εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

19.5. Η παραπάνω επιτροπή ελέγχου της παραγράφου αυτής προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες
που προβλέπονται  από τη σύμβαση για την παραλαβή και  συντάσσει  σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου.  Τα
τυχόν έξοδα βαρύνουν τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν
έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής δε λαμβάνεται υπόψη.

Άρθρο 20  ο   - Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό.
20.1. Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό, πριν από τη φόρτωσή τους ή κατά το στάδιο κατασκευής
τους, ο αγοραστής μπορεί να αναθέσει με δαπάνες του και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί κρατικών
προμηθειών,  τον  ποιοτικό  και  ποσοτικό  έλεγχο  σε  διεθνές  γραφείο  ελέγχου.  Στην  περίπτωση  αυτή,  η
οριστική παραλαβή του υλικού γίνεται στην Ελλάδα από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα
οριζόμενα από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις. Εάν τα αποτελέσματα του ελέγχου της επιτροπής
παραλαβής διαφέρουν από εκείνα του διεθνούς γραφείου ελέγχου, το γραφείο αυτό είναι υποχρεωμένο να
καλύψει κάθε σχετική ζημιά που προέκυψε για τον ΟΤΑ.

20.2. Έναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο προμηθευτής έχει τις εξής υποχρεώσεις :
α. να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό για μετακίνηση, μετατόπιση,
στοιβασία κλπ. του προς έλεγχο υλικού,
β. να διαθέτει  για την εξακρίβωση της  ποιότητας  του προς  έλεγχο υλικού,  όσα τεχνικά μέσα έχει  στη
διάθεσή του,
γ. να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία, αλλιώς βαρύνεται με τα πρόσθετα έξοδα
του ελέγχου,
δ. να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγχου σχετικά με την πορεία εκτέλεσης της
παραγγελίας,
ε. σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου, ο προμηθευτής βαρύνεται με τα
έξοδα που θα προκύψουν από τον απαιτούμενο δεύτερο έλεγχο ή ελέγχους.

20.3. Εάν  δεν  προσέλθει  έγκαιρα  το  διεθνές  γραφείο  ελέγχου  για  τον  έλεγχο  των  υλικών,  ο
προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  να  απευθυνθεί  στην  αρμόδια  υπηρεσία  που  εκτελεί  την
προμήθεια για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

20.4. Η αξία των δειγμάτων και  αντιδειγμάτων των υλικών όπου αυτό απαιτείται  κατά τον έλεγχο στο
εξωτερικό, βαρύνει τον προμηθευτή.

20.5. Το διεθνές γραφείο ελέγχου είναι υποχρεωμένο :
 σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι τα υλικά δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 

σύμβασης, να μην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να ενημερώσει αμέσως τον αγοραστή 
προκειμένου να λάβει οδηγίες για περαιτέρω ενέργειές του,

 να αντικαταστήσει κάθε ζημιά που θα προκύψει σε βάρος του αγοραστή από καθυστέρηση έκδοσης του 
πιστοποιητικού ελέγχου ή από έκδοση πιστοποιητικού με εσφαλμένα στοιχεία.
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20.6. Ο αγοραστής αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου, μπορεί να αποστείλει 
επιτροπή από εξειδικευμένους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, για τη διενέργεια του ελέγχου στο
εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στον αγοραστή πρακτικό 
του διενεργηθέντος ελέγχου. Οι υποχρεώσεις του προμηθευτή έναντι της επιτροπής είναι ίδιες με 
εκείνες προς το διεθνές γραφείο ελέγχου.

Άρθρο 21  ο   - Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση - παράδοση.
21.1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε σύμφωνα με τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 27 της υπ’ αριθμό 11389/93 Απόφασης του Υπ. 
Εσωτερικών επιβάλλεται εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που 
υπολογίζεται σύμφωνα με το άρ. 33 του ΕΚΠΟΤΑ ως εξής :
α. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου 
προβλεπόμενου χρόνου παράτασης : 2,5 % επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης, προκύπτει 
κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα,

β. για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης, 5% 
επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

21.2. Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων, υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των 
εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση όπου τα υλικά που παραδόθηκαν 
εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

21.3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου, παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να 
παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας εις βάρος του διαγωνισμού, 
επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση, ίσο με ποσοστό 10 % της συμβατικής τιμής 
ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή
ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματά του ματαιώνονται με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.

21.4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης - παράδοσης ή 
αντικατάστασης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,
δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών,
για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

21.5. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά το ανωτέρω 
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και ο τόκος επί του ποσού της προκαταβολής που υπολογίζεται από 
την επόμενη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι της προσκόμισης του 
συμβατικού υλικού με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου από δικαιοπραξία.

21.6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το 
λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης του, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο 
ποσό.

21.7. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη
της ένωσης.
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Άρθρο 22  ο   -  Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση.
22.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

22.2. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 
1/2 αυτού όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των 30 ημερών σε περίπτωση που η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 
κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που 
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

22.3. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου, καθορίζεται προθεσμία 20 ημερών από 
την έκδοσή της για την επιστροφή των απορριφθέντων υλικών και την παραλαβή τους από τον προμηθευτή. 
Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά την παρέλευση των 5 πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον 
προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα 
απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο πριν την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των 
υλικών και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης τα απορριφθέντα υλικά, δεν επιστρέφονται 
πριν την παραλαβή των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης ή τη
λήξη της προθεσμίας για την παράδοσή τους.

Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του 
εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόμενα υλικά, πέραν του 
προστίμου τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του φορέα σύμφωνα με τα ισχύοντα.

22.4. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι μέρες 
από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί 
ύστερα από αίτημα του προμηθευτή που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από 
την εκπνοή της, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε 
ποσοστό 2,5 % επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. 

Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν 
παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της 
ποσότητας αυτής κατά τα ισχύοντα.

22.5. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να 
εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, 
με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική εγγύηση, που θα καλύπτει την τυχόν 
καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

Άρθρο 23  ο   - Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου.
23.1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη 
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

23.2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον 
δεν παρέδωσε τα υλικά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 17 της παρούσης.
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23.3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σ’ αυτόν οι 
κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35, της με αριθμό 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών.

Άρθρο 24  ο   -  Εγγύηση.
24.1. Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα εξαρτήματα που θα προμηθεύσει 
θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των τεχνικών χαρακτηριστικών της 
μελέτης, καθώς και της προσφοράς του και ότι θα είναι στο σύνολό ποιότητας, απαλλαγμένα από 
οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά σχεδίαση, υλικά ή εργασία κατασκευής και ότι θα 
ανταποκρίνονται από κάθε άποψη στη λειτουργία για την οποία προορίζεται. Για οποιαδήποτε τυχόν 
απόκλιση από τις προδιαγραφές της μελέτης, θα υπάρχει ολοκληρωμένη αιτιολόγηση για την 
ακολουθούμενη εφαρμογή - λύση και πλήρης τεκμηρίωση των πλεονεκτημάτων που αυτή παρουσιάζει, 
ώστε να αξιολογηθεί κατάλληλα από την αρμόδια επιτροπή.

24.2. Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προμήθεια εξαρτημάτων, καθορίζεται στις προσφορές των 
διαγωνιζομένων. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα έτος και θα αρχίζει από την 
παραλαβή των υλικών πλήρους και έτοιμης για λειτουργία.
24.3. Εάν κατά την παραλαβή των υδραυλικών εξαρτημάτων, ολόκληρο ή τμήμα του διαπιστωθεί ότι δεν 
πληροί τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης, των τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιαγραμμάτων και 
δεν είναι δυνατό κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής παραλαβής, με αντικατάσταση των ελαττωματικών 
εξαρτημάτων και παρελκομένων τους να γίνει απόλυτα κατάλληλο και έτοιμο για τη χρήση που προορίζεται
θα απορρίπτεται και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση, να το αντικαταστήσει,
μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την επιτροπή παραλαβής, που αν περάσει άπρακτη ο προμηθευτής θα 
κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση που έχει κατατεθεί από αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου. 

Για κάθε αλλαγή, τροποποίηση ή επισκευή, απαιτείται η προσκόμιση εγγράφου καταλληλότητας των 
υλικών, με δαπάνες και ενέργειες του αναδόχου. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος για την καταβολή των 
δαπανών αποσύνδεσης του ακατάλληλου τμήματος, τοποθέτησης καινούργιου και κάθε δαπάνη που 
σχετίζεται με την πλήρη αποκατάσταση της παραπάνω βλάβης. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις του, ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τον Δήμο για κάθε ζημιά που θα προκύψει ως συνέπεια
των παραπάνω βλαβών.

24.4. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί με δικές του 
δαπάνες, στην άμεση αντικατάσταση κάθε εξαρτήματος που θα παρουσιάσει βλάβη ή φθορά λόγω κακής 
ποιότητας ή λανθασμένης συναρμολόγησης, καθώς και στην επισκευή γενικά κάθε βλάβης υλικού που 
οφείλεται σε όμοιες αιτίες. Σε αποδεδειγμένη αμέλεια ή παράλειψη του προμηθευτή να προβεί στις πιο 
πάνω ενέργειες, θα το πράξει ο Δήμος σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή ή με άλλο τρόπο που 
θα είναι δυνατό να συμφωνηθεί.

24.5. Αυτοί που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, είναι υποχρεωμένοι με την προσφορά τους να καθορίσουν 
τον τρόπο που θα αντιμετωπίζουν κατά το χρόνο της εγγύησης τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν για 
επισκευές και συντήρηση και να εξασφαλίσουν οπωσδήποτε παροχή ανταλλακτικών για 10 χρόνια όπως 
ορίζεται στο άρθρο 8.2 της παρούσας διακήρυξης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ  ΄΄Α΄΄                  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                         ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Σ.Β. ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α1. Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές 
της μελέτης.

………… 0,15 …………

Α2. Εξοπλισμός δυνατότητες επιπλέον των ζητουμένων
………… 0,40 …………

Α3.

 

Αξιοπιστία και συνέπεια του προμηθευτή ή του 
αντιπροσώπου. Θα ληφθεί υπόψη η πορεία του 
προμηθευτή στην ελληνική αγορά, η οργάνωση, η 
εμπειρία και ο εξοπλισμός του διαγωνιζόμενου.

………… 0,15 …………

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α
0,70 …………

ΟΜΑΔΑ ΄΄Β΄΄                    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                         ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%
           

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Σ.Β. ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Β1. Εγγύηση καλής λειτουργίας. ………
0,12

………

 
Β2.

Πωλήσεις παρομοίων εξαρτημάτων.
……… 0,08 ………

Β3.
Χρόνος και τόπος παράδοσης. 

……… 0,10 ………

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Β
0,30 ………
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α + 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Β

………

Σταθμισμένη βαθμολογία στοιχείου (κριτηρίου) κάθε ομάδας, καλείται το γινόμενο της 
βαθμολογίας του στοιχείου αυτού  (Α1, Α2 …Β1, Β2…) πολλαπλασιασμένο με τον αντίστοιχο ειδικό
συντελεστή βαρύτητάς του (Ε.Σ.Β.).

Συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς, είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων 
των στοιχείων και των δύο ομάδων.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ = ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α + 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Β

Συμφερότερη προσφορά, είναι εκείνη που θα παρουσιάσει το μικρότερο λόγο της Οικονομικής 
Προσφοράς προς τη Συνολική της Βαθμολογία.

Παρακαλείσθε να εγκρίνεται τη μελέτη, τη σύνταξη της διακήρυξης και την κατάρτιση των όρων
δημοπράτησης για την  «Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων υπηρεσίας ύδρευσης Δήμου Κέας
για το έτος 2014», προϋπολογισμού μελέτης 19.534,38€ με Φ.Π.Α. 16% 3.125,50€, ήτοι συνολικού
προϋπολογισμού  22.659,88€, όπως αυτά θεωρήθηκαν στις 07/05/2014 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.  25.6662.0001
οικ.έτους 2014.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

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  «Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων υπηρεσίας ύδρευσης Δήμου Κέας για το έτος 2014»,
προϋπολογισμού μελέτης 19.534,38€ με Φ.Π.Α. 16% 3.125,50€, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού
22.659,88€,  όπως  αυτά  θεωρήθηκαν  στις  07/05/2014  από  τον  προϊστάμενο  του  Τμήματος
Διοικητικού – Οικονομικού Δήμου Κέας καθώς και την διάθεση πίστωσης του ανωτέρω συνολικού
ποσού από τον Κ.Α. 25.6662.0001 οικ.έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 99/2014
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ΘΕΜΑ 19ο :  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής

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

Με την υπ’ αριθ. 7/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού
εντάλματος  προπληρωμής,  ποσού  2.000,00€,  στο  όνομα  του  υπαλλήλου  του  Δήμου Κορασίδη
Νικολάου,  προκειμένου  να  πληρωθούν  οι  δαπάνες  μεταφοράς  υλικών  και  συσκευασιών
ανακύκλωσης του Δήμου Κέας στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής.
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθ. 43/2014 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το οποίο
εισέπραξε ο υπόλογος την 7η του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2014.
Όπως προκύπτει  από τα συνημμένα δικαιολογητικά  που υπέβαλε ο  υπόλογος,  οι  δαπάνες  που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 1.142,98€ το ποσό δε των 857,02€ που δεν δαπανήθηκε,
επεστράφη στο ταμείο του Δήμου.
Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και
την απαλλαγή του υπολόγου.

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

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των
    άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.
2. Την υπ’ αριθ. 7/2014 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος
    προπληρωμής ύψους 2.000,00€ στο όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου.
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος.
4. Το υπ΄αριθμ. 1/09-05-2014 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθ. 43/2014 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής,
ύψους 2.000,00€, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου, με συνολικό ύψος
δαπάνης 1.142,98€ και επιστροφή στο ταμείο του Δήμου του υπόλοιπου ποσού 857,02€  με το  υπ΄
αριθμ. 1/09-05-2014  γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης
για το ένταλμα αυτό.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 100/2014
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ΘΕΜΑ 20ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για πληρωμή εξόδων
που απαιτούνται για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών.

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

Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/06 ( Δ.Κ.Κ.) ορίζονται τα εξής:
«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται η
έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωμή με
τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων».
Σύμφωνα με το  άρθρο 72 παρ.  δ)  του Ν.  3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει  για  την
έγκριση δαπανών.
Με  το  άρθρο  72  του  Ν.  3852/10  αντικαταστάθηκε  το  άρθρο  103  του  Ν.  3463/06,  το  οποίο
αναφερόταν στις  αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία αντικαταστάθηκε από την
Οικονομική Επιτροπή.
Με εντολή του Δημάρχου εγκρίθηκε η μετάβαση του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου στο Κορωπί
Αττικής.
Προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μεταφοράς υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης του
Δήμου στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής, παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για τη
διάθεση πίστωσης 4.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6412.0001 του προϋπολογισμού έτους 2014 και
για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του ίδιου υπαλλήλου.

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

• Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και
του άρθρου 32 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.

• Την εντολή μετακίνησης του Δημάρχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Διαθέτει πίστωση 4.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6412.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους
2014  για  τα  έξοδα  μεταφοράς  υλικών  και  συσκευασιών  ανακύκλωσης  του  Δήμου  στο  χώρο
εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής.

2. Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης, εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο
όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό μέσα
σε προθεσμία τριών μηνών.
Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ

17/5-15/6/1959.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 101/2014
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2014.

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

 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 & 266 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»  και  της  απόφασης  ΟΙΚ  438  ΦΕΚ
2007/Β/9-9-11 του  Υπουργού Εσωτερικών «περί  καθορισμού στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται  στην
έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων», η οικονομική επιτροπή  αφού ελέγξει
την  υλοποίηση  του  προϋπολογισμού,.  μετά  από  εισήγηση  του  υπευθύνου  οικονομικών  υπηρεσιών  του
δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των
εσόδων  και  εξόδων  του  δήμου  ως  προς  τα  αποτελέσματα  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού,  κατά  το
προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. 

  Κατά  συνέπεια  των ανωτέρω,  μετά  από έλεγχο  που έγινε  από την  υπηρεσία  μας  στην  πορεία
εκτέλεσης του προϋπολογισμού, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
Α. ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ
01.

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ
ΑΚΙΝΗΤΗ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
15.640,00

24.859,00

0,00
02.

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
ΚΙΝΗΤΗ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
15.000,00 4.216,67

03.
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
ΤΕΛΗ 

342.936,30 1.181,04
04.

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ
ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

95.009,00 2.311,75

05.
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ

3.000,00 0,00
07.

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ

1.600,00 705,00
11.

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

0,00 0,00
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14. 
ΔΩΡΕΕΣ-

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-
ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00

15.
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ -

ΠΡΟΣΤΙΜΑ -
ΠΑΡΑΒΟΛΑ

24.000,00 4.544,09
16.

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00

21.
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ

ΤΑΚΤΙΚΑ
275.650,00

69.412,00
49.440,78

22.
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε

ΕΚΤΑΚΤΑ
2.000,00 19.747,56

32-85 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ –

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 73.920,34 20.698,00 49.511,99

ΣΥΝΟΛΟ 848.755,64 114.969,00 131.658,88

Από τον ανωτέρω πίνακα διαπιστώνεται ότι η απόκλιση (εκτέλεση – στόχος)  των ιδίων εσόδων και των 
εισπρακτέων υπολοίπων (κωδ. 32-85) είναι θετική, δηλαδή έχουν εισπραχθεί 16.689,88  πλέον του στόχου €
που είχε τεθεί με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2014.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο σύνολο των εσόδων 
του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών και επενδυτικών επιχορηγήσεων (κωδ. 06,12,13) των 
εισπράξεων υπέρ τρίτων (κωδ. 41,42) και του χρηματικού υπολοίπου (κωδ. 51).
ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ Α’
ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
(εκτέλεση – στόχος)

5.649.793,81 2.033.287,00 1.824.200,59 - 209.086,41

Αναλυτικά, η αρνητική αυτή απόκλιση προκύπτει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ
Α’

ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
(εκτέλεση –

στόχος)
12,06,13
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

186.646,42 461.084,00 - 274.437,58

01 – 22
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

131.658,88 114.964,00 16.689,88

41,42
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  ΥΠΕΡ
ΤΡΙΤΩΝ

62.557,65 73.350,00 - 10.792,35

51
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1.443.337,64 1.383.884,00 59.453,64

ΣΥΝΟΛΟ 1.824.200,59 2.033.287,00 -209.086,41

Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο μέρος της απόκλισης ,ποσό 274.437,58  οφείλεται στις επιχορηγήσεις και€
συγκεκριμένα στον κωδ. 13 «Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες» που περιλαμβάνει την επιχορήγηση
από το ΕΣΠΑ, από την οποία ο Δήμος μας εισέπραξε ποσό 195.000,00  κατά τον μήνα Απρίλιο.€



8η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 9ης Μαΐου 2014

Η  αρνητική  απόκλιση  στους  κωδικούς  41  και  42  «Εισπράξεις  υπέρ  τρίτων»   που  περιλαμβάνουν  τις
παρακρατήσεις  φόρων  και  εισφορών  από  μισθοδοσία  και  προμηθευτές,  οφείλεται  κυρίως  στο  ότι  τα
ανεξόφλητα παραστατικά της χρήσεως 2013 που μεταφέρθηκαν στην χρήση 2014, ήταν πολύ λιγότερα από
τα εκτιμώμενα κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού 2014 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης. Ως
εκ τούτου και τα ποσά των παρακρατηθέντων φόρων και εισφορών ήταν αντίστοιχα μειωμένα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ
60.

Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού

639.621,55 166.302,00 145.238,66
7.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
2.469.418,12 449.456,00 0,00

81.
Πληρωμές

υποχρεώσεων
(Π.Ο.Ε.)

280.000,00 155.000,00 41.240,58
67.

Πληρωμές για
μεταβιβάσεις

εισοδημάτων σε
τρίτους

(Επιχορηγήσεις) 160.803,03 5.500,00 0,00
61.

Αμοιβές αιρετών και
τρίτων

140.350,00

125.452,00

14.988,86
62.

Παροχές τρίτων
752.151,55 3.906,50

63.
Φόροι - Τέλη

14.150,00 843,84
64.

Λοιπά γενικά έξοδα
139.000,00 2.546,17

66.
Δαπάνες

προμήθειας
αναλωσίμων

198.900,00 0,00
68.

Λοιπά έξοδα
10.000,00 0,00

ΣΥΝΟΛΑ 4.804.394,25 901.710,00 208.764,61

Από τον ανωτέρω πίνακα διαπιστώνεται ότι η απόκλιση (στόχος – εκτέλεση) των δαπανών είναι θετική, 
δηλαδή οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο α΄ τρίμηνο δεν ξεπέρασαν τον αρχικό στόχο του 
τριμήνου, όπως είχε ορισθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης. Αυτό συνέβη αφενός, όπως ήδη εκτέθηκε 
στο σκέλος των εσόδων, λόγω του μικρότερου αριθμού ανεξόφλητων τιμολογίων που μεταφέρθηκαν στη 
χρήση 2014, και αφετέρου λόγω του ότι μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού από την Αποκεντρωμένη 
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Διοίκηση, οι δαπάνες που επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν είναι αυτές της μισθοδοσίας και της απόδοσης
παρακρατούμενων φόρων.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο σύνολο των δαπανών 
του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των αποδόσεων εισπράξεων υπέρ τρίτων (κωδ 82).

Αναλυτικά, η απόκλιση προκύπτει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ
60.

Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού

639.621,55 166.302,00 145.238,66
7.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
2.469.418,12 449.456,00 0,00

81.
Πληρωμές

υποχρεώσεων
(Π.Ο.Ε.)

280.000,00 155.000,00 41.240,58
67.

Πληρωμές για
μεταβιβάσεις

εισοδημάτων σε
τρίτους

(Επιχορηγήσεις) 160.803,03 5.500,00 0,00
61.

Αμοιβές αιρετών και
τρίτων

140.350,00

125.452,00

14.988,86
62.

Παροχές τρίτων
752.151,55 3.906,50

63.
Φόροι - Τέλη

14.150,00 843,84
64.

Λοιπά γενικά έξοδα
139.000,00 2.546,17

66.
Δαπάνες

προμήθειας
αναλωσίμων

198.900,00 0,00

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ
 Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
( στόχος - εκτέλεση)

5.649.793,81 1.007.368,00 265.731,33
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68.
Λοιπά έξοδα

10.000,00 0,00
82.

Αποδόσεις
εισπράξεων υπέρ

τρίτων

362.750,00 105.658,00 56.966,72

ΣΥΝΟΛΑ 5.167.494,25 1.007.368,00 265.731,33

Διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των δαπανών υπάρχει θετική απόκλιση ύψους 741.636,67 .€

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 7261/22-2-2013 «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του 
«Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο
του άρθρου 4 του ν. 4111/2013»  αναφέρονται τα εξής:

«Α. Για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων, τον εντοπισμό αποκλίσεων αρνητικού χαρακτήρα και την 
αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι :

- η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ έναντι της 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους, στην 
περίπτωση που σημειώνεται αύξηση.»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΛΗΡΩΤΑ

31/03/2014 83.871,20
31/12/2013 88.129,18

Από τον ανωτέρω πίνακα διαπιστώνουμε ότι οι απλήρωτες υποχρεώσεις κατά την λήξη του α΄ τριμήνου δεν  
ξεπέρασαν το ύψος των αντίστοιχων υποχρεώσεων κατά το τέλος της χρήσης 2013.  Επομένως παρουσιάζεται μείωση
των απλήρωτων υποχρεώσεων και σύμφωνα με το άρθρο που μνημονεύεται παραπάνω δεν λαμβάνονται υπόψη στον 
έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων του α΄ τριμήνου.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 7261/22-2-2013 αναφέρονται τα εξής:
Για τον υπολογισμό του βαθμού της αρνητικής απόκλισης και την αναγωγή της σε ποσοστό (%) έναντι των τιθέμενων 
στόχων, αθροίζονται οι ανωτέρω διαφορές των ποσών εσόδων και εξόδων και στην περίπτωση που υπάρχει αύξηση 
των απλήρωτων υποχρεώσεων, και το ποσό της αντίστοιχης διαφοράς ( σε περίπτωση που αυτές εμφανίζουν μείωση, 
η διαφορά δε λαμβάνεται υπόψη) . Το συνολικό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των ανωτέρω συγκρίνεται με 
το στόχο εσόδων και συνιστά το ποσοστό (%) της αρνητικής απόκλισης που προκύπτει από την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού (διαίρεση αθροίσματος ποσών με στόχο εσόδων).

Από την εφαρμογή των ανωτέρω παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας υπολογισμού της συνολικής απόκλισης της 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού από τους  τιθέμενους στόχους.
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ -209.086,41

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 741.636,67
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 532.550,26

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟ ΕΣΟΔΩΝ 2.033.287,00

 0,261915932

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Α 
ΤΡΙΜΗΝΟΥ 26,19

Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι το α΄ τρίμηνο 2014 έκλεισε με θετική απόκλιση ύψους 26,19% και ως εκ τούτου δεν 
συντρέχει λόγος υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ή λήψης μέτρων για την διόρθωση της απόκλισης 
όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ 7261/22-2-2013.

Με την παρούσα έκθεση συνυποβάλλεται και ο ταμιακός απολογιστικός πίνακας του α΄ τριμήνου για την διευκόλυνση 
του ελέγχου από την  Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο.

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

1.  Το  άρθρο  72  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –

Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

2. Την παρ. 9, άρθρο 266 του Ν. 3852/10  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –

Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

3. Την ΚΥΑ 7261/22-2-2013 υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών

4. Το  με αριθ.πρωτ. 695/10-4-2014 έγγραφο του παρατηρητηρίου Οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ

4. Την με αριθ.πρωτ. 3355/9-5-14 εισήγηση της προϊσταμένης των οικονομικών & διοικητικών υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Το μέλος της μειοψηφίας κ.Λέπουρας Στυλιανός ψηφίζει ΠΑΡΟΝ)

Α. Την έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2014 και την υποβολή εισήγησης
προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή του.

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 102/2014
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ΘΕΜΑ  2ο  :  Έγκριση  απόφασης  δημάρχου  που  αφορά  την  συμμετοχή  υπαλλήλων  σε

σεμινάριο επιμόρφωσης και την κάλυψη εξόδων μετακίνησής τους.

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

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

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

Δημιουργήθηκε η άμεση ανάγκη για την πληρωμή δαπάνης για τη συμμετοχή  των διοικητικών
υπαλλήλων  του  Δήμου  Μαρίας  Φιλιππούση  και  Βασιλικής  Πετρή  σε  διήμερο  εκπαιδευτικό
σεμινάριο  με  τίτλο  ''ΟΙ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΤΩΝ  Ο.Τ.Α.-ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ  ΔΑΠΑΝΩΝ-
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013''  που
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 28-29 Απριλίου 2014 στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ''Κέντρο
Εκπαίδευσης''.

Ο Δήμαρχος Κέας με την υπ΄ αριθμ. 149/2014 απόφασή του ενέκρινε την διάθεση πίστωσης ποσού
ευρώ εκατόν ογδόντα (180,00€) σε βάρος του Κ.Α. 00.6073.0001 του προϋπολογισμού  εξόδων
οικονομικού  έτους  2014  με  τίτλο   ΔΑΠΑΝΕΣ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΚΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ και ποσού ευρώ πενήντα (50,00€)  σε βάρος του Κ.Α. 10.6422
με τίτλο ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
του προϋπολογισμού  εξόδων οικονομικού έτους 2014.

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1.   Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1 και παρ ιε΄.
2.   Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80.
3.   Τις διατάξεις του 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 
4.   Την υπ΄αριθμ  149/2014 απόφαση Δημάρχου
5.   Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
       στους Κ.Α. 00.6073.0001 & 10. 6422
6.   Την εισήγηση του προέδρου.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει  την  υπ΄  αριθμ.  149/2014 απόφαση Δημάρχου,  που  αφορά τη  συμμετοχή  των
διοικητικών  υπαλλήλων  του  Δήμου  Μαρίας  Φιλιππούση  και  Βασιλικής  Πετρή  σε  διήμερο
εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο ''ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.-ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013''  που
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 28-29 Απριλίου 2014 στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ''Κέντρο
Εκπαίδευσης''  και διαθέτει πίστωση ποσού  ευρώ εκατόν ογδόντα (180,00€) σε βάρος του Κ.Α.
00.6073.0001  του  προϋπολογισμού   εξόδων  οικονομικού  έτους  2014  με  τίτλο   ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΕ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  και  ποσού  ευρώ
πενήντα  (50,00€)   σε  βάρος  του  Κ.Α.  10.6422  με  τίτλο  ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ  ΕΞΟΔΑ  ΚΑΙ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  του  προϋπολογισμού   εξόδων
οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 103/2014
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ΘΕΜΑ 3ο : Διάθεση πίστωσης για πληρωμή επιβολής πρόσθετης επιβάρυνσης από το ΙΚΑ
Λαυρίου.

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.

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ χιλίων οκτακοσίων είκοσι εννέα
και  δώδεκα  λεπτών  (1.829,12€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την
επιβάρυνση από την επιβολή προστίμου από το ΙΚΑ Λαυρίου, σύμφωνα με την από 11/03/2014
πράξη επιβολής πρόσθετης επιβάρυνσης λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ΑΠΔ. 

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80
και  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ 00.6822  προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2014 στον  οποίo έχει  εγγραφεί
πίστωση ευρώ πέντε χιλιάδες (5.000,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και στον ΚΑ 
00.6822
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού ευρώ χιλίων οκτακοσίων είκοσι εννέα και δώδεκα λεπτών
(1.829,12€) σε βάρος του ΚΑ 00.6822  προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 με τίτλο “Προσαυξήσεις
ασφαλιστικών  ταμείων”,  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  επιβολή
προστίμου από το ΙΚΑ Λαυρίου,  σύμφωνα με την από 11/03/2014 πράξη επιβολής πρόσθετης
επιβάρυνσης λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ΑΠΔ. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 104/2014
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ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή υπαλλήλου σε
Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Ινστιτούτο Επιμόρφωσης.

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.

Ο  Πρόεδρος  αιτείται  την  διάθεση  (ψήφιση)  πίστωσης  ποσού  ευρώ  πενήντα  (50,00€)  για  την
κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά τα έξοδα μετακίνησης της υπαλλήλου του Δήμου
Κέας  κα  Μπαλατσού  Φανή-Άννας  για  την  συμμετοχή  της  σε  Επιμορφωτικό  Πρόγραμμα  του
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από 12/05/2014 έως 16/05/2014.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80
και  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ 10.6422  προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2014  στον  οποίο  έχει  εγγραφεί
πίστωση ευρώ τρεις χιλιάδες (3.000,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και στον Κ.Α. 
10.6422 
4. Την υπ΄αριθμ. 159/2014 απόφαση Δημάρχου
5. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 50,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6422  με τίτλο “Οδοιπορικά
έξοδα και  αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων” του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού
έτους 2014 που αφορά τα έξοδα μετακίνησης της υπαλλήλου του Δήμου Κέας κα Μπαλατσού
Φανή-Άννας για την συμμετοχή της σε Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Ινστιτούτο Επιμόρφωσης,
που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από 12/05/2014 έως 16/05/2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 105/2014
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ΘΕΜΑ 5ο :   Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων μηνός Απριλίου
2014.

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

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ'  αριθ. 17/2014 απόφασή της στις 8/2/2014 είχε εγκρίνει τις
τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια καυσίμων Δήμου Κέας έτους 2014, την εκτέλεση της
προμήθειας με ανοικτό διαγωνισμό και τη διάθεση πίστωσης από τον προϋπολογισμό του 2014 σε
βάρος  των  Κ.Α.  20.6441.0001,  30.6641.0001,  70.6641.0001,  25.6642,  10.6643,  25.6644,
30.6644.0001, 70.6644.0001 και 70.6644.0002 ποσού 59.900,00€.
Στη συνέχεια, μετά την άγονη έκβαση δύο διαγωνισμών, εισηγηθήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο
με την 56/2014 απόφασή μας,  την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με διαπραγμάτευση. Το
Δημοτικό Συμβούλιο με την 67/2014 απόφασή του στις 14/4/2014, εγκρίνει την απευθείας ανάθεση
και αναθέτει στους “ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε” και ¨ΣΕΡΒΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε.”, ανά είδος.
Υπενθυμίζουμε ότι η προηγούμενη σύμβαση καυσίμων έληξε στις 31/3/2014, με συνέπεια ο Δήμος
να  έμενε  χωρίς  καύσιμα,  εφόσον  όπως  προκύπτει,  η  διαδικασία  ανάθεσης  λόγω  της  άγονης
έκβασης του διαγωνισμού δεν έχει ολοκληρωθεί. 
Όσον  αφορά  ειδικότερα  στη  διενέργεια  δημοτικών  προμηθειών  με  απευθείας  ανάθεση,  κατά
παρέκκλιση της διαδικασίας του τακτικού διαγωνισμού, τέτοια αρμοδιότητα ανατίθεται, αφενός με
τις ρυθμίσεις του Ν.3852/2010 στην Οικονομική Επιτροπή όταν συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα
περίπτωση, αφετέρου, στο Δήμαρχο όταν η προμήθεια σε ετήσια βάση δεν υπερβαίνει το ποσό των
15.000 ευρώ, με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. - που εξακολουθούν να ισχύουν
δεδομένου ότι ούτε ο κανονισμός στο σύνολο του ούτε οι ανωτέρω επιμέρους διατάξεις του έχουν
καταργηθεί ρητά ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν καταργηθεί σιωπηρά, διότι δεν έρχονται σε
αντίθεση με τις ρυθμίσεις του ν. 3852/2010, αφού σε αυτές ρητά διατυπώνεται ότι εκφεύγουν της
αρμοδιότητας του δημοτικού συμβουλίου θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλου δημοτικού
οργάνου, στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. δε ευθέως παραπέμπει το άρθρο 209 του Δ.Κ.Κ., που κυρώθηκε με το
ν. 3463/2006. 
Ο Δήμαρχος Κέας, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, με την υπ' αριθ. 90/26-3-2014 απόφασή του
αποφασίζει να αναθέσει απευθείας την προμήθεια καυσίμων για το χρονικό διάστημα από 1/4/2014
έως 31/5/2014, έναντι ποσού 9.000,00€.

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ εννέα χιλιάδες (9.000,00€) για
την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  προμήθεια  καυσίμων  για  το  χρονικό
διάστημα από 1/4/2014 έως 31/5/2014 του Δήμου, ως εξής.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ
και  θα  βαρύνει  τους  ΚΑ  20.6641.0001,  30.6641.0001,  70.6641.0001,  25.6642,  25.6644,
30.6644.0001, 70.6644.0001 και 70.6644.0002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και στους ΚΑ   
20.6641.0001, 30.6641.0001,70.6641.0001, 25.6642,  25.6644, 30.6644.0001, 70.6644.0001 και 
70.6644.0002
4 . Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Η 67/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έχει εφαρμογή, λόγω των παραπάνω από 1/6/2014
έως 28/2/2015 και η πίστωση των 50.900,00€ θα διατεθεί από τον προϋπολογισμό του 2014, ως
ακολούθως:
Κ.Α. 20.6641.0001 «Καύσιμα και λιπαντικά αυτ/των υπηρεσίας καθαριότητας»: 11.500,00€
Κ.Α. 30.6641.0001 «Καύσιμα και λιπαντικά αυτ/των υπηρεσίας τεχνικών έργων»: 9.000,00€
Κ.Α. 70.6641.0001 «Καύσιμα και λιπαντικά αυτ/των λοιπών υπηρεσιών»: 4.100,00€
Κ.Α. 25.6642 «Καύσιμα και λιπαντικά αντλιοστασίων ύδρευσης»: 400,00€
Κ.Α. 10.6643 «Καύσιμα θέρμανσης»: 10.000,00€
Κ.Α. 25.6644 «Καύσιμα και λιπαντικά λοιπών μηχανημάτων υπηρεσίας ύδρευσης»: 1.800,00€
Κ.Α. 30.6644.0001 «Καύσιμα και λιπαντικά λοιπών μηχανημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων»:   
         8.500,00€
Κ.Α. 70.6644.0001 «Καύσιμα και λιπαντικά για κάλυψη λοιπών αναγκών»: 2.300,00€
Κ.Α.  70.6644.0002  «Καύσιμα  και  λιπαντικά  για  κάλυψη  αναγκών  Δημοτικού  Σφαγείου»  :

3.300,00€ και τα 9.000,00€ από τον προϋπολογισμό του 2015.
Β) Εγκρίνει την προμήθεια  καυσίμων  για το χρονικό διάστημα από 1/4/2014 έως 31/5/2014 του
Δήμου και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Γ)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση συνολικού  ποσού 9.000,00€ σε  βάρος  των κάτωθι  Κ.Α.  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014, ως εξής :  

Κ.Α. 20.6641.0001 «Καύσιμα και λιπαντικά αυτ/των υπηρεσίας καθαριότητας»: 3.500,00€
Κ.Α. 30.6641.0001 «Καύσιμα και λιπαντικά αυτ/των υπηρεσίας τεχνικών έργων»: 1.000,00€
Κ.Α. 70.6641.0001 «Καύσιμα και λιπαντικά αυτ/των λοιπών υπηρεσιών»: 300,00€
Κ.Α. 25.6642 «Καύσιμα και λιπαντικά αντλιοστασίων ύδρευσης»: 100,00€
Κ.Α. 25.6644 «Καύσιμα και λιπαντικά λοιπών μηχανημάτων υπηρεσίας ύδρευσης»: 200,00€
Κ.Α. 30.6644.0001 «Καύσιμα και λιπαντικά λοιπών μηχανημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων»:   
         3.500,00€
Κ.Α. 70.6644.0001 «Καύσιμα και λιπαντικά για κάλυψη λοιπών αναγκών»: 200,00€
Κ.Α. 70.6644.0002 «Καύσιμα και λιπαντικά για κάλυψη αναγκών Δημοτικού Σφαγείου»: 200,00€

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 106/2014
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Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός Μαρούλης Φίλιππος
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