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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

     ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 21.07.2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 4925/18.07.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο :   Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2014.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή και έκδοσης
τακτοποιητικών ενταλμάτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  3ο  :   Έγκριση  απόφασης  Δημάρχου  που  αφορά  τον  διορισμό  δικηγόρου  για
εκπροσώπηση  και  παράσταση  σε  υποθέσεις  του  Δήμου  και  διάθεση  πίστωσης  λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  4ο:  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια  υλικών πυρόσβεσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ξυλείας για την επισκευή παγκακιών του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 6ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων για την υπηρεσία καθαριότητας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 7ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 8ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων για την υπηρεσία ύδρευσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 9ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες του δημοτικού σφαγείου.

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. 11ης/21-07-2014
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και  στο γραφείο  του Τοπικού Συμβουλίου  στην Κορησία,  ημέρα Δευτέρα 21
Ιουλίου 2014 και ώρα 19:00 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του  Δήμου  Κέας,  ύστερα  από  την 4925/18-07-2014 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,  δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω 6 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ               ΑΠΟΝΤΕΣ
         
  1. Βασιλάκης Στυλιανός                     1. Λέπουρας Στυλιανός 

2. Μορφωνιός Ιωάννης         
3. Μωραϊτου – Πουλάκη Μαρία
4. Μαρούλης Φίλιππας
5. Ευαγγέλου Ιωάννης
6. Βελισσαροπούλου Ειρήνη

              (αν και προσκλήθηκε νόμιμα)

 

   
        

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Βασιλική Πετρή

Το μέλος  της  οικονομικής  επιτροπής κ.  Μαρούλης Φίλιππας προσήλθε στο 4ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης.
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ΘΕΜΑ 1ο :   Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2014.

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

Σύμφωνα με τα άρθρα 72 παρ.1 περ.β και 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ", όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4257/2014,   η οικονομική επιτροπή, μετά από
εισήγηση  του  υπευθύνου  οικονομικών  υπηρεσιών  του  οικείου  δήμου,  υποβάλλει  στο
δημοτικό  συμβούλιο  τριμηνιαία  έκθεση,  ως  προς  τα  αποτελέσματα  εκτέλεσης  του
προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το
τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου.  Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις
της  μειοψηφίας.   Η έκθεση  υποβάλλεται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  εντός  αποκλειστικής
προθεσμίας τριάντα ημερών (30) από τη λήξη κάθε τριμήνου.
Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους,
διαπιστωθεί  από  την  οικονομική  επιτροπή,  σύμφωνα  με  την  πορεία  και  την  εκτίμηση
είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή
έσοδα  που  εκτιμάται  ότι  δεν  θα  εισπραχθούν  έως  το  τέλος  της  χρήσης,  το  δημοτικό
συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την
οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και
αντιστοίχως  το  σκέλος  των  δαπανών,  ώστε  να  μην  καταστεί  σε  καμία  περίπτωση
ελλειμματικός  ο  προϋπολογισμός.
Σε  περιπτώσεις  όπου  από  την  έκθεση  προκύπτει  ότι  δεν  απαιτείται  αναμόρφωση  του
προϋπολογισμού,  αυτό  διαπιστώνεται  από το  δημοτικό  συμβούλιο  με  απόφασή του  που
λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για
τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

Οι  ανωτέρω  αποφάσεις  υποβάλλονται  στον  Ελεγκτή  Νομιμότητας  για  έλεγχο.  Η
έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται
στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010
(Πρόγραμμα  διαύγεια),  γνωστοποιούμενοι  οι  σχετικοί  αριθμοί  διαδικτυακής  ανάρτησης
(ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου  για την εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.

Κατ΄  εξουσιοδότηση  της  ανωτέρω  διάταξης  εκδόθηκε  η  υπ΄  αριθμ.  40038/9-9-
2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία καθορίζονται τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης
του προϋπολογισμού. 

Τα  ανωτέρω  στοιχεία  που  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  στην  τριμηνιαία  έκθεση,
εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες,  όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική
υπηρεσία  του  Δήμου,  με  βάση  τα  πραγματοποιηθέντα  έσοδα-έξοδα  και  τα  οικονομικά
δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας.

 



 11η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 21ης Ιουλίου 2014

Συγκεκριμένα διαβιβάζουμε προς την οικονομική επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους
πίνακες  όπου  εμφανίζονται  ανά  πρωτοβάθμιο  κωδικό  τα  έσοδα  και  οι  δαπάνες   με  τα
προϋπολογισθέντα  και  τα  απολογιστικά  ποσά  όπως  έχουν  διαμορφωθεί  στο  τέλος  του
δεύτερου τριμήνου :

• Πίνακας 1 : Συνοπτικός ταμιακός απολογιστικός πίνακας εσόδων β΄ τριμήνου του
έτους 2014.

• Πίνακας 2 : Συνοπτικός ταμιακός απολογιστικός πίνακας δαπανών β΄ τριμήνου του
έτους 2014.

• Πίνακας 3: Πίνακας στόχων εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2014.

  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
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ Β’
ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ
01.

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

15.640,00

99.437,00

5.460,40

02.
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
13.357,00 11.423,46

03.
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
ΤΕΛΗ 

342.936,30 93.679,11

04.
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ
ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

95.009,00 26.662,55

05.
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3.000,00 0,00

07.
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ

ΕΣΟΔΑ

1.600,00 2.160,00
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11.
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

0,00 0,00

14. 
ΔΩΡΕΕΣ-

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-
ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

0,00 0,00

15.
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ -

ΠΡΟΣΤΙΜΑ -
ΠΑΡΑΒΟΛΑ

24.000,00 9.398,14

16.
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ

ΕΣΟΔΑ
0,00 0,00

21.
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 289.957,61

111.059,00

139.866,43

22.
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε

ΕΚΤΑΚΤΑ
21.569,31 19.747,56

ΣΥΝΟΛΟ 807.069,22 210.496,00 308.397,65

       Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ

ΣΤΟΧΟΣ Β’
ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ
32-85 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ –

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

73.920,34 39.917,00 81.470,04

ΣΥΝΟΛΟ 73.920,34 39.917,00 81.470,04

Από τους ανωτέρω πίνακες διαπιστώνεται ότι η πορεία είσπραξης, τόσο των ιδίων εσόδων
όσο και των εισπρακτέων υπολοίπων, κινήθηκε εντός των στόχων που είχαν τεθεί με το
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2014. Συγκεκριμένα οι εισπράξεις των ιδίων εσόδων κατά
το πρώτο εξάμηνο του 2014 υπερκάλυψαν τον στόχο σε ποσοστό 46% της  αντίστοιχης
εκτίμησης και κατά το ποσό των 97.901,65 €. Στο ίδιο επίπεδο κινήθηκαν και οι εισπράξεις
των υπολοίπων προηγούμενων ετών με το ποσοστό να ανέρχεται στο 104 % της αντίστοιχης
εκτίμησης και κατά το ποσό των 41.553,00 €.
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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).

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ Β’
ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

(εκτέλεση – στόχος)

5.104.016,41 2.814.329,00 2.621.721,56 -192.607,44

Αναλυτικά, η αρνητική αυτή απόκλιση προκύπτει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

(εκτέλεση – 

στόχος)

12,06,13

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

659.250,05 1.033.332,00 -374.081,95

01 – 22 & 32

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ &
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

389.867,69 250.413,00  139.454,69

41,42

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

129.266,18 146.700,00 -17.433,82

51

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1.443.337,64 1.383.884,00   59.453,64

ΣΥΝΟΛΟ 2.621.721,56 2.814.329,00 -192.607,44

Παρατηρείται  ότι  το  μεγαλύτερο  μέρος  της  απόκλισης  στο  σύνολο  των  εγγεγραμμένων
εσόδων, ποσό 374.081,95€  οφείλεται στις επιχορηγήσεις και συγκεκριμένα στον κωδ. 13
«Επιχορηγήσεις  για  επενδυτικές  δαπάνες»  που  περιλαμβάνει  την  επιχορήγηση  από  το
ΕΣΠΑ. 

Μέχρι σήμερα δεν έχουμε ενημερωθεί αρμοδίως για οποιαδήποτε απόφαση τροποποίησης
χρηματοδότησης  ή  απένταξη  πράξεων  του  Δήμου  στο  ΕΣΠΑ  και  ως  εκ  τούτου  δεν
συντρέχει λόγος μείωσης των εν λόγω εσόδων.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ Β΄
ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ
60.

Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού

654.167,55 294.226,00 260.820,60

7.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.880.885,72 854.466,00 8.155,31

81.
Πληρωμές

υποχρεώσεων
(Π.Ο.Ε.)

88.102,57 280.000,00 66.220,40

67.
Πληρωμές για
μεταβιβάσεις

εισοδημάτων σε
τρίτους

(Επιχορηγήσεις) 

164.502,13 11.000,00 57.827,19

61.
Αμοιβές αιρετών

και τρίτων
165.559,00

376.356,00

50.486,53

62.
Παροχές τρίτων 782.261,61 164.347,27

63.
Φόροι - Τέλη 19.150,00 4.884,32

64.
Λοιπά γενικά έξοδα 142.593,00 11.312,60

66.
Δαπάνες

προμήθειας
αναλωσίμων

253.973,00 14.066,87

68.
Λοιπά έξοδα 20.000,00 2.251,66

ΣΥΝΟΛΑ 4.171.194,58 1.816.048,00 640.372,75
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Από τον ανωτέρω πίνακα διαπιστώνεται ότι η απόκλιση (στόχος – εκτέλεση) των δαπανών 
είναι θετική, δηλαδή οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο β΄ τρίμηνο δεν ξεπέρασαν 
τον αρχικό στόχο, όπως είχε ορισθεί στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο σύνολο
των δαπανών του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των αποδόσεων εισπράξεων υπέρ τρίτων 
(κωδ 82).

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ
ΣΤΟΧΟΣ

Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
( στόχος - εκτέλεση)

5.104.016,41 2.000.929,00 1.249.769,29

Αναλυτικά, η απόκλιση προκύπτει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ Β’
ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ
60.

Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού

654.167,55 294.226,00 260.820,6

7.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.880.885,72 854.466,00 8.155,31

81.
Πληρωμές

υποχρεώσεων
(Π.Ο.Ε.)

88.102,57 280.000,00 66.220,40

67.
Πληρωμές για
μεταβιβάσεις

εισοδημάτων σε
τρίτους

(Επιχορηγήσεις) 

164.502,13 11.000,00 57.827,19

61.
Αμοιβές αιρετών

και τρίτων
165.559,00

376.356,00

50.486,53

62.
Παροχές τρίτων

782.261,61 164.347,27
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63.
Φόροι - Τέλη 19.150,00 4.884,32

64.
Λοιπά γενικά έξοδα 142.593,00 11.312,60

66.
Δαπάνες

προμήθειας
αναλωσίμων

253.973,00 14.066,87

68.
Λοιπά έξοδα 20.000,00 2.251,66

82.
Αποδόσεις

εισπράξεων υπέρ
τρίτων

366.800,00 184.881,00 110.786,96

ΣΥΝΟΛΑ 4.537.994,58 2.000.929,00 751.159,71

Διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των δαπανών υπάρχει θετική απόκλιση ύψους 1.249.769,29
€.

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

30/06/2014 72,454,47
31/12/2013 88.129,18
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Από τον ανωτέρω πίνακα διαπιστώνουμε ότι οι απλήρωτες υποχρεώσεις κατά την λήξη του
β΄ 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 β΄ τριμήνου.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Β΄ 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.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΣΟ-
ΔΩΝ

-192.607,44
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΞΟ-
ΔΩΝ

1.249.769,29
ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1.057.161,85

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΕΣΟ-
ΔΩΝ 2.814.329,00
 0,3756948814
ΠΟΣΟΣΤΟ  ΑΠΟ-
ΚΛΙΣΗΣ  Β  ΤΡΙ-
ΜΗΝΟΥ 37,56

Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι το β΄ τρίμηνο 2014 έκλεισε με θετική απόκλιση ύψους
37,56%  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.
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Με την παρούσα έκθεση συνυποβάλλεται και ο ταμιακός απολογιστικός πίνακας του β΄ τρι-
μήνου για την διευκόλυνση του ελέγχου από την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό
Συμβούλιο.

1. Το άρθρο 72 παρ.1 περ.β΄ του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

2. Το άρθρο 266 παρ. 9 του Ν. 3852/10  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»  όπως αντικαταστάθηκε με το

άρθρο 39 του Ν 4257/2014

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

4. Την με αριθ.πρωτ. 4907/17.07.2014 εισήγηση της προϊσταμένης των οικονομικών & διοι-

κητικών υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Μετά την ανωτέρω εισήγηση και τον έλεγχο διαπιστώνει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση
προϋπολογισμού  διότι  δεν  έχουν  εγγραφεί  υπερεκτιμημένα  έσοδα  σύμφωνα  με  τους
απολογιστικούς πίνακες Β΄ τριμήνου.

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

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 174/2014
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ΘΕΜΑ  2ο  :  Έγκριση  δαπανών  που  πληρώθηκαν  από  την  παγία  προκαταβολή  και
έκδοσης τακτοποιητικών ενταλμάτων.

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

Με την  45/2014 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής αποφασίστηκε η σύσταση παγίας
προκαταβολής για το οικονομικό έτος 2014 ποσού 2.000,00€(δύο χιλιάδων ευρώ), για την
αντιμετώπιση της πληρωμής μικρών δαπανών του Δήμου που αναγράφονται στην ανωτέρω
απόφαση.
Με βάση τα παραπάνω εκδόθηκε το υπ΄ αριθμ  2/2014 χρηματικό ένταλμα ευρώ 2.000,00 σε
βάρος του Κ.Α  80.8251.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 στο
όνομα της υπαλλήλου του Δήμου κ. Μπουγάδη Γεωργίας, η οποία σύμφωνα με τις γραπτές
εντολές του Δημάρχου και με τα νόμιμα δικαιολογητικά πλήρωσε τις παρακάτω δαπάνες:

1) Ευρώ 70,11 για την πληρωμή της Παπακοσμάς Ντατατέχνικα Ε.Π.Ε (Προμήθεια 
αυτοκόλλητων ετικετών γραμματοσήμανσης). 

2) Ευρώ 256,50 για την πληρωμή της ΚΕΑ-ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ (Προμήθεια υλικών για 
συντήρηση οδικού δικτύου).

3) Ευρώ 24,75 για την πληρωμή της ΚΕΑ-ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ (Προμήθεια υλικών για 
συντήρηση οδικού δικτύου).

4) Ευρώ 377,96 για την πληρωμή Σαΐτης  Κωνσταντίνος (Προμήθεια υλικών)

5) Ευρώ 337,26 για την πληρωμή στην INTERSYS ( Συστήματα πληροφορικής και 
επικοινωνίας)

6)Ευρώ 98,40 για την πληρωμή στην INTERSYS ( Συστήματα πληροφορικής και 
επικοινωνίας)

7)Ευρώ 129,00 για την πληρωμή Δεμένεγα Μαρία-Βιβλιοπωλείο (Προμήθεια γραφικής 
ύλης)

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  όλα  γενικά  τα
δικαιολογητικά πληρωμής των ανωτέρω δαπανών από την υπόλογο δημοτική υπάλληλο για
έγκριση των δαπανών, προκειμένου να εκδοθούν ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε βάρος
των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου σχετικών πιστώσεων, που πληρώθηκαν
από την πίστωση της πάγιας προκαταβολής και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :
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1) Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463(ΔΚΚ) και των άρθρων 32 έως 35 του ΒΔ 17-
5/15-6-1959.
2)  Την υπ΄αριθμ.  45/2014  απόφασή της  με την  οποία συστάθηκε η πάγια προκαταβολή
οικονομικού έτους 2014.
3)  Τα  υποβληθέντα  από  την  υπόλογο  δημοτική  υπάλληλο  κ.  Μπουγάδη  Γεωργία,
δικαιολογητικά  των  δαπανών  που  πληρώθηκαν  από  την  πάγια  προκαταβολή,  ύψους
1.293,98 ευρώ.

                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1)  Εγκρίνει  την  δαπάνη  που  έγινε  από  το  2/2014  χρηματικό  ένταλμα  της  πάγιας
προκαταβολής για την πληρωμή των μικρών δαπανών που αναγράφονται στην εισήγηση του
Προέδρου από την υπόλογο διαχειριστή αυτής δημοτική υπάλληλο κ. Μπουγάδη Γεωργία
συνολικής δαπάνης ευρώ 1.293,98€.

2) Εγκρίνει  την έκδοση των σχετικών κατ΄  είδος τακτοποιητικών ισόποσων χρηματικών
ενταλμάτων  πληρωμής  σε  βάρος  των  αντιστοίχων  πιστώσεων  του  προϋπολογισμού  του
Δήμου, των οποίων η πληρωμή έγινε από την πίστωση της παγίας προκαταβολής, δηλαδή :

Κ.Α.Δ Ονοματεπώνυμο Αιτία Ποσό

10.6614 Παπακοσμάς-
Ντάτατέχνικα

Προμήθεια
αυτοκόλλητων

ετικετών
γραμματοσήμανσης

70,11€

30.6662.0002 ΚΕΑ-ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Προμήθεια υλικών για
συντήρηση οδικού

δικτύου

256,50€

30.6662.0002 ΚΕΑ-ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Προμήθεια υλικών για
συντήρηση οδικού

δικτύου

24,75€

25.6662.0002 Σαΐτης  Κωνσταντίνος Προμήθεια υλικών 377,96€

10.6673 INTERSYS Προμήθεια
ανταλλακτικών για την
επισκευή φωτοτυπικού

μηχανήματος

337,26€

10.6265.0002 INTERSYS Παροχή υπηρεσίας για
την επισκευή
φωτοτυπικού
μηχανήματος

98,40€

10.6614 Δεμένεγα Μαρία Προμήθεια γραφικής
ύλης

129,00€

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 175/2014
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ΘΕΜΑ  3ο :   Έγκριση απόφασης Δημάρχου που αφορά τον διορισμό δικηγόρου για
εκπροσώπηση και παράσταση σε υποθέσεις του Δήμου και διάθεση πίστωσης λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης.

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

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

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 διορισμού δικηγόρου για εκπροσώπηση και παράσταση
στις κάτωθι υποθέσεις του Δήμου και διάθεση πίστωσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης : 

• Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών στις 13 Ιουνίου 2014 (οικισμού δικαστικών
– κατηγορούμενος τέως Δήμαρχος Νικ.Δεμένεγας). Νόμιμη αμοιβή ευρώ διακόσια
εξήντα τρία και είκοσι δύο λεπτά (263,22€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

• Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών στις 24 Ιουνίου 2014 (υπόθεση αρχαίου
Μονοπατιού  –  κατηγορούμενος  τέως  Δήμαρχος  Νικ.Δεμένεγας).  Νόμιμη  αμοιβή
ευρώ διακόσια εξήντα τρία και είκοσι δύο λεπτά (263,22€) συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 23%.

Ο Δήμαρχος Κέας με την υπ΄ αριθμ. 4256/13.06.2014 απόφασή του ενέκρινε τον διορισμό
δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  και  παράσταση  σε  υποθέσεις  του  Δήμου  και  την  διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 526,44€ από τον ΚΑ 00.6111.0001 προϋπολογισμού οικ.έτους
2014 για την πληρωμή της δικηγορικής αμοιβής.

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  4256/13.06.2014 απόφαση Δημάρχου
5.   Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
       στους Κ.Α.  00.6111.0001
6.   Την εισήγηση του προέδρου.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει την υπ΄ αριθμ.  4256/13.06.2014 απόφαση Δημάρχου, που αφορά τον διορισμό
της δικηγορικής εταιρείας ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (ΑΜ/ΔΣΑ : 80216) και
δη τον δικηγόρο Αθηνών κ. Ευάγγελο Χατζηγιαννάκη του Νικολάου (ΑΜ/ΔΣΑ 4306) για
εκπροσώπηση και  παράσταση στις  κάτωθι  υποθέσεις  του  Δήμου  και  διάθεση  πίστωσης
λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, συνολικού ποσού ευρώ πεντακοσίων είκοσι έξι και σαράντα
τεσσάρων  λεπτών  (526,44€)  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  23%,  σε  βάρος  του  ΚΑ
00.6111.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2014, ως εξής  :

• Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών στις 13 Ιουνίου 2014 (οικισμού δικαστικών
– κατηγορούμενος τέως Δήμαρχος Νικ.Δεμένεγας). Νόμιμη αμοιβή ευρώ διακόσια
εξήντα τρία και είκοσι δύο λεπτά (263,22€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

• Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών στις 24 Ιουνίου 2014 (υπόθεση αρχαίου
Μονοπατιού  –  κατηγορούμενος  τέως  Δήμαρχος  Νικ.Δεμένεγας).  Νόμιμη  αμοιβή
ευρώ διακόσια εξήντα τρία και είκοσι δύο λεπτά (263,22€) συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 23%.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 176/2014

 



 11η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 21ης Ιουλίου 2014

ΘΕΜΑ  4ο:  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και
διάθεση πίστωσης για την προμήθεια  υλικών πυρόσβεσης.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   130,00  € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (70.6654.0003  )

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014)

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

   ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

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

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υλικών πυρόσβεσης

     2.την διάθεση πίστωσης ύψους 130,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 70.6654.0003
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• 1 τεμ. αυλό αφρογεννήτριας 
• 18 τεμ. ρακόρ μπαγιονέτ αλουμίνιου 1 με ουρά
• 60 τεμ. λάστιχο στεγανοποίησης για ρακόρ μπαγιονέτ αλουμινίου με ουρά διαμέτρου

1΄ 

ΣΥΝΟΛΟ    130,00€
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

-Οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 με τίτλο “Οικονομική Επιτροπή-Αρμοδιότητες”

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

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

- Οι διατάξεις του Ν.2286/95

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

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

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

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

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

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

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

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση
στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2014 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.
70.6654.0003 ποσού 3.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10,
του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).
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Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη
γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου.

Συμβατικά στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι
αυτής, κατά σειρά ισχύος, είναι :

• Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
• Η προσφορά του μειοδότη (τεχνική και οικονομική)

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

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

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

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

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

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  130,00€ συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
70.6654.0003 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 177/2014
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ΘΕΜΑ  5ο:  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και
διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ξυλείας για την επισκευή παγκακιών του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 100,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.6662.0002  )

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014)

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

   ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  επισκευή  των  παγκακιών  του  Δήμου  στην  Κορησσία  και  το  Γιαλισκάρι,
κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ξυλείας 

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

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

1.  την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ξυλείας για την επισκευή παγκακιών
του Δήμου

2.την διάθεση πίστωσης ύψους 100,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 30.6662.0002 
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• 10 τεμ. ξύλινες τάβλες πάχους 4 χιλιοστών, διαστάσεων 1,49 Χ 12 εκ.

ΣΥΝΟΛΟ    100,00€

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

-Οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 με τίτλο “Οικονομική Επιτροπή-Αρμοδιότητες”

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

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

- Οι διατάξεις του Ν.2286/95

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

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

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

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

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

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

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

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση
στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2014 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.
30.6662.0002 ποσού 10.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10,
του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).
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Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη
γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου.

Συμβατικά στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι
αυτής, κατά σειρά ισχύος, είναι :

• Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
• Η προσφορά του μειοδότη (τεχνική και οικονομική)

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

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

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

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
    συγκεκριμένα στον Κ.Α.   30.6662.0002
3. Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια ξυλείας για την επισκευή παγκακιών του Δήμου και τις τεχνικές
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  100,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
30.6662.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 178/2014
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ΘΕΜΑ  6ο :   Έγκριση της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών  και
διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων για την υπηρεσία καθαριότητας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 500,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (20.6063  )
 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  τις  ανάγκες  της  υπηρεσίας  καθαριότητας  του  Δήμου,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια 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 υπηρεσιών
του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.   την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  προμήθεια αναλωσίμων  για  την  υπηρεσία
καθαριότητας

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  500,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  20.6063 
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 κουτί γάντια (100 τεμάχια) μιας χρήσεως
• 120 ζεύγη γάντια 
• 150 κιλά σακούλες απορριμμάτων

ΣΥΝΟΛΟ    500,00€

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

-Οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 με τίτλο “Οικονομική Επιτροπή-Αρμοδιότητες”

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

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

- Οι διατάξεις του Ν.2286/95

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

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

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

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

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

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

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

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση
στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2014 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.
20.6063   ποσού 500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του
Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).
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Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη
γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου.

Συμβατικά στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι
αυτής, κατά σειρά ισχύος, είναι :

• Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
• Η προσφορά του μειοδότη (τεχνική και οικονομική)

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

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

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

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
    συγκεκριμένα στον Κ.Α.  20.6063
3. Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια  αναλωσίμων για την υπηρεσία καθαριότητας και τις τεχνικές
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  500,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
20.6063 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 179/2014
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ΘΕΜΑ  7ο :   Έγκριση της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών  και
διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 150,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (70.6672.0001  )

 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  τις  ανάγκες  της  τεχνικής  υπηρεσίας,  κρίνεται  απαραίτητη  η  πραγματοποίηση
δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων

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

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

1.  την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων

2.την διάθεση πίστωσης ύψους 150,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 70.6672.0001
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

• 7 τεμ. μισινέζες για το χορτοκοπτικό μηχάνημα

ΣΥΝΟΛΟ    150,00€

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

-Οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 με τίτλο “Οικονομική Επιτροπή-Αρμοδιότητες”

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

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

- Οι διατάξεις του Ν.2286/95

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

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

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

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

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

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

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

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση
στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2014 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.
70.6672.0001  ποσού 1.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10,
του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).
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Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη
γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου.

Συμβατικά στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι
αυτής, κατά σειρά ισχύος, είναι :

• Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
• Η προσφορά του μειοδότη (τεχνική και οικονομική)

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

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

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

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
    συγκεκριμένα στον Κ.Α. 70.6672.0001
3. Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια  ανταλλακτικών  λοιπών  μηχανημάτων και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  150,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
70.6672.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 180/2014
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ΘΕΜΑ  8ο :   Έγκριση της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών  και
διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων για την υπηρεσία ύδρευσης.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 150,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6654.0002  )

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014)

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

   ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για τις ανάγκες της  υπηρεσίας  ύδρευσης,  κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση
δαπάνης για την προμήθεια 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 υπηρεσιών
του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.   την έγκριση της  δαπάνης για την προμήθεια  αναλωσίμων για την  υπηρεσία
ύδρευσης

2.την διάθεση πίστωσης ύψους 150,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 25.6654.0002
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• 1 τεμ. λουκέτο
• 1 τεμ. σπάτουλα Νο 60
• 2 τεμ. σιλικόνη διάφανη
• 2 τεμ. δίσκοι κοπής Φ.300
• 2 τεμ. κατσαβίδια
• 2 μπουκάλια λάδι του 1 λίτρου για το αλυσοπρίονο
• 1 τεμ. ντίζα 12 χιλιοστών
• 3 μπουκάλια λάδι των 5 λίτρων δίχρονο

ΣΥΝΟΛΟ    150,00€

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

-Οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 με τίτλο “Οικονομική Επιτροπή-Αρμοδιότητες”

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

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

- Οι διατάξεις του Ν.2286/95

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

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

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

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

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

-Οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»
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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 στον Κ.Α.
25.6654.0002  ποσού 1.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10,
του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).

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

Συμβατικά στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι
αυτής, κατά σειρά ισχύος, είναι :

• Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
• Η προσφορά του μειοδότη (τεχνική και οικονομική)

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

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

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

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
    συγκεκριμένα στον Κ.Α.  25.6654.0002
3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  150,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
25.6654.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 181/2014
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ΘΕΜΑ  9ο :   Έγκριση της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών  και
διάθεση  πίστωσης  για  την  προμήθεια  αναλωσίμων  για  τις  ανάγκες  του  δημοτικού
σφαγείου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 50,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (70.6699  )
 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014)

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

   ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  τις  ανάγκες  του  δημοτικού  σφαγείου,  κρίνεται  απαραίτητη  η  πραγματοποίηση
δαπάνης για την προμήθεια 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 υπηρεσιών
του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.  την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια  αναλωσίμων για τις ανάγκες του
δημοτικού σφαγείου

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  50,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α. 70.6699
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• 13 κουτιά ποντικοφάρμακο

ΣΥΝΟΛΟ    50,00€

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

-Οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 με τίτλο “Οικονομική Επιτροπή-Αρμοδιότητες”

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

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

- Οι διατάξεις του Ν.2286/95

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

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

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

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

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

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

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

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση
στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2014 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.
70.6699  ποσού 7.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του
Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).
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Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη
γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου.

Συμβατικά στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι
αυτής, κατά σειρά ισχύος, είναι :

• Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
• Η προσφορά του μειοδότη (τεχνική και οικονομική)

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

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

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

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
    συγκεκριμένα στον Κ.Α. 70.6699
3. Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια  αναλωσίμων για τις ανάγκες του δημοτικού σφαγείου και τις
τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 50,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 70.6699
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 182/2014
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Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός Μορφωνιός Ιωάννης

             
  

Ευαγγέλου Ιωάννης

Μωραϊτου – Πουλάκη Μαρία

Μαρούλης Φίλιππας

Βελισσαροπούλου Ειρήνη
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