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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
         ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
              ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 22ης/21-11-2014
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα  Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 14:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, στην  αίθουσα του Ιστορικού
Δημαρχείου στην Ιουλίδα, ύστερα από την 7161/17.11.2014 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
2. Καβαλιέρος Δημήτριος                     

            3. Ξυδοπούλου-Κορασίδη Μαρία     ΟΥΔΕΙΣ
            4. Μορφωνιού Ελευθερία
            5. Πολίτης Νικόλαος

6. Βελισσαροπούλου Ειρήνη
7. Τζουβάρας  Ελευθέριος

        

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση
των πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο
για την έγκριση αναμόρφωσης τεχνικού προγράμματος και της 4ης  αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2014.

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

Α. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2014 Δήμου Κέας
To τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2014 αναμορφώθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις

14/04/2014 με την υπ' αριθμ. 74/2014 απόφαση. Είναι απαραίτητο να αναμορφωθεί εκ νέου
προκειμένου να εντάξουμε στο τεχνικό πρόγραμμα νέες δαπάνες και να απεντάξουμε δα-
πάνες που δεν θα πραγματοποιηθούν. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η αναμόρφωσή
του, προκειμένου  να συμπληρωθεί με  νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά την ψήφισή του.

Προτείνουμε την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος ως εξής :
1. Μείωση ΚΑ 30.7336.0001 «Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων οικισμού Κορησσίας»,
κατά 42.190,00€, συνολικό ποσό 7.810,00€, λόγω μη δυνατότητας υλοποίησης του έρ-
γου εντός του 2014 (Απαιτείται να εκπονηθεί μελέτη και να δημοπρατηθεί).
2. Δημιουργία  ΚΑ  30.7323.0004  «Κατασκευή  τεχνικών  απορροής  ομβρίων»  ποσό
6.730,00€, 
3. Δημιουργία ΚΑ 30.7326.0002 «Αποκατάσταση λιθόστρωτου μονοπατιού Βενιαμίν –
Λέων Ιουλίδας (συμμόρφωση με δικαστική απόφαση) ποσό 10.000,00€
4. Δημιουργία ΚΑ 30.7336.0002 «Επισκευή τουαλετών Δ.Δ. Ιουλίδας» 6.730,00€ 
5. Δημιουργία ΚΑ 30.7336.0004 «Επισκευή τουαλετών Δ.Δ. Κορησσίας» 6.730,00€ 
6. Δημιουργία ΚΑ 30.7412.0001 «Τοπογραφική αποτύπωση παραλιακής ζώνης Κορησ-
σίας» 2.000,00€ 
7. Δημιουργία  ΚΑ 30.7311.0004 «Επέκταση χώρου σταβλισμού δημοτικών σφαγείων»
10.000,00€ 
8. Μείωση ΚΑ 45.7413.0001 «ΜΠΕ νέου δημοτικού νεκροταφείου» κατά 1.600,00€,
συνολικό ποσό 3.400,00€, λόγω μη δυνατότητας ανάθεσης της μελέτης εντός του 2014
(εκκρεμεί η θεώρηση της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας του νέου δημοτικού νε-
κροταφείου).
9. Αλλαγή φορέα χρηματοδότησης ΚΑ 70.7311.0003: «Εργασίες ολοκλήρωσης Δημοτι-
κών Σφαγείων»:  54.000,00€ (ΣΑΤΑ). Ο κωδικός διαμορφώνεται  σε 554.000,00€ από
ΣΑΤΑ και 35.280,00€ από πόρους του Δήμου στο συνολικό ποσό 589.280,00€

Σε  συνέχεια  των  ανωτέρω ο  πίνακας  του  Τεχνικού  Προγράμματος  2014 του Δήμου
διαμορφώνεται  ανάλογα,  όπως  αναφέρεται  στο  σχετικό  επισυναπτόμενο  έγγραφο,  που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Β. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 Δήμου Κέας

Ο προϋπολογισμός του  έτους  2014 ψηφίστηκε  από το  Δημοτικό  Συμβούλιο  στις
06/11/2013 με την υπ’ αριθμ 182/2013 απόφαση, είναι απαραίτητο να αναμορφωθεί προκει-
μένου να επικαιροποιηθεί και για να  εντάξουμε στον προϋπολογισμό νέες δαπάνες και να
απεντάξουμε δαπάνες που δεν θα πραγματοποιηθούν. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η
αναμόρφωσή του, προκειμένου  να συμπληρωθεί με  νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά την
ψήφισή του.
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Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής :

Α. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ – ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Στο άρθρο 3 παρ Β2 της ΚΥΑ 30842/1-8-2014 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014» αναφέρεται ότι: «Κατά την αναμόρ-
φωση του προϋπολογισμού στη διάρκεια του έτους δεν επιτρέπεται η μείωση του συνολικού
ποσού που εγγράφηκε στην ομάδα δαπανών «85» κατά την κατάρτισή του, παρά μόνο εάν
κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού τα εισπραχθέντα ποσά από την ομάδα εσόδων «32»
δικαιολογούν  την  μείωση  των  προβλέψεων  μη  είσπραξης  εισπρακτέων  υπολοίπων  από
ΠΟΕ/ομάδα 85».

Για  το  έτος  2014,  οι  απαιτήσεις  από  εισπρακτέα  υπόλοιπα  ανήλθαν  στο  ποσό  των
493.845,04 € και σύμφωνα με την μεθοδολογία που ορίζεται στην ανωτέρω ΚΥΑ, η πρόβλε-
ψη μη είσπραξης των υπολοίπων αυτών εκτιμήθηκε στο ποσό των 419.924,70€ (λογαρια-
σμός 85). Κατά συνέπεια, η διαφορά των εισπρακτέων υπολοίπων και της πρόβλεψης μη εί-
σπραξης, ποσού 73.920,34€, αποτελούσε την πρόβλεψη είσπραξης υπολοίπων ΠΟΕ για το
έτος 2014.
Στην Α΄ αναμόρφωση του προϋπολογισμού (απόφ. ΔΣ 41/2014) κατά την επικαιροποίηση
των εισπρακτέων υπολοίπων διαπιστώθηκε αύξησή τους κατά 121.267,36€, ποσό το οποίο
εγγράφηκε στον λογαριασμό 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης υπολοίπων ΠΟΕ» ώστε να δια-
τηρηθεί η αρχική εκτίμηση εισπράξεως. Με την αναμόρφωση αυτή τα εισπρακτέα υπόλοιπα
ανήλθαν στα 615.112,40€ και η πρόβλεψη μη είσπραξης στα 541.192,06€ διατηρώντας την
εκτίμηση είσπραξης στα 73.920,34€. 
Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και σύμφωνα με τον ταμιακό απολογισμό μηνός
Οκτωβρίου  2014  οι  εισπράξεις  από  την  ομάδα  εσόδων  «32»  ανήλθαν  στο  ποσό  των
116.906,28 €. 
Για τον λόγο αυτό έγινε χρήση της δυνατότητας μείωσης του λογαριασμού «85» που δίνεται
από την ΚΥΑ 30842, σύμφωνα με την οποία: «η ομάδα δαπανών 85 μειώνεται κατά το επι-
πλέον ποσό που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί από την ομάδα «32» μέχρι το τέλος του έτους,
εφαρμοζόμενου για την εκτίμηση αυτή χρονολογικού ποσοστού ανάλογου με το χρόνο κατά
τον οποίο επιτεύχθηκε η υπέρβαση των εισπράξεων από την ομάδα 32».
Επομένως, εφόσον με το κλείσιμο του μηνός Οκτωβρίου οι εισπράξεις από την ομάδα 32
ανήλθαν στο ποσό των 116.906,28€ , εφαρμόζοντας το χρονολογικό ποσοστό, μπορούμε να
εκτιμήσουμε  ότι  μέχρι  το  τέλος  του  έτους  μπορούν  να  εισπραχθούν:  {116.906,28  διά
(10/12)} δηλαδή ποσό 140.287,53€. Το ποσό κατά το οποίο θα μειωθεί ο λογαριασμός 85 εί-
ναι η διαφορά της αρχικής εκτίμησης είσπραξης (73.920,34€) από την εκτίμηση όπως δια-
μορφώθηκε με το κλείσιμο του Οκτωβρίου (140.287,53). Άρα ο λογαριασμός 85 θα μειωθεί
κατά 66.367,19€ διαμορφούμενος στο ποσό των 474.824,87€
Με τα νέα αυτά δεδομένα το ποσοστό εισπραξιμότητας των εισπρακτέων υπολοίπων δια-
μορφώνεται, σύμφωνα με την μεθοδολογία που αναπτύσσεται στην ΚΥΑ 30842, ως εξής:
140.287,53/615.112,40 Χ 100 = 22%.
Στο σημείο αυτό αναφέρουμε ότι η αναπροσαρμογή των εισπράξεων από υπόλοιπα προη-
γούμενων ετών, θα αυξήσει το ποσό των εισπρακτέων υπολοίπων που λαμβάνονται υπόψη
για τον προσδιορισμό των εσόδων της υπηρεσίας ύδρευσης, μέσω του κωδικού 3212. Το
ποσό του 3212 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για νέες δαπάνες της υπηρεσίας είναι το 22%
του εγγεγραμμένου ποσού δηλαδή, 189.063,73 Χ 22% = 41.594,02€. Στον προϋπολογισμό
του 2014 έχουν εγγραφεί εξ΄ αρχής δαπάνες ύψους 20.617,00€ που χρηματοδοτούνται από 
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τις εισπράξεις των υπολοίπων. Επομένως το ποσό που θα κατανεμηθεί σε νέες δαπάνες θα
είναι 41.594,02 – 20.617,00 = 20.977,02€. 
 
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ

1 80.8511 Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 66.367,19

Το ποσό των 66.367,19€ μεταφέρεται στο αποθεματικό και από εκεί σε δαπάνες, όπως ανα-
φέρεται στον πίνακα κίνησης αποθεματικού στο τέλος της παρούσας.

Β. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΣΚΕΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 25.6041 Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού 600,00
2 25.6051 Εργοδοτικές εισφορές  προσωπικού Δημοσίου

Δικαίου
600,00

3 25.6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 20.977,02
ΣΥΝΟΛΟ 21.577,02 600,00

Με την ανωτέρω αναμόρφωση δεν επηρεάζεται ο ισοσκελισμός εσόδων – εξόδων της υπη-
ρεσίας, διότι η δαπάνη υπ΄αριθμ. 3 χρηματοδοτείται από την αύξηση των εισπράξεων προη-
γούμενων ετών όπως αναλυτικά παρουσιάστηκε ανωτέρω.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΣΚΕΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 20.6041 Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού 8.500,00
2 20.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 1.500,00
3 20.6211.0001 Οφειλές από ηλεκτρικό ρεύμα 5.000,00
4 00.6151 Δικαιώματα τρίτων από την είσπραξη τελών

και φόρων
3.500,00

5 20.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Δημοσίου
Δικαίου

1.400,00

6 20.6253.0001 Ασφάλιστρα απορριμματοφόρων 100,00
ΣΥΝΟΛΟ 10.000,00 10.000,00

Η αναμόρφωση των δαπανών της υπηρεσίας καθαριότητας  και ηλεκτροφωτισμού αφορά
ανακατανομή των ήδη εγγεγραμμένων  δαπανών και  δεν επηρεάζει  τον  ισοσκελισμό  της
υπηρεσίας  ούτε  αυξάνει  το  αποθεματικό  του  Δήμου.  Διευκρινίζεται  ότι  ο  λογαριασμός
00.6151 «Δικαιώματα τρίτων από την είσπραξη τελών και φόρων» παρότι  βάσει του σχεδί-
ου του προϋπολογισμού δεν ανήκει στην υπηρεσία καθαριότητας, αποτελεί δαπάνη που βα-
ρύνει την υπηρεσία και λαμβάνεται υπόψη στον ισοσκελισμό εσόδων - εξόδων.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

ΣΚΕΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ
1 45.7413.0001 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

νέου δημοτικού νεκροταφείου
1.600,00

2 45.7135.0001 Προμήθεια συγκροτήματος 
οστεοφυλακίων

1.600,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.600,00 1.600,00

Η αναμόρφωση των ανωτέρω ΚΑΕ δεν επηρεάζει την αναλογία εσόδων – εξόδων της υπη-
ρεσίας, ούτε το αποθεματικό του Δήμου.

Γ. ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  (εκτός ανταποδοτικών)

ΣΚΕΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ

1 00.6031.0001
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών

θέσεων
2.500,00

2 00.6153 Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης 6.000,00

3 00.6442
Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων,

διαλέξεων
10.000,00

4 00.6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 8.000,00
5 10.6021 Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ 3.000,00

6 10.6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προ-

σωπικού
1.400,00

7 15.6414.0001
Μεταφορά προκατασκευασμένων αι-

θουσών διδασκαλίας Γυμνασίου – Λυ-
κείου Κέας

4.000,00

15 15.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2.000,00

16 30.6011
Τακτικές αποδοχές προσωπικού Δημο-

σίου Δικαίου
26.000,00

17 30.6021 Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ 3.000,00

18 35.6279.0003
Αποψίλωση χόρτων από το κεντρικό

οδικό δίκτυο
7.000,00

19 35.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2.000,00
20 70.6413 Μεταφορές προσώπων 23.000,00
21 70.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.000,00

22 00.6053.0001
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδι-

κών θέσεων
100,00

23 00.6121.0001 Αντιμισθία Δημάρχου 2.565,00

24 00.6121.0002
Αντιμισθία Αντιδημάρχου και Προ-

έδρου ΔΣ
2.000,00

25 00.6123.0001
Έξοδα κίνησης προέδρου Δημοτικής

κοινότητας Ιουλίδας
300,00

26 00.6123.0002
Έξοδα κίνησης προέδρου Τοπικής κοι-

νότητας Κορησσίας
300,00

27 00.6126
Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων
παράστασης και των λοιπών παροχών

σε αιρετούς
230,85
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28 00.6222
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη εσωτε-

ρικού
1.500,00

29 00.6224 Λοιπές επικοινωνίες 500,00
30 00.6312.0001 Λοιποί φόροι 10.000,00

31 00.6432
Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και

στο εξωτερικό
2.000,00

32 00.6726.0001 Δικαίωμα ΟΤΑ από ΤΑΠ 2.500,00

33 10.6011
Τακτικές αποδοχές προσωπικού Δημο-

σίου Δικαίου
10.000,00

34 10.6052
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων

ΙΔΑΧ
1.000,00

35 10.6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 40.000,00

36 10.7134
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συγκροτή-

ματα και λογισμικά
5.000,00

37 15.6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 45.000,00
38 70.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 15.000,00
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ

39 10.6115.0001
Αμοιβή λογιστή για την κατάρτιση
ισολογισμών χρήσεων 2012-2013

8.000,00

40 30.6112.0003

Τεχνική βοήθεια σε θέματα αρχιτεκτο-
νικής παραδοσιακών οικισμών, αδειο-
δοτήσεων και νομιμοποιήσεων κτιρίων

και εγκαταστάσεων

14.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 159.995,85 98.900,00

Η διαφορά των 61.095,85€ που δημιουργείται από την αύξηση των δαπανών χρηματοδοτεί-
ται από το αποθεματικό.

ΕΡΓΑ

α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 30.7336.0001 Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων οικισμού

Κορησσίας
42.190,00

2 30.7323.0004 Κατασκευή τεχνικών απορροής ομβρίων 6.730,00
3 30.7326.0002 Αποκατάσταση λιθόστρωτου μονοπατιού

Βενιαμίν – Λέων Ιουλίδας
10.000,00

4 30.7336.0002 Επισκευή τουαλετών ΔΔ Ιουλίδας 6.730,00
5 30.7336.0004 Επισκευή τουαλετών ΔΔ Κορησσίας 6.730,00
6 30.7412.0001 Τοπογραφική αποτύπωση παραλιακής

ζώνης Κορησσίας
2.000,00

7 70.7311.0004 Επέκταση χώρου σταβλισμού δημοτικών
σφαγείων

10.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 42.190,00 42.190,00

Από την αναμόρφωση των ανωτέρω κωδικών δαπανών δεν μεταβάλλεται το αποθεματικό.
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 75491/13-10-14 απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αιγαίου, εγκρίθηκε η απόδοση επιχορήγησης στον Δήμο Κέας για την κα-
ταβολή εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους. Βάσει της απόφασης αυτής αναμορφώνου-
με τον προϋπολογισμό τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και τον εξόδων.
 
ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 1211.0002 Έκτακτη χρηματοδότηση του ΥΠΕΣ για την

καταβολή εκλογικής αποζημίωσης
2.319,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.319,00

ΣΚΕΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 10.6012 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης προ-

σωπικού ΔΔ διοικητικών υπηρεσιών
1.248,66

2 10.6022 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης προ-
σωπικού ΙΔΑΧ διοικητικών υπηρεσιών

178,40

3 20.6012 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης προ-
σωπικού ΔΔ υπηρεσίας καθαριότητας

356,76

4 25.6012 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης προ-
σωπικού ΔΔ υπηρεσίας ύδρευσης

178,40

5 30.6012 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης προ-
σωπικού ΔΔ τεχνικής υπηρεσίας

178,38

6 30.6022 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης προ-
σωπικού ΙΔΑΧ τεχνικής υπηρεσίας

178,40

ΣΥΝΟΛΟ 2.319,00

Δ. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ (Κωδικοί 41 – 82)

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 4122.0001 Φόρος επί της αντιμισθίας αιρετών 8.400,00
2 4121.0001 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 6.500,00
3 4141.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων

ΤΠ&Δ
1.200,00

4 4142.0002 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 700,00
ΣΥΝΟΛΟ 8.400,00 8.400,00
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ΣΚΕΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 80.8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο αιρετών 8.400,00
2 80.8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 6.500,00
3 80.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση

δανείων ΤΠ&Δ
1.200,00

4 80.8242.0002 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 700.00
ΣΥΝΟΛΟ 8.400,00 8.400,00

Από την αναμόρφωση των ανωτέρω κωδικών δεν επηρεάζεται η ισότητα των λογαριασμών
41 και 82 και δεν μεταβάλλεται το αποθεματικό του Δήμου

Ε. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

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

α/α ΚΑΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 9111 Αποθεματικό πριν την αναμόρφωση 24.829,77
2 9111 Αύξηση αποθεματικού από  μείωση κωδικού

80.8511
66.367,19

3 9111 Μείωση αποθεματικού από ενίσχυση  κωδικού
25.6211.0001

20.977,02

4 9111 Μείωση αποθεματικού από ενίσχυση δαπανών
υπηρεσιών εκτός ανταποδοτικών (κεφ. Γ)

61.095,85

ΣΥΝΟΛΟ 91.196,96 82.072,87

Από τον ανωτέρω πίνακα διαπιστώνεται ότι κατά την διαδικασία της αναμόρφωσης το απο-
θεματικό του Δήμου μειώθηκε κατά το ποσό των 15.705,68 € και διαμορφώθηκε στο ποσό
των 9.124,09€.

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.Την ΚΥΑ  7028/7.2.04 «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και 
κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 30842/1.8.13
6. Το άρθ.17 “Προσδιορισμός συντελεστών ανταποδοτικών τελών του Ν.1080/80.
7.  Την υπ' αριθμ. 150/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε 
το τεχνικό πρόγραμμα και 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  τεχνικού  προγράμματος  και  του  προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2014
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση αναμόρφωσης του
τεχνικού προγράμματος και της 4ης 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 : 266/2014
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ΘΕΜΑ  2ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  συμμετοχή
υπαλλήλων σε σεμινάρια.

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

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

Ο  Πρόεδρος  αιτείται  την  διάθεση  (ψήφιση)  πίστωσης  συνολικού  ποσού  ευρώ  εκατόν
ενενήντα  οκτώ  και  τριάντα  εννέα  λεπτών  (198,39€)  από  τον  Κ.Α.  10.6422  του
προϋπολογισμού  οικ.έτους  2014  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά
οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας  υπαλλήλων του Δήμου για την
συμμετοχή τους σε παρουσίαση προγράμματος και σεμινάριο, ως εξής :

 κ. Σωτηρία Μυκωνιάτη και κ.  Αθηνά Μορφωνιού-υπάλληλοι του Δήμου,  για την
μετάβασή  τους  στη  Αθήνα στις  18  &  19  Νοεμβρίου  2014  προκειμένου  να
παρακολουθήσουν  την  παρουσίαση  προγράμματος  διαχείρισης  προσωπικού και
μισθοδοσίας της εταιρείας SINGULAR συνολικού ποσού 124,26€

 κ. Ιωάννα Αθανασοπούλου – δημοτική ταμία, για την μετάβασή της στη Αθήνα στις
14 Νοεμβρίου 2014 προκειμένου να παρακολουθήσει στο Υπουργείο Οικονομικών
σεμινάριο για το σύστημα πληρωμών ΠΣΥΠΟΔΕ, συνολικού ποσού 74,13€

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ.2 του Ν.3463/06.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 ΦΕΚ 35/Α΄
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και στον 
Κ.Α.  10.6422
4. Τις υπ΄αριθμ. 367, 368 & 369/13.11.14 αποφάσεις Δημάρχου
5. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού ευρώ εκατόν ενενήντα οκτώ και τριάντα εννέα λεπτών
(198,39€) από τον ΚΑ 10.6422 του προϋπολογισμού οικ.έτους 2014 για την κάλυψη της
υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας
υπαλλήλων  του  Δήμου  για  την  συμμετοχή  τους  σε  παρουσίαση  προγράμματος  και
σεμινάριο, ως εξής :

 κ. Σωτηρία Μυκωνιάτη και κ.  Αθηνά Μορφωνιού-υπάλληλοι του Δήμου,  για την
μετάβασή  τους  στη  Αθήνα στις  18  &  19  Νοεμβρίου  2014  προκειμένου  να
παρακολουθήσουν  την   παρουσίαση  προγράμματος  διαχείρισης  προσωπικού και
μισθοδοσίας της εταιρείας SINGULAR συνολικού ποσού 124,26€
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 κ. Ιωάννα Αθανασοπούλου – δημοτική ταμία, για την μετάβασή της στη Αθήνα στις
14 Νοεμβρίου 2014 προκειμένου να παρακολουθήσει στο Υπουργείο Οικονομικών
σεμινάριο για το σύστημα πληρωμών ΠΣΥΠΟΔΕ, συνολικού ποσού 74,13€ 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 267/2014
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο :   Έγκριση της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών  και
διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του Τοπικού Γραφείου
Κορησσίας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
ΤΟΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   1.800,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   (10.6661.0002)

 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  του  Τοπικού  Γραφείου  Κορησσίας,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια υλικών

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

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

1.την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υλικών για την επισκευή του  Τοπικού
Γραφείου Κορησσίας

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 1.800,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  
10.6661.0002 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

 2 τεμ. τράβες των 7 μέτρων διαστάσεων 15 x 15
 4 τεμ. τράβες των 4 μέτρων διαστάσεων 15 x 15
 6 τεμ. τράβες των 5 μέτρων διαστάσεων 15 x 15
 29 τ.μ. ταβανοπάτωμα
 10 τεμ. ασφαλτόπανα
 3 δοχεία πίσσα

       
ΣΥΝΟΛΟ  1.800,00€

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.
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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.
10.6661.0002  με  τίτλο  “Οικοδομικά  υλικά  για  κτίρια  του  Δήμου”,  με  ποσό  5.000,00€,
(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 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.)
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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. 10.6661.0002
3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια υλικών για την επισκευή του  Τοπικού Γραφείου Κορησσίας και
τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση ποσού 1.800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε  βάρος του  Κ.Α.
10.6661.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 268/2014
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ΘΕΜΑ 2ο :    Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση πίστωσης για την προμήθεια χριστουγεννιάτικου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 95  0,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   (15.7135.0001)

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014)

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

 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για τον στολισμό του Δήμου μας τις ημέρες των Χριστουγέννων, κρίνεται απαραίτητη
η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια  ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

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  χριστουγεννιάτικου ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 950,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  
15.7135.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

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

 1 τεμ. φωτεινό σώμα αλουμινίου (τριπλό άστρο διαμέτρου 0,80m) με φωτοσωλήνα
LED

 5 τεμ. φωτεινό σώμα αλουμινίου (2 άστρα) με φωτοσωλήνα LED
 4 τεμ. μικρολαμπάκια 6mm των 100 λυχνίων LED ψυχρό λευκό σε πράσινο καλώδιο

καουτσούκ 10m ΙΡ 44 (εξωτερικού χώρου) επεκτεινόμενο
 100 μέτρα λείος  φωτοσωλήνας μονοκάναλος  LED  ψυχρός 6000-6800  kelvin (να

κόβεται ανά 1μ. Σε στροφείο των 100μ. με 5 παροχές  καουτσούκ)

       
ΣΥΝΟΛΟ  95  0,00€

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.
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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.
15.7135.0001 με τίτλο “Λοιπός εξοπλισμός”, με ποσό 5.000,00€, (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 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.)
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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. 15.7135.0001
3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια χριστουγεννιάτικου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και τις τεχνικές
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  950,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
15.7135.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 269/2014
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ΘΕΜΑ 3ο :   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας τοποθέτησης και αποξήλωσης χριστου-
γεννιάτικου διάκοσμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ

(  Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   1.2  00,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  15.6279.0001  ) 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014)

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

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Για τον στολισμό του Δήμου μας τις ημέρες των Χριστουγέννων, κρίνεται απαραίτητη
η πραγματοποίηση δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας  τοποθέτησης και αποξήλωσης
χριστουγεννιάτικου διάκοσμου, ως εξής : 

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  τοποθέτησης  και  αποξήλωσης
χριστουγεννιάτικου διάκοσμου

2. την διάθεση πίστωσης ύψους 600,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. από τον Κ.Α. 15.6279.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014 και ποσού 600,00€ θα που διατεθεί από
τον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2015.

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσίας τοποθέτησης και αποξήλωσης χριστουγεννιάτικου
διάκοσμου

Οι εργασίες που θα γίνουν θα είναι οι εξής: 
 Τοποθέτηση  –  σύνδεση  και  αποξήλωση  χριστουγεννιάτικου  φωτεινού  διάκοσμου

που διαθέτει ο Δήμος
 Αλλαγή λαμπτήρων και ντουΐ όπου χρειάζεται

Τα   εργαλεία  που  απαιτούνται  για  τις  ως  άνω  εργασίες,  είναι  στις  υποχρεώσεις  του
εργολάβου. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.
Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν, ανάλογα με τις υποδείξεις του Δήμου.                          
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Σημειώνεται ότι το ολικό ποσό της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 1.200,00€ και αφορά
για το έτος 2014 το ποσό των 600,00€ και για το έτος 2015 το ποσό των 600,00€

                                                             
                  ΣΥΝΟΛΟ : 1.200,00€

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

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

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

        πληρωμών στις εμπορικές  συναλλαγές»

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

 
Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση
στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2014,  ύψους  2.500,00€  και
συγκεκριμένα στον Κ.Α.15.6279.0001, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ.
113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στα σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος Κέας.
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Διάρκεια Σύμβασης 
Οι εργασίες τοποθέτησης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 10/12/2014 και οι εργασίες
αποξήλωσης έως 20/01/2015.

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και στον
Κ.Α.    15.6279.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                                                                            

Α)  Εγκρίνει  την  δαπάνη  για  την  παροχή  υπηρεσίας  τοποθέτησης  και  αποξήλωσης
χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 600,00€ σε βάρος του Κ.Α. 15.6279.0001 του προ-
ϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014 το δε υπόλοιπο ποσό των 600,00€ θα διατεθεί
από τον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 270/2014
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ΘΕΜΑ  4ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  συμμετοχή
υπαλλήλων σε on line σεμινάριο.

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

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

Ο  Πρόεδρος  αιτείται  την  διάθεση  (ψήφιση)  πίστωσης  ποσού  ευρώ  εκατόν  ογδόντα
(180,00€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  συμμετοχή  των
υπαλλήλων  του  ΚΕΠ  του  Δήμου  Κέας  κ.  Κων/νας  Δεμένεγα/ΔΕ1  και  κ.Νικόλαου
Παούρη/ΠΕ1στο  διαδικτυακό  σεμινάριο  με  θέμα  “Ηλεκτρονική  Διακίνηση  εγγράφων  -
Ηλεκτρονική  υπογραφή  &  υποδομή  δημόσιου  κλειδιού  στη  Δημόσια  Διοίκηση”,  που
διοργανώνει  η  PROJECT ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ  &  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΕ,  στις
28/11/2014.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ.
28/80 και θα βαρύνει τον ΚΑ 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 υπ΄ αριθμ. 382/19.11.14 απόφαση Δημάρχου
5. 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  των  υπαλλήλου  του  ΚΕΠ  του  Δήμου  Κέας  κ.  Κων/νας  Δεμένεγα/ΔΕ1  και
κ.Νικόλαου  Παούρη/ΠΕ1  στο  διαδικτυακό  σεμινάριο  με  θέμα  “Ηλεκτρονική  Διακίνηση
εγγράφων - Ηλεκτρονική υπογραφή & υποδομή δημόσιου κλειδιού στη Δημόσια Διοίκηση”,
που  διοργανώνει  η  PROJECT ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ  &  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΕ,  στις
28/11/2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 271/2014
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Ο πρόεδρος Τα μέλη

 Ξυδοπούλου-Κορασίδη Μαρία

          Πατητής Γεώργιος
Καβαλιέρος Δημήτριος

            

Μορφωνιού Ελευθερία
            

Πολίτης Νικόλαος

Βελισσαροπούλου Ειρήνη

Τζουβάρας  Ελευθέριος
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