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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
         ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
              ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 19ης/24-10-2014
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 24  Οκτωβρίου 2014 και ώρα  20.15 μ.μ. συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, στην αίθουσα συνεδριάσεων
του  Πνευματικού  Κέντρου  «Στυλιανός  Ρέστης»  στην  Κορησσία, ύστερα  από  την 6630/
20-10-2014 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. Καβαλιέρος Δημήτριος
            3. Ξυδοπούλου - Κορασίδη Μαρία
            4. Μορφωνιού Ελευθερία
            5. Πολίτης Νικόλαος

6. Βελισσαροπούλου Ειρήνη
7. Τζουβάρας  Ελευθέριος

        

         

Στη  συνεδρίαση  παρίσταται  και  η  δημοτική  υπάλληλος  κα  Μαρία  Φιλιππούση  για  την
τήρηση των πρακτικών.
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ΘΕΜΑ  1ο  : Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  δημοσίευση  σε
εφημερίδα.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ εκατόν σαράντα δύο και
εξήντα οκτώ λεπτών (142,68€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά  την
πληρωμή δημοσίευσης σε εφημερίδα, αναλυτικά ως εξής :

 Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 142,68€ για τη δημοσίευση της υπ΄αριθμ.
167/2014 απόφασης με θέμα : Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 147/2014 απόφασης
του δημοτικού συμβουλίου με τίτλο “Καθορισμός τελών ύδρευσης και αποχέτευσης
για το οικ.έτος 2015”, αριθμός φύλλου 3988/14-10-2014, σε βάρος του ΚΑ 00.6463
προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και στον
    Κ.Α. 00.6463
3. Το φύλλο δημοσίευσης της εφημερίδας
4. Την εισήγηση του αντιπροέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ εκατόν σαράντα δύο και εξήντα οκτώ
λεπτών  (142,68€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  πληρωμή
δημοσίευσης σε εφημερίδα, αναλυτικά ως εξής :

 Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 142,68€ για τη δημοσίευση της υπ΄αριθμ.
167/2014 απόφασης με θέμα : Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 147/2014 απόφασης
του δημοτικού συμβουλίου με τίτλο “Καθορισμός τελών ύδρευσης και αποχέτευσης
για το οικ.έτος 2015”, αριθμός φύλλου 3988/14-10-2014, σε βάρος του Κ.Α. 00.6463
προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 244/2014
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση απόφασης Δημάρχου που αφορά την πληρωμή εκκαθαριστικού
λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε ακίνητο που μισθώνει  ο Δήμος
Κέας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 2ο 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  για  την  πληρωμή  εκκαθαριστικού  λογαριασμού
κατανάλωσης  ηλεκτρικού  ρεύματος  με  αρ.  παροχής  5  50006072-01  6  και περίοδο
κατανάλωσης 22/05/14 - 22/09/14, στο ακίνητο που μισθώνει ο Δήμος και χρησιμοποιείται
ως δημοτικό ιατρείο-εξεταστήριο και ως παράρτημα του προγράμματος ''Βοήθεια στο σπίτι''
στην Κάτω Μεριά Κέας, λόγω λήξης προθεσμίας πληρωμής του στις 17/10/2014, συνολικού
ποσού 117,00€ συμπεριλαμβανομένων προηγούμενων οφειλών. 

Ο Δήμαρχος Κέας με την υπ΄ αριθμ. 337/14.10.2014 απόφασή του ενέκρινε την διάθεση
πίστωσης  συνολικού  ποσού 117,00€ συμπεριλαμβανομένων  προηγούμενων  οφειλών  από
τον  Κ.Α.  15.6279.0002  έτους  2014  με  τίτλο  “Λοιπές  δαπάνες  για  ύδρευση,  άρδευση,
φωτισμό και καθαριότητα”.

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.  337/14.10.2014 απόφαση Δημάρχου
5.   Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
       στον Κ.Α. 15.6279.0002
6.   Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει  την υπ΄ αριθμ. 337/14.10.2014 απόφαση Δημάρχου, που αφορά την διάθεση

πίστωσης  ποσού 117,00€,  συμπεριλαμβανομένων  προηγούμενων  οφειλών,  από τον  Κ.Α.

15.6279.0002  έτους  2014  για  την  πληρωμή  εκκαθαριστικού  λογαριασμού  κατανάλωσης

ηλεκτρικού  ρεύματος με  αρ.  παροχής  5  50006072-01  6  και  περίοδο  κατανάλωσης

22/05/14 - 22/09/14, στο ακίνητο που μισθώνει ο Δήμος και χρησιμοποιείται ως δημοτικό

ιατρείο-εξεταστήριο και ως παράρτημα του προγράμματος ''Βοήθεια στο σπίτι'' στην Κάτω

Μεριά Κέας, λόγω λήξης προθεσμίας πληρωμής του στις 17/10/2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 245/2014
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ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής.

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

Με  την  υπ’  αριθ.  233/2014  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εγκρίθηκε  η  έκδοση
χρηματικού  εντάλματος  προπληρωμής,  ποσού 2.000,00€,  στο  όνομα της  υπαλλήλου του
Δήμου Μαριάννας Μωραΐτη, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για ταχυδρομικά τέλη του
Δήμου στη μηχανή προπληρωμής.
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθ. 608/08.10.2014 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής,
το οποίο εισέπραξε η υπόλογος στις 22 του μηνός Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.
Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος, οι δαπάνες
που πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 2.000,00€.
Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού
και την απαλλαγή της 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.  233/2014 απόφασή της  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η έκδοση εντάλματος
προπληρωμής ύψους 2.000,00€ στο όνομα της υπαλλήλου Μαριάννας Μωραΐτη.
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθ.  608/08.10.2014  χρηματικό ένταλμα
προπληρωμής,  ύψους  2.000,00€,  που  εκδόθηκε  στο  όνομα  της  υπαλλήλου  Μαριάννας
Μωραΐτη και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 246/2014
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ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση απόφασης Δημάρχου που αφορά την διάθεση πίστωσης για την
συμμετοχή υπαλλήλου σε εκπαιδευτικό σεμινάριο και την κάλυψη εξόδων μετακίνησής
της.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
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ΘΕΜΑ  5ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  συμμετοχή
υπαλλήλου σε on line σεμινάριο.

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

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

Ο  Πρόεδρος  αιτείται  την  διάθεση  (ψήφιση)  πίστωσης  ποσού  ευρώ  εκατόν  ογδόντα
(180,00€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  συμμετοχή  της
υπαλλήλου του Δήμου κ.Μαριάννας Μωραΐτη/ΔΕ Διοικητικών στο διαδικτυακό σεμινάριο
με  θέμα  “Ηλεκτρονική  διακίνηση εγγράφων”,  που  διοργανώνει  η  ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ.
Η  αρχική  ενημέρωση  από  την  ανωτέρω  εταιρεία  για  την  ημερομηνία  διεξαγωγής  του
σεμιναρίου ήταν η Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014 και ώρες 10:00-15:00.
Στη  συνέχεια  η  υπεύθυνη  του  Τομέα  Τηλεκπαίδευσης  μας  ενημέρωσε  ότι  επειδή
εκδηλώθηκε  μεγάλο ενδιαφέρον  για την  παρακολούθηση  του σεμιναρίου,  η  ημερομηνία
διεξαγωγής μετατίθεται για αργότερα, χωρίς να αλλάζει το θέμα, ο τρόπος και το κόστος
παρακολούθησης. 

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 00.6073.0001 με τίτλο “Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού
και  συμμετοχής  σε  σεμινάρια”  του  προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2014  στον  οποίο  έχει
εγγραφεί πίστωση ευρώ χίλια πεντακόσια (1.500,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και στον 
Κ.Α.  00.6073.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει  και ψηφίζει πίστωση ποσού 180,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6073.0001 με τίτλο
“Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε σεμινάρια” του προϋπολογισμού
εξόδων οικονομικού έτους 2014, για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την
συμμετοχή  της  υπαλλήλου  του  Δήμου  κ.  Μαριάννας  Μωραΐτη/ΔΕ  Διοικητικών  στο
διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Ηλεκτρονική  διακίνηση εγγράφων”,  που διοργανώνει  η
ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ σε νέα  ημερομηνία
για την οποία θα ενημερωθούμε εγκαίρως.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 247/2014
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ΘΕΜΑ  6ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και
διάθεση πίστωσης για την προμήθεια νερών και διαφόρων ειδών για τις διοικητικές-
οικονομικές υπηρεσίες.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 400,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.6699)
 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014)

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

 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου,
κρίνεται  απαραίτητη  η  πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  προμήθεια  νερών  και
διαφόρων ειδών 

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

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

1.  την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια  νερών και διαφόρων ειδών 

2.την διάθεση πίστωσης ύψους 400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 10.6699 του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

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

 40 κιβώτια νερά των 10 λίτρων
 40 εξάδες νερά          
 400 ποτήρια πλαστικά μεγάλα μιας χρήσεως        
 12 ρολά επαγγελματικό χαρτί κουζίνας του ενός κιλού

ΣΥΝΟΛΟ   400,00€

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις : 

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

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

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

- Οι διατάξεις του Ν.2286/95

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της  προμήθειας  θα  γίνει  στην έδρα του  Δήμου ή όπου αλλού  υποδείξει  ο
Δήμος.

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

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

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  400,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
10.6699 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 248/2014
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ΘΕΜΑ 7ο :   Έγκριση της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών  και
διάθεση  πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  τοπογραφικής  αποτύπωσης
ελικοδρομίου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   4.000,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  30.6112.0001  ) 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

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

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  τοπογραφικής  αποτύπωσης
ελικοδρομίου

2. την διάθεση πίστωσης ύψους 4.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. από τον Κ.Α. 30.6112.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσίας τοπογραφικής αποτύπωσης ελικοδρομίου
στη θέση Σκλαβονικόλα Δήμου Κέας, αναλυτικά ως εξής :

 Λεπτομερές  τοπογραφικό  διάγραμμα,  σε  έντυπη  και  ηλεκτρονική  μορφή,  της
περιοχής περιμετρικά του ελικοδρομίου και σε ακτίνα 250 μ. από το κέντρο του,
εξαρτημένο από το Εθνικό Δίκτυο, κλίμακας 1:500, με ισοϋψείς ανά 1 μέτρο και
υψόμετρα από Μέση Στάθμη Θάλασσας, στο οποίο θα αποτυπώνονται τα φυσικά
χαρακτηριστικά του ελικοδρομίου, καθώς και οι λοιπές εγκαταστάσεις και υποδομές
του. Παράλληλα να αποτυπωθούν οι γεωγραφικές συντεταγμένες του κέντρου του
δαπέδου προσέγγισης – απογείωσης ελικοπτέρων σε φ και λ (σύστημα αναφοράς
WGS 84, με ακρίβεια δεύτερου λεπτού) και σε x και y (σύστημα αναφοράς HATT &
ΕΓΣΑ 87 WGS 84), καθώς και το υψόμετρό του από τη Μέση Στάθμη Θάλασσας.
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Η  δαπάνη  της  παροχής  υπηρεσίας  ανέρχεται  στο  συνολικό  ποσό  των  4.000,00€,
συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  (23%) και  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  30.6112.0001  του
προϋπολογισμό έτους 2014 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει  διαθέσιμη εγγεγραμμένη
πίστωση.
Οι  παραπάνω  εργασίες  θα  ολοκληρωθούν  εντός  ενός  (1)  μήνα  από  την  ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
Τα υλικά που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου.
Οι  ασφαλιστικές  εισφορές  του  επιτηδευματία  και  του  προσωπικού  που  πιθανόν
απασχολήσει βαρύνουν τον ανάδοχο της υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση δεν βαρύνουν το
Δήμο Κέας. 
Η παροχή υπηρεσίας θα εκτελεστεί σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 και του Π.Δ.
28/80.

                                                                               ΣΥΝΟΛΟ   : 4.000,00€

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.

 

 



 19η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 24ης Οκτωβρίου 2014

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση
στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2014,  ύψους  4.000,00€  και
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 30.6112.0001, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ.
113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

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

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

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και στον
Κ.Α.  30.6112.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                                                                            

Α) Εγκρίνει την δαπάνη για την παροχή υπηρεσίας τοπογραφικής αποτύπωσης ελικοδρομίου
Δήμου Κέας και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 4.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30.6112.0001, του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 249/2014
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ  1ο  :  Συγκρότηση  Επιτροπής  διενέργειας  Διαγωνισμών/Υπηρεσιών,
αξιολόγησης προσφορών, γνωμοδότησης επί αυτών καθώς και των προσφορών στις
απευθείας αναθέσεις για το οικ.έτος 2014.

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
αναφέρει τα εξής : 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010:

«1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής

λειτουργίας  του  δήμου.  Ειδικότερα  έχει  τις  ακόλουθες  αρμοδιότητες:  ……..  ε)  με  την

επιφύλαξη  της  παραγράφου  4  του  παρόντος,  καταρτίζει  τους  όρους,  συντάσσει  τη

διακήρυξη,  διεξάγει  και  κατακυρώνει  όλες  τις  δημοπρασίες  σύμφωνα  με  την  κείμενη

νομοθεσία.  Για  τη  διεξαγωγή  των  δημοπρασιών  και  την  αξιολόγηση  των  προσφορών

μπορεί  να  συγκροτεί  επιτροπές,  από μέλη της,  δημοτικούς  ή  δημόσιους  υπαλλήλους  ή

ειδικούς επιστήμονες»

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.2 του ΠΔ 28/1980:

«Οι  δημοπρασίες  των  δήμων  διενεργούνται  από  τη  δημαρχιακή  επιτροπή.  Κατά  την

διεξαγωγή  των  δημοπρασιών,  εφ'  όσον  παρίσταται  ανάγκη,  μπορεί  να  παρίσταται  και

τεχνικός υπάλληλος, που ορίζεται με απόφαση του Νομάρχη, στην περιφέρεια στην οποία

υπηρετεί  ή  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  σε  περίπτωση  που  υπηρετεί  στην  Κεντρική

Υπηρεσία για να βοηθήσει και να συμβουλεύσει την επιτροπή δημοπρασίας, χωρίς όμως να

αποτελεί μέλος της.»

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011:

«Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης

για  τη  διεξαγωγή  δημόσιων  διαγωνισμών  ή  την  ανάθεση  ή  την  αξιολόγηση,

παρακολούθηση,  παραλαβή  προμηθειών,  υπηρεσιών ή  έργων,  δεν  προβλέπεται  η

συμμετοχή  μέλους  μετά  από  υπόδειξη  από  το  αρμόδιο  προς  τούτο  όργανο  ούτε  η

συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από

διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να

συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για
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την  συγκρότηση  του  συλλογικού  οργάνου  υπηρεσία.  Με  απόφαση  του  Υπουργού

Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  μπορεί  να  ρυθμίζονται

τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.» 

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.

21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης  (Διενέργεια  της  διαδικασίας  κληρώσεως  για  τον  ορισμό  μελών  των

συλλογικών  οργάνων  της  διοίκησης  για  τη  διεξαγωγή  δημόσιων  διαγωνισμών  ή  την

ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων -

ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’), 

Το Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών  Υπηρεσιών διενήργησε την  κλήρωση για την

ανάδειξη  των  μελών  (τακτικών  και  αναπληρωματικών),  που  θα  συγκροτήσουν  την

“Επιτροπής  διενέργειας  Διαγωνισμών/Υπηρεσιών,  αξιολόγησης  προσφορών,

γνωμοδότησης  επί  αυτών  καθώς  και  των  προσφορών στις  απευθείας  αναθέσεις  για  το

οικ.έτος  2014”.  Τα  ονόματα  των  υπαλλήλων  που  κληρώθηκαν  εμφαίνονται  στο  με

αριθ.πρωτ. 6723/24.10.2014 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας και αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους την ανωτέρω εισήγηση και :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.2 του ΠΔ 28/1980

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφοι 1 στοιχ. ε΄και 4 του ν. 3852/2010

4. Τις  διατάξεις  της  υπ'  αριθ  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.  21508/04.11.2011 Απόφασης  του

Υπουργού  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  (ΦΕΚ

2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

5. Το με αριθ.πρωτ. 6723/24.10.2014 Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται από τους

τρεις υπαλλήλους του Δήμου Κέας, που διενήργησαν την κλήρωση. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται  το  με  αριθ.πρωτ. 6723/24.10.2014 Πρακτικό  Κληρώσεως,  το  οποίο

επισυνάπτεται  στην  παρούσα  και  εγκρίνει  τη  συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας

Διαγωνισμών/Υπηρεσιών, αξιολόγησης προσφορών, γνωμοδότησης επί αυτών καθώς και
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των προσφορών στις απευθείας αναθέσεις για το οικ.έτος 2014” του έτους 2014, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1. Δήμητρα Δεμένενεγα Πρόεδρος

2. Αθηνά Μορφωνιού Μέλος

3. Γεωργία Μπουγάδη Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1. Σοφία Νεχαλιώτου Αναπληρώτρια Προέδρου

2. Μαριάννα Μωραΐτη Αναπληρωματικό Μέλος

3. Μαρία Φιλιππούση Αναπληρωματικό Μέλος

Έργο της επιτροπής είναι α) η διενέργεια διαγωνισμών, και η υποβολή γνωμοδοτήσεων για

θέματα που προκύπτουν κατά τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980.

Στην  παρούσα  απόφαση  επισυνάπτεται  και  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της,  το  με

αριθ.πρωτ.  6723/24.10.2014 Πρακτικό  Κληρώσεως  του  Τμήματος Διοικητικών  &

Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η παρούσα απόφαση ισχύει έως το τέλος του έτους 2014.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 250/2014.
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ΘΕΜΑ 2ο :   Έγκριση της  μελέτης, σύνταξη της διακήρυξης και κατάρτιση των όρων
δημοπράτησης  για  τον  καθαρισμό  δημοτικών  κτιρίων  Δήμου  Κέας  και  διάθεση
πίστωσης.

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

Σύμφωνα με την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 «Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι
Σύνδεσμοι τους, τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα ιδρύματα τους δύνανται
να  αναθέτουν  απευθείας  ή  με  συνοπτική  διαδικασία  (πρόχειρο  διαγωνισμό)  παροχή
υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), σύμφωνα με τις
προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), ως προς τα επιτρεπτά χρηματικά
όρια,  όπως  αυτά  καθορίζονται  με  τις  εκάστοτε  εκδιδόμενες  αποφάσεις  του  Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών. Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή
Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου
και  ιδρυμάτων,  χωρίς  προηγούμενη  απόφαση του συμβουλίου.  Στην περίπτωση αυτή  τα
συντασσόμενα  τεύχη  εγκρίνονται  από  τον  Δήμαρχο  ή  τον  Πρόεδρο  Κοινότητας  ή  τον
πρόεδρο  του  συνδέσμου,  του  δημοτικού  ή  κοινοτικού  προσώπου  δημοσίου  δικαίου  ή
ιδρύματος.  Για  τη συνοπτική  διαδικασία  (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται  απόφαση της
οικονομικής  επιτροπής  ή  του  δημοτικού  συμβουλίου,  του  διοικητικού  συμβουλίου
συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα
συντασσόμενα τεύχη».

Οι  διατάξεις  του  άρθρου  83  του  ν.  2362/1995  (ΦΕΚ  247  Α)  προβλέπουν  τα  εξής:
«1.Επιτρέπεται η με απευθείας ανάθεση σύναψη σύμβασης προμήθειας προϊόντων, παροχής
υπηρεσιών  ή  εκτέλεσης  έργων  για  ετήσια  δαπάνη  μέχρι  ποσού  ενός  εκατομμυρίου
πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δραχμών. 

Από το ποσό αυτό και μέχρι τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) δρχ. απαιτείται διαγωνισμός
με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος) που θα διενεργείται από τριμελή επιτροπή. Άνω του
ποσού  των  τεσσάρων  εκατομμυρίων  (4.000.000)  δρχ.  απαιτείται  σύναψη  σύμβασης  για
προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων κατόπιν διενέργειας τακτικού
διαγωνισμού (ανοικτού ή κλειστού), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Με  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομικών  τα  ανωτέρω  ποσά  δύναται  να
αναπροσαρμόζονται. 

Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την ίδια διαδικασία γίνεται και στην περίπτωση
μικτής προμήθειας, κατά την οποία η αξία των παρεχομένων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία
των προϊόντων» 

Τα πιο πάνω χρηματικά όρια όπως αυξήθηκαν με την 20244710/602/0026/1998 (ΦΕΚ431
Β’)  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομικών  και  με  την  υπ'  αριθ.  απόφαση  Υπουργού
Οικονομικών  2/45564/0026/01  (ΦΕΚ 1066  τ.  Β΄)  αυξήθηκαν  εκ  νέου  με  την  υπ'  αριθ.
35130/739/09.08.2010  (ΦΕΚ 1291/11.08.2010  τεύχος  Β)  απόφαση  Υπ.  Οικονομικών  ως
εξής : 
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α) Με απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

β)  Με  συνοπτική  διαδικασία  (πρόχειρο  διαγωνισμό)  από  του  ποσού  της  προηγουμένης
περίπτωσης μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.

γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισμού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.

Οι περιορισμοί των ως άνω ποσών αναφέρονται σε σχέση με το ύψος της εγγεγραμμένης
ετήσιας πίστωσης κατά Ειδικό Φορέα και Κ.Α.Ε. στον προϋπολογισμό κάθε φορέα και στα
ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Τα μέλη της επιτροπής καλούνται να λάβουν απόφαση σχετικά με την ανάθεση της εργασίας
μετά από πρόχειρο διαγωνισμό. 

Η οικονομική επιτροπή με την υπ΄ αριθμ. 222/2014 απόφασή της είχε εγκρίνει  την  μελέτη,
τη σύνταξη της διακήρυξης και την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την υπηρεσία
“Καθαρισμό δημοτικών κτιρίων Δήμου Κέας”, καθώς και τη διάθεση πίστωσης.

Δεδομένου ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με την υπ΄ αριθμ. 80743/24.10.2014
απόφασή της, ακύρωσε την διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού για την ανωτέρω υπηρεσία,
η οικονομική επιτροπή καλείτε να επαναλάβει τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού.

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10
 την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με

την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 
 την  υπ'  αριθ.  35130/739/09.08.2010  (ΦΕΚ  1291/11.08.2010  τεύχος  Β)  απόφαση

Υπουργού Οικονομικών
 την υπ΄αριθμ. 222/2014 απόφαση οικονομικής επιτροπής
 την υπ΄αριθμ. 80743/24.10.2014 απόφαση της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
 την με αριθμ.πρωτ.  6733/24-10-2014  μελέτη της τεχνικής  υπηρεσίας του Δήμου

Κέας
 την εξειδικευμένη πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας,

έτους 2014 συνολικού ποσού 2.842,80€ αναλυτικά τους ΚΑ 10.6274.0005 με ποσό
701,80€ και στον ΚΑ 15.6274.0004 με ποσό  2.141,00€  το υπόλοιπο δε ποσό των
40.077,20€ θα μεταφερθεί στο  οικ.έτος 2015  στους αντίστοιχους ΚΑ.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τα τεύχη της με αριθμ.πρωτ.  6733/24-10-2014  μελέτης για την εκτέλεση της
εργασίας  για τον καθαρισμό δημοτικών κτιρίων Δήμου Κέας 

2. Διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού 2.842,80€ αναλυτικά τους ΚΑ 10.6274.0005 με ποσό
701,80€ και στον ΚΑ 15.6274.0004 με ποσό 2.141,00€ το υπόλοιπο δε ποσό των 40.077,20€
θα μεταφερθεί στο   οικ.έτος 2015  στους αντίστοιχους ΚΑ για την εκτέλεση της εν λόγω
εργασίας

3.  Καθορίζει  τους  όρους  διακήρυξης  του  πρόχειρου  διαγωνισμού  για  την  εργασία
καθαρισμού δημοτικών κτιρίων Δήμου Κέας, ως αναλυτικά αναφέρονται στην  αριθμ.πρωτ.
6733/24-10-2014  μελέτη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 251/2014
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Ο πρόεδρος Τα μέλη

          Πατητής Γεώργιος Καβαλιέρος Δημήτριος
            

Ξυδοπούλου-Κορασίδη Μαρία
            

Μορφωνιού Ελευθερία
            

Πολίτης Νικόλαος

Βελισσαροπούλου Ειρήνη

Τζουβάρας  Ελευθέριος
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