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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
     ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 ΤΗΣ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 25/09/2014 
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6177/24-09-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο :  Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2014,
λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Πατητής

ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση του αποτελέσματος  της  δημοπρασίας  για την  επιλογή αναδόχου για τον
καθαρισμό Δημοτικών Κτιρίων Κέας έτους 2014.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Πατητής

ΘΕΜΑ 3ο : Διορισμός νομικού εκπροσώπου για υπόθεση του Δήμου και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Πατητής



15η Έκτακτη δημόσια συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας,
της 25ης Σεπτεμβρίου 2014

                         

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 15ης/25-09-2014
έκτακτης δημόσιας συνεδρίασης λόγω κατεπείγοντος της Οικονομικής Επιτροπής

Στην Κέα στο Δημαρχείο στην Ιουλίδα, σήμερα στις 25/09/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ
συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση λόγω κατεπείγοντος η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Κέας,  ύστερα  από  την  6177/24-09-2014 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
7 μέλη:

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                  ΑΠΟΝΤΕΣ

   1. Πατητής Γεώργιος                             ΟΥΔΕΙΣ
       2. Ξέστερνου Μαρία (αναπληρωματικό μέλος)
       3. Ξυδοπούλου - Κορασίδη Μαρία
       4. Μορφωνιού Ελευθερία
       5. Πολίτης Νικόλαος

6. Βελισσαροπούλου Ειρήνη
7. Τζουβάρας  Ελευθέριος

      

   

        
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Μαρία Φιλιππούση
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ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της 3ης  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους
2014, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

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

Ο  προϋπολογισμός  του  έτους  2014  ο  οποίος  ψηφίστηκε  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  στις
06/11/2013  με  την  υπ'  αριθμ  182/2013  απόφασή  του,  είναι  απαραίτητο  να  αναμορφωθεί
προκειμένου να πληρωθεί η 1η δόση ΕΝ.Φ.Ι.Α. του Δήμου Κέας που λήγει στις 30/9/2014 ώστε να
εκδοθεί άμεσα φορολογική ενημερότητα.
Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ως εξής :

ΣΚΕΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 00.6111.0002 Αμοιβές συμβολαιογράφων 6.000,00
2 00.6312.0001 Λοιποί φόροι 6.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 6.000,00 6.000,00

Από την αναμόρφωση των ανωτέρω ΚΑΕ δεν μεταβάλλεται το αποθεματικό του Δήμου.

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

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2014 για τη σχετική ψήφισή του.

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 227/2014
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ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου για τον

καθαρισμό Δημοτικών Κτιρίων Κέας έτους 2014.

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

Μας κοινοποιήθηκε το υπ’ αριθ. 6173/24-09-2014 Πρακτικό Διαγωνισμού, από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας που αφορά στον Καθαρισμό Δημοτικών 
Κτιρίων  Δήμου Κέας, καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
οικονομικών προσφορών, όπως αναφέρεται παρακάτω. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :

«Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ω Ν  Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν  

Τ ΟΥ  Δ Η Μ ΟΥ  Κ Ε Α Σ »

Στα γραφεία του Δήμου Κέας σήμερα Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014 η επιτροπή του διαγωνισμού η

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

από τους :

1. Δεμένεγα Δήμητρα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3, Υπάλληλος του Δήμου Κέας

2. Μυκωνιάτη Σωτηρία, Διοικητικός/Διοικητικός ΔΕ1, Υπάλληλος του Δήμου Κέας  

3. Μπουγάδη Γεωργία, Διοικητικός ΤΕ17, Υπάλληλος του Δήμου Κέας 

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

εφημερίδες ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ & Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στις 10:00

π.μ. σήμερα Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014 και ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη παραλαβής των προσφορών.

Πρώτη προσήλθε η κα Δεμένεγα Μαρίνα με Α.Δ.Τ. ΑΕ 440212 και ΑΦΜ 048158584 ως εκπρόσωπος της

ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία Δεμένεγα Μαρίνα και η προσφορά παίρνει τον αριθμό ένα (1).

Στις 10:00 π.μ. ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοίνωσε την λήξη παραλαβής των προσφορών και συνέχισε

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

προσφορά 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. 

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 και μοναδικού  διαγωνιζόμενου είναι σε

ισχύ και πλήρη.

Στην συνέχεια αποσφραγίστηκε η οικονομική προσφορά του  πρώτου και μοναδικού διαγωνιζόμενου και

έγινε ο έλεγχος αυτής:

Στο έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς της ατομικής επιχείρησης της κ. Δεμένεγα Μαρίνας, αναγράφεται

ολογράφως και αριθμητικώς το ποσοστό έκπτωσης. Η μέση προσφερόμενη έκπτωση είναι  1%.

Με  την  ολοκλήρωση  του  ελέγχου  της  παραπάνω  οικονομικής  προσφοράς  προκύπτει  ότι  προσωρινός

ανάδοχος  του  έργου  εξελέγη  η  μειοδότρια  ατομική  επιχείρηση  της  κ.  Δεμένεγα  Μαρίνας,  με  μέση

προσφερόμενη έκπτωση 1% και η διαδικασία του διαγωνισμού καταχωρήθηκε όπως εφαρμόστηκε στο παρόν

πρακτικό.

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

Επιτροπή του Δήμου Κέας. 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

       Δεμένεγα Δήμητρα               Μυκωνιάτη Σωτηρία        Μπουγάδη Γεωργία

    Πολ. Μηχανικός Π.Ε.         Υπάλληλος του Δήμου         Υπάλληλος του Δήμου

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  
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Από την πλευρά της αντιπολίτευσης σημειώνεται η εξής παρατήρηση :
“Από την πλευρά της αντιπολίτευσης δηλώνεται παρόν γιατί δεν δόθηκε δημοσιότητα στην εν
λόγω προκήρυξη για τον πρόχειρο διαγωνισμό. Οι εφημερίδες του νομού δεν κυκλοφορούν στην
Κέα και η προκήρυξη δεν αναρτήθηκε στους πίνακες ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του
Δήμου”.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

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

                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

                    (Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.Ειρήνη Βελισσαροπούλου και Ελευθέριος Τζουβάρας 
               ψηφίζουν ΠΑΡΟΝ για τους ανωτέρω λόγους)

Αποφασίζουμε την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, όπως αυτό προκύπτει από το
παραπάνω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και αναθέτουμε στην κ. Μαρίνα Δεμένεγα του
Στυλιανού  με  Α.Δ.Τ.  ΑΕ  440212 και  ΑΦΜ  048158584 την  υπηρεσία  που  αφορά  τον
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ» έναντι  του  ποσού
38.313,00€ πλέον ΦΠΑ 16% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 44.443,08€. 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 228/2014
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ΘΕΜΑ  3ο: Διορισμός νομικού εκπροσώπου για υπόθεση του Δήμου και διάθεση πίστωσης.

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

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται τον διορισμό της δικηγορικής εταιρείας Ευάγγελου Χατζηγιαννάκη για να
παραστεί  ενώπιον του 3ου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της  2ας
Οκτωβρίου 2014, για την εκδίκαση της υπόθεσης του τέως Δημάρχου Κέας κ. Νικολάου Δεμένεγα
του Βασιλείου,  που κατηγορείτε για παράβαση του Ν. 3028/2008,  για την λειτουργία χωματερής
στη θέση Χάλαρα Δ.Κέας άνευ εγκρίσεως από το Υπουργείο Πολιτισμού και την διάθεση (ψήφιση)
πίστωσης  ποσού  ευρώ  τριακοσίων  είκοσι  (320,00€)  πλέον  ΦΠΑ  23%  για  την  κάλυψη  της
δικηγορικής αμοιβής.

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 ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋ/σμό του οικ. έτους 2014 και στον Κ.Α. 
       00.6111.0001
5.  Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ τριακοσίων είκοσι (320,00€) πλέον ΦΠΑ 23% για την
κάλυψη της  δικηγορικής  αμοιβής  της  δικηγορικής  εταιρείας  Ευάγγελου  Χατζηγιαννάκη  για  να
παραστεί ενώπιον του 3ου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κατά την δικάσιμο της 2ας
Οκτωβρίου 2014,  για την εκδίκαση της υπόθεσης του τέως Δημάρχου Κέας κ. Νικολάου Δεμένεγα
του Βασιλείου,  που κατηγορείτε για παράβαση του Ν. 3028/2008,  για την λειτουργία χωματερής
στη θέση Χάλαρα Δ.Κέας άνευ εγκρίσεως  από το Υπουργείο Πολιτισμού.

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 229/2014
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Ο πρόεδρος Τα μέλη

          Πατητής Γεώργιος Ξέστερνου Μαρία
            

Ξυδοπούλου-Κορασίδη Μαρία
            

Μορφωνιού Ελευθερία
            

Πολίτης Νικόλαος

Βελισσαροπούλου Ειρήνη

Τζουβάρας  Ελευθέριος
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