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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
         ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
              ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

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

Σήμερα, ημέρα Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 14:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, στο Δημαρχείο Κέας στην Ιουλίδα,
ύστερα  από  την 6986/07.11.2014 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 6 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ               ΑΠΟΝΤΕΣ
         

1. Πατητής Γεώργιος                      1. Καβαλιέρος Δημήτριος
            2. Παούρης Αντώνιος (αναπληρωματικό μέλος)
            3. Μορφωνιού Ελευθερία
            4. Πολίτης Νικόλαος

5. Βελισσαροπούλου Ειρήνη
6. Τζουβάρας  Ελευθέριος (αν και προσκλήθηκε νόμιμα)

        

Στη  συνεδρίαση  παρίσταται  και  η  δημοτική  υπάλληλος  κα  Μαρία  Φιλιππούση  για  την
τήρηση των πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση απόφασης δημάρχου που αφορά την “Έγκριση τεχνικής έκθεσης
και απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας Καθαρισμού Δημοτικών Κτιρίων
και διάθεση πίστωσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης”.

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.

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  του Δήμου για την παροχή υπηρεσίας “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ”   έως  τη  συμβασιοποίηση  του  πρόχειρου  μειοδοτικού
διαγωνισμού για την καθαριότητα των Δημοτικών Κτιρίων και δεν θα υπερβεί το δίμηνο,
επειδή  η  διαδικασία  του  ανωτέρω  πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  δεν  έχει
ολοκληρωθεί ακόμα.

Ο Δήμαρχος Κέας με την υπ΄ αριθμ. 352/30.10.2014 απόφασή του ενέκρινε την διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 7.157,20€ συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ 16%, από τους Κ.Α.
10.6274.0005 με ποσό 2.198,20€ και Κ.Α. 15.6274.0004 με ποσό 4.959,00€ έτους 2014 και
την  απευθείας  ανάθεση  της εργασίας “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ”  στην
Μαρίνα  Στ.  Δεμένεγα,  που εδρεύει  στην  Κάτω Μεριά  Κέας  –  Τ.Κ.  840 02,  με  Α.Φ.Μ.
048158584 - Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, έναντι αμοιβής 6.108,30€ πλέον ΦΠΑ 16%, συνολικό ποσό
7.085,63€  σύμφωνα  με  την  προσφορά  της,  έως  τη  συμβασιοποίηση  του  πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των Δημοτικών Κτιρίων και δεν θα υπερβεί
το δίμηνο.

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.  352/30.10.2014 απόφαση Δημάρχου
5.   Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
       στους Κ.Α. 10.6274.0005 & 15.6274.0004 
6.   Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει  την υπ΄ αριθμ.  352/30.10.2014 απόφαση Δημάρχου, που αφορά  την διάθεση

πίστωσης συνολικού ποσού 7.157,20€ συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ 16%, από τους Κ.Α.

10.6274.0005 με ποσό 2.198,20€ και Κ.Α. 15.6274.0004 με ποσό 4.959,00€ έτους 2014 και

την  απευθείας  ανάθεση  της εργασίας “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ”  στην

Μαρίνα Στ.  Δεμένεγα, που εδρεύει  στην Κάτω Μεριά Κέας – Τ.Κ. 840 02, με Α.Φ.Μ.

048158584 - Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, έναντι αμοιβής 6.108,30€ πλέον ΦΠΑ 16%, συνολικό ποσό

7.085,63€  σύμφωνα  με  την  προσφορά  της,  έως  τη  συμβασιοποίηση  του  πρόχειρου

μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των Δημοτικών Κτιρίων και δεν θα υπερβεί

το δίμηνο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 253/2014
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ΘΕΜΑ  2ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  δημοσιεύσεις  σε
εφημερίδες.

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.

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ τριακοσίων σαράντα ενός
και δεκαέξι λεπτών (341,16€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά  την
πληρωμή δημοσιεύσεων σε εφημερίδες, αναλυτικά ως εξής :

 Εφημερίδα  “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” -  ποσό  28,54€ για  τη  δημοσίευση  της  υπ΄αριθμ.
342/2014  απόφασης  δημάρχου  για  τον  ορισμό  του  εντεταλμένου  δημοτικού
συμβούλου  κ.Στέφανου  Βρεττού,  σχετικά  με  τη  διαχείριση  των  δημοτικών
κοιμητηρίων και την ευθύνη εύρυθμης λειτουργίας αυτών, αριθμός φύλλου 3995/23-
10-2014, σε βάρος του Κ.Α. 00.6463 προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

 Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 177,48€ για τη δημοσίευση της υπ΄αριθμ.
6746/2014 περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού για την “Παροχή υπηρεσιών για τον
καθαρισμό δημοτικών κτιρίων Δήμου Κέας”, αριθμός φύλλου 3999/30-10-2014, σε
βάρος του Κ.Α. 00.6463 προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

 Εφημερίδα “Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ” - ποσό 135,14€ για τη δημοσίευση της
υπ΄αριθμ.  6746/2014  περίληψης  διακήρυξης  διαγωνισμού  για  την  “Παροχή
υπηρεσιών για τον καθαρισμό δημοτικών κτιρίων Δήμου Κέας”,  αριθμός φύλλου
393/30-10-2014, σε βάρος του Κ.Α. 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. Τα φύλλα δημοσίευσης των εφημερίδων
4. Την εισήγηση του αντιπροέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ τριακοσίων σαράντα ενός και δεκαέξι
λεπτών  (341,16€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  πληρωμή
δημοσίευσης σε εφημερίδα, αναλυτικά ως εξής :

 Εφημερίδα  “ΚΟΙΝΗ  ΓΝΩΜΗ”  -  ποσό  28,54€  για  τη  δημοσίευση  της  υπ΄αριθμ.
342/2014 απόφασης δημάρχου για τον ορισμό του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου
κ.Στέφανου Βρεττού,  σχετικά με τη διαχείριση των δημοτικών κοιμητηρίων και  την
ευθύνη εύρυθμης λειτουργίας αυτών, αριθμός φύλλου 3995/23-10-2014, σε βάρος του
Κ.Α. 00.6463 προϋπολογισμού οικ.έτους 2014
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 Εφημερίδα  “ΚΟΙΝΗ  ΓΝΩΜΗ”  -  ποσό  177,48€  για  τη  δημοσίευση  της  υπ΄αριθμ.
6746/2014 περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού για την “Παροχή υπηρεσιών για τον
καθαρισμό  δημοτικών  κτιρίων  Δήμου  Κέας”,  αριθμός  φύλλου  3999/30-10-2014,  σε
βάρος του Κ.Α. 00.6463 προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

 Εφημερίδα “Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ” - ποσό 135,14€ για τη δημοσίευση της
υπ΄αριθμ. 6746/2014 περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού για την “Παροχή υπηρεσιών
για τον καθαρισμό δημοτικών κτιρίων Δήμου Κέας”, αριθμός φύλλου 393/30-10-2014,
σε βάρος του Κ.Α. 00.6463 προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 254/2014
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ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου
για τον καθαρισμό Δημοτικών Κτιρίων έτους 2014.

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

       Μας κοινοποιήθηκε το υπ’ αριθ.  2Χ/06.11.14 - 6982/07.11.2014 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
“ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”

Στα  γραφεία  του  Δήμου  Κέας  σήμερα  Πέμπτη  6  Νοεμβρίου  2014  η  επιτροπή  του
διαγωνισμού  η  οποία  ορίστηκε  με  την  υπ΄αριθμ.  250/2014  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Κέας, αποτελούμενη από τους :

 Δεμένεγα Δήμητρα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3, Υπάλληλος του Δήμου Κέας
 Μορφωνιού Αθηνά, Διοικητικός/Λογιστής ΤΕ17, Υπάλληλος του Δήμου Κέας
 Μπουγάδη Γεωργία, Διοικητικός/Λογιστής 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  Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014 και  ο  πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη παραλαβής των προσφορών.

Πρώτη προσήλθε η κα Δεμένεγα Μαρίνα με Α.Δ.Τ. ΑΕ 440212 και Α.Φ.Μ. 048158584 ως
εκπρόσωπος της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία  Δεμένεγα Μαρίνα και η προσφορά
παίρνει τον αριθμό ένα (1).

Στις 10:00 πμ ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοίνωσε την λήξη παραλαβής των προσφορών
και συνέχισε την διαδικασία.
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. Στη 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.
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Στην  συνέχεια  αποσφραγίστηκε  η  οικονομική  προσφορά  του  πρώτου  και  μοναδικού
διαγωνιζόμενου και έγινε έλεγχος αυτής :

1.  Στο  έντυπο  της  Οικονομικής  Προσφοράς  της  ατομικής  επιχείρησης  της  κα  Δεμένεγα
Μαρίνας,  αναγράφεται  ολογράφως  και  αριθμητικώς  το  ποσοστό  έκπτωσης.  Η  μέση
προσφερόμενη έκπτωση είναι 2%.

Με  την  ολοκλήρωση  του  ελέγχου  της  παραπάνω  οικονομικής  προσφοράς  προκύπτει  ότι
προσωρινός ανάδοχος του έργου εξελέγη η μειοδότρια ατομική επιχείρηση της κα Δεμένεγα
Μαρίνας,  με  μέση  προσφερόμενη  έκπτωση  2% και  η  διαδικασία  του  διαγωνισμού
καταχωρήθηκε όπως εφαρμόστηκε στο παρόν πρακτικό.

Στην συνέχεια όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού παραδόθηκαν στην προϊσταμένη αρχή την
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δεμένεγα Δήμητρα Μορφωνιού Αθηνά Γεωργία Μπουγάδη
Πολ.Μηχανικός ΠΕ Διοικ.Λογιστής ΤΕ Διοικ.Λογιστής ΤΕ

Αφού λάβουμε υπόψη μας τα παραπάνω καλούμαστε να αποφασίσουμε την έγκριση του
αποτελέσματος της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ. 28/80
και να αναθέσουμε στον  μειοδότη  

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

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

                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

               
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  36.260,00€  πλέον  ΦΠΑ  16%  ήτοι  συνολικού  προϋπολογισμού
42.061,60€. 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 255/2014
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ΘΕΜΑ 4ο :   Διορισμός νομικού εκπροσώπου για υπόθεση του Δήμου και διάθεση
πίστωσης.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 4ο 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 και
ειδικότερα του δικηγόρου Αθηνών κ.Ευάγγελου Χατζηγιαννάκη (ΑΜ 4306) για να παραστεί
ενώπιον του Α΄ Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 1ης Δεκεμβρίου 2014
ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 2014/3289/3ΠΛ κλήση για την
υπεράσπιση του τέως Δημάρχου Κέας κ.Νικολάου Δεμένεγα για την εκδίκαση έφεσης κατά
της  υπ΄αριθμ.  28700/24.6.14  αποφάσεως  του  Τριμελούς  Πλημμελειοδικείου  Αθηνών,
υπόθεση  παραβάσεως  Νόμου  περί  αρχαιολογικών  χώρων -  “Αποκατάσταση  μονοπατιού
στην Περιοχή Βενιαμίν” και την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ εξακοσίων είκοσι
(620,00€) 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 υπ΄αριθμ. 2014/3289/3ΠΛ  κλήση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών
6.   Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διορίζει τη  δικηγορική εταιρεία Ευάγγελου Χατζηγιαννάκη και ειδικότερα του δικηγόρου
Αθηνών  κ.Ευάγγελου  Χατζηγιαννάκη  (ΑΜ  4306)  για  να  παραστεί  ενώπιον  του  Α΄
Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 1ης Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 9 π.μ, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 2014/3289/3ΠΛ κλήση για την υπεράσπιση του
τέως Δημάρχου Κέας κ.Νικολάου Δεμένεγα για την εκδίκαση έφεσης κατά της υπ΄αριθμ.
28700/24.6.14  αποφάσεως  του  Τριμελούς  Πλημμελειοδικείου  Αθηνών,  υπόθεση
παραβάσεως  Νόμου  περί  αρχαιολογικών  χώρων  -  “Αποκατάσταση  μονοπατιού  στην
Περιοχή  Βενιαμίν”  και  την  διάθεση  (ψήφιση)  πίστωσης  ποσού  ευρώ  εξακοσίων  είκοσι
(620,00€) πλέον ΦΠΑ 23% για την κάλυψη της δικηγορικής αμοιβής.
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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 : 256/2014
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ΘΕΜΑ 5ο :   Έγκριση της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών  και
διάθεση πίστωσης για την προμήθεια καρτελών για το δημοτικό σφαγείο.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΡΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 400,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (70.6613.0001)

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014)

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

 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  δημοτικού  σφαγείου,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια καρτελών

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  καρτελών για το δημοτικό σφαγείο

2.την διάθεση πίστωσης ύψους 400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 70.6613.0001 
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

 2.000 τεμάχια καρτελάκια από χαρτόνι για  βοοειδή 2τονα σε χαρτί 200 γραμμαρίων

       
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.
70.6613.0001 με τίτλο “Προμήθεια εντύπων και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις ανάγκες
του σφαγείου”,  με ποσό 3.000,00€, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ.
113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).
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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. 70.6613.0001
3. Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια  καρτελών  για  το  δημοτικό  σφαγείο και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές του προς προμήθεια είδους.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  400,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
70.6613.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 257/2014
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ΘΕΜΑ 6ο :  Έγκριση της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών  και
διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αλυσοπρίονου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 300,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (70.7135.0001)

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014)

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

 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

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

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  αλυσοπρίονου

2.την διάθεση πίστωσης ύψους 300,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 70.7135.0001 
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 βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίονο 

       
ΣΥΝΟΛΟ  300,00€

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.
70.7135.0001  με  τίτλο  “Λοιπός  εξοπλισμός”,  με  ποσό  10.000,00€,  (σύμφωνα  με  τις
διατάξεις  του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών).
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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. 70.7135.0001
3. Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια  αλυσοπρίονου και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  του  προς
προμήθεια είδους.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  300,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
70.7135.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 258/2014
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ΘΕΜΑ 7ο :   Έγκριση της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών  και
διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων μηχανημάτων του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 300,00€ 
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  την  κάλυψη  των  αναγκών  των  υπηρεσιών  του  Δήμου,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια αναλωσίμων 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  αναλωσίμων μηχανημάτων 

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  300,00€  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

 4  τεμ.  αλυσίδες  πριονιού  73-72,  2  τεμ.  αλυσίδες  πριονιού  73-68,  4  τεμ.  αλυσίδες
πριονιού 91-40,  3 τεμ.λάδι αλυσίδας 5 λίτρων, 1 τεμ.λάμα αλυσοπρίονου, 2 τεμ.λάδι
μίξης για βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο, 1 τεμ.πριόνι χειρός

       
ΣΥΝΟΛΟ  300,00€

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 με τίτλο “Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων”, με ποσό 7.000,00€, (σύμφωνα με τις
διατάξεις  του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών).
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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. 70.6699
3. Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  300,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
70.7135.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 259/2014
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ΘΕΜΑ 8ο :   Έγκριση της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών  και
διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας  συντήρησης  μηχανημάτων  χειρός του
Δήμου.

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

 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

(  Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 90,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  70.6264.0002  ) 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014)

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  των  υπηρεσιών  του  Δήμου,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  συντήρησης  μηχανημάτων
χειρός.

1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης μηχανημάτων χειρός του
Δήμου Κέας

2. την διάθεση πίστωσης ύψους 90,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. από τον Κ.Α.  70.6264.0002 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 ακόνισμα 20 αλυσίδων για τα αλυσοπρίονα του Δήμου

                                                                               ΣΥΝΟΛΟ : 90,00€

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

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

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

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

        πληρωμών στις εμπορικές  συναλλαγές»

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

 
Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση
στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2014,  ύψους  1.000,00€  και
συγκεκριμένα στον Κ.Α.70.6264.0002, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ.
113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή.

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.   70.6264.0002
4. Την εισήγηση του προέδρου
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 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                                                                            

Α) Εγκρίνει την δαπάνη για την παροχή υπηρεσίας  συντήρησης μηχανημάτων χειρός του
Δήμου Κέας και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 90,00€ σε βάρος του Κ.Α. 70.6264.0002, του προ-
ϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 260/2014
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ΘΕΜΑ 9ο :   Έγκριση της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών  και
διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας πλυσίματος οχήματος του Δήμου.

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

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί “παροχής οδηγιών για
την  εφαρμογή  του  ΠΔ  28/80”,  η  διαδικασία  για  την  επισκευή,  συντήρηση,  αφορά
ανταλλακτικών των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ κλπ, καθορίζεται από
τις διατάξεις της αριθμ. 3373/390/20-3-1975 (ΦΕΚ 349/75 τεύχος Β΄) απόφασης Υπουργού
Προεδρίας,  όπως τροποποιήθηκε με  την αριθμ.  4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού
Προεδρίας.
Στη  συνέχεια  ανέφερε  ότι  ο  Δήμος  Κέας  δεν  διαθέτει  δικά  του  συνεργεία  επισκευής
αυτοκινήτων και έτσι η συντήρηση και επισκευή αυτών γίνεται σε ιδιωτικά συνεργεία.
Για όλες τις  απαραίτητες εργασίες επισκευής και  συντήρησης καθώς και την προμήθεια
ανταλλακτικών εισηγείται η αρμόδια “Επιτροπή Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων” η
οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ΄  αριθμ.  124/2014  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου,
συντάσσοντας σχετική “Εντολή Επιθεώρησης”.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η  Επιτροπή Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων εισηγείται την
παροχή υπηρεσίας πλυσίματος του υπ΄αριθμ. ΚΗΙ 9892 ημιφορτηγού του Δήμου, ως εξής : 

1. ΚΗΙ 9892 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ : Στο όχημα θα πρέπει να γίνουν εργασίες πλυσίματος, όπως
αναλυτικά αναφέρονται στην υπ΄αριθμ. 24/10.11.2014 εντολή επιθεώρησης της Επιτροπής
Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1.Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/80, περί “εκτέλεσης έργων & προμηθειών των ΟΤΑ”

2.Την  υπ΄  αριθμ.  44321/98/19-6-1980  Γενική  Διαταγή  περί  “παροχής  οδηγιών  για  την
εφαρμογή του ΠΔ 28/80”

3.Την  υπ΄  αριθμ.  3373/390/20-3-1975  (ΦΕΚ  349/75  τεύχος  Β΄)  απόφασης  Υπουργού
Προεδρίας,  όπως τροποποιήθηκε με  την αριθμ.  4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού
Προεδρίας

4.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

5.Την  υπ΄αριθμ.  24/10.11.2014  εντολή  επιθεώρησης  της  Επιτροπής   Επισκευής  και
Συντήρησης Οχημάτων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  παροχή  υπηρεσίας  πλυσίματος  του  υπ΄αριθμ.  ΚΗΙ  9892  ημιφορτηγού
οχήματος του Δήμου και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού 15,00€  (συμπ/νου  ΦΠΑ)  σε  βάρος  του   Κ.Α.
30.6264 για  τις  απαιτούμενες  εργασίες,  του  προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους
2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 261/2014
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ΘΕΜΑ 10ο :   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και
διάθεση  πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  επισκευής  και  συντήρησης  των
οχημάτων του Δήμου.

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

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί “παροχής οδηγιών για
την  εφαρμογή  του  ΠΔ  28/80”,  η  διαδικασία  για  την  επισκευή,  συντήρηση,  αφορά
ανταλλακτικών των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ κλπ, καθορίζεται από
τις διατάξεις της αριθμ. 3373/390/20-3-1975 (ΦΕΚ 349/75 τεύχος Β΄) απόφασης Υπουργού
Προεδρίας,  όπως τροποποιήθηκε με  την αριθμ.  4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού
Προεδρίας.

Στη  συνέχεια  ανέφερε  ότι  ο  Δήμος  Κέας  δεν  διαθέτει  δικά  του  συνεργεία  επισκευής
αυτοκινήτων και έτσι η συντήρηση και επισκευή αυτών γίνεται σε ιδιωτικά συνεργεία.
Για όλες τις  απαραίτητες εργασίες επισκευής και  συντήρησης καθώς και την προμήθεια
ανταλλακτικών εισηγείται η αρμόδια “Επιτροπή Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων” η
οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ΄  αριθμ.  124/2014  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου,
συντάσσοντας σχετική “Εντολή Επιθεώρησης”.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η  Επιτροπή Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων εισηγείται την
παροχή  υπηρεσίας  επισκευής  και  συντήρησης  των  υπ΄αριθμ.  ΜΕ121490  (μηχανήματος
έργου),  ΚΗΙ 4810 (πυροσβεστικού οχήματος), ΚΗΥ2288 (απορριμματοφόρου), ΚΗΗ4672
(απορριμματοφόρου) & ΚΗΙ9870  (απορριμματοφόρου) του Δήμου, ως εξής : 

1. ΜΕ121490 (μηχανήματος έργου) : Στο όχημα θα πρέπει να γίνουν εργασίες επισκευής και
συντήρησης,  όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στην  υπ΄αριθμ.19/10.11.2014  εντολή
επιθεώρησης της Επιτροπής  Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων

2.  ΚΗΙ  4810  (πυροσβεστικού  οχήματος)  : Στο  όχημα  θα  πρέπει  να  γίνουν  εργασίες
επισκευής  και  συντήρησης,  όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στην  υπ΄αριθμ.20/10.11.2014
εντολή επιθεώρησης της Επιτροπής  Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων

3. ΚΗΥ2288 (απορριμματοφόρου) : Στο όχημα θα πρέπει να γίνουν εργασίες επισκευής και
συντήρησης,  όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στην  υπ΄αριθμ.  23/10.11.2014  εντολή
επιθεώρησης της Επιτροπής  Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων

4. ΚΗΗ4672 (απορριμματοφόρου) : Στο όχημα θα πρέπει να γίνουν εργασίες επισκευής και
συντήρησης,  όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στην  υπ΄αριθμ.  22/10.11.2014  εντολή
επιθεώρησης της Επιτροπής  Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων

5.  ΚΗΙ9870 (απορριμματοφόρου) : Στο όχημα θα πρέπει να γίνουν εργασίες επισκευής και
συντήρησης,  όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στην  υπ΄αριθμ.  21/10.11.2014  εντολή
επιθεώρησης της Επιτροπής  Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1.Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/80, περί “εκτέλεσης έργων & προμηθειών των ΟΤΑ”

2.Την  υπ΄  αριθμ.  44321/98/19-6-1980  Γενική  Διαταγή  περί  “παροχής  οδηγιών  για  την
εφαρμογή του ΠΔ 28/80”

3.Την  υπ΄  αριθμ.  3373/390/20-3-1975  (ΦΕΚ  349/75  τεύχος  Β΄)  απόφασης  Υπουργού
Προεδρίας,  όπως τροποποιήθηκε με  την αριθμ.  4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού
Προεδρίας

4.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

5.Τις  υπ΄αριθμ.  19,  20,  21,  22  &  23/10.11.2014  εντολές  επιθεώρησης  της  Επιτροπής
Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας  επισκευής και συντήρησης των υπ΄αριθμ. ΜΕ121490
(μηχανήματος  έργου),   ΚΗΙ  4810  (πυροσβεστικού  οχήματος),  ΚΗΥ2288
(απορριμματοφόρου),  ΚΗΗ4672 (απορριμματοφόρου)  & ΚΗΙ9870  (απορριμματοφόρου)
του Δήμου και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών & ανταλλακτικών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  στους  κάτωθι  Κ.Α.  του  προϋπολογισμού  εξόδων
οικονομικού έτους 2014, αναλυτικά ως εξής :

 ποσού  959,72€  (συμπ/νου  ΦΠΑ)  σε  βάρος  του   Κ.Α.  30.6672.0001 για  την
προμήθεια των ανταλλακτικών και ποσού 162,40€ (συμπ/νου ΦΠΑ) σε βάρος του
Κ.Α.  30.6264   για  τις  απαιτούμενες  εργασίες  του  υπ΄αριθμ.  ΜΕ121490
(μηχανήματος έργου).

 ποσού  1.798,69€  (συμπ/νου  ΦΠΑ)  σε  βάρος  του   Κ.Α.  70.6671.0001 για  την
προμήθεια των ανταλλακτικών και ποσού 371,20€ (συμπ/νου ΦΠΑ) σε βάρος του
Κ.Α.  70.6263.0001   για  τις  απαιτούμενες  εργασίες  του  υπ΄αριθμ.  ΚΗΙ  4810
(πυροσβεστικού οχήματος).

 ποσού  4.419,30€  (συμπ/νου  ΦΠΑ)  σε  βάρος  του   Κ.Α.  20.6671.0001 για  την
προμήθεια των ανταλλακτικών και ποσού 870,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ) σε βάρος του
Κ.Α.  20.6263.0001   για  τις  απαιτούμενες  εργασίες  των  υπ΄αριθμ.  ΚΗΥ2288,
ΚΗΗ4672 & ΚΗΙ9870. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 262/2014
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ΘΕΜΑ 11ο :  Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου 2014.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 11ο 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.
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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 τρίτου
τριμήνου :

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

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

3. 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

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝ
ΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ Γ’
ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Υ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ

01.
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ

ΑΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

15.640,00 323.170,00 8.407,04

02.
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ

ΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

13.357,00 16.383,18

03.
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚ
Α ΤΕΛΗ 

342.936.30 105.157,06

04.
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

95.009,00 64.134,04

05.
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ

3.000,00 600,00
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07.
ΛΟΙΠΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ

1.600,00 3.135,00

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 17.839,52

16.
ΛΟΙΠΑ

ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΣΟΔΑ

0,00 0,00

21.
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ

ΤΑΚΤΙΚΑ
289.957,61

180.471,00

250.055,52

22.
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε

ΕΚΤΑΚΤΑ
21.569,31 19.747,56

ΣΥΝΟΛΟ 807.069,22 503.641,00 485.458,92

       Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝ
ΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ Γ’
ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Υ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ

32-85 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ –
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΜΗ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

73.920,34 56.179,00 106.363,95

85
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΜΗ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

541.192,06

ΣΥΝΟΛΟ 615.112,40
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Από τους ανωτέρω πίνακες διαπιστώνεται ότι η πορεία είσπραξης των ιδίων εσόδων κατά το
γ΄ τρίμηνο 2014 παρουσιάζει υστέρηση έναντι του τεθέντος στόχου σε ποσοστό 3,62%. Το
ποσοστό αυτό κρίνεται ιδιαίτερα χαμηλό, θεωρούμε ότι δεν είναι ενδεικτικό της πορείας
είσπραξης των εσόδων, και ότι οφείλεται σε περιστασιακούς παράγοντες. 
Αντίθετα  η  πορεία  είσπραξης  των  υπολοίπων προηγούμενων  ετών  υπερέβη  τον  τεθέντα
στόχο κατά 53%.

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

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Υ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ Γ’
ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
(εκτέλεση – στόχος)

5.104.016,41 3.066.369,20 3.913.987,00 -847.617,80

Αναλυτικά, η αρνητική αυτή απόκλιση προκύπτει ως εξής: 

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ
Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
(εκτέλεση –

στόχος)
12,06,13
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

815.475,72 1.731.896,30 -916.420,58

01 – 22 & 32
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ &
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ

591.822,87 559.820,00 32.002,87

41,42
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  ΥΠΕΡ
ΤΡΙΤΩΝ

215.732,97 238.387,00 -22.654,03

51
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1.443.337,64 1.383.884,00 59.453,64

ΣΥΝΟΛΟ 3.066.369,20 3.913.987,30 -847.618,10

Παρατηρείται  ότι  το  μεγαλύτερο  μέρος  της  απόκλισης  στο  σύνολο  των  εγγεγραμμένων
εσόδων, ποσό 916.420,58 € οφείλεται στις επιχορηγήσεις και συγκεκριμένα στον κωδ. 13
«Επιχορηγήσεις  για  επενδυτικές  δαπάνες»  που  περιλαμβάνει  τις  επιχορηγήσεις  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 Γ΄
ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ
60.

Αμοιβές και
έξοδα

προσωπικού
654.167,55 466.924,00 396.349,71

7.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.880.885,72 1.539.712,00 153.044,09

81.
Πληρωμές

υποχρεώσεων
(Π.Ο.Ε.)

88.102,57 280.000,00 69.101,09

67.
Πληρωμές για
μεταβιβάσεις
εισοδημάτων

σε τρίτους
(Επιχορηγήσεις

) 

164.502,13 86.348,00 104.874,28

61.
Αμοιβές

αιρετών και
τρίτων

159.559,00

752.713,00

65,980,54

62.
Παροχές τρίτων 782.261,61 259.477,85

63.
Φόροι - Τέλη 25.150,00 15.932,98

64.
Λοιπά γενικά

έξοδα
142.593,00 16.705,13

66.
Δαπάνες

προμήθειας
αναλωσίμων

253.973,00 65.709,82

68.
Λοιπά έξοδα 20.000,00 2.251,66

ΣΥΝΟΛΑ 4.171.194,58 3.125.697,00 1.149.427,15
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Από τον ανωτέρω πίνακα διαπιστώνεται ότι η απόκλιση (στόχος – εκτέλεση) των δαπανών
είναι θετική, δηλαδή οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο γ΄ 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).

Αναλυτικά, η απόκλιση προκύπτει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ Γ’
ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
(στόχος - εκτέλεση)

60.
Αμοιβές και

έξοδα
προσωπικού

654.167,55 466.924,00 396.349,71 70.574,29

7.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.880.885,72 1.539.712,00 153.044,09 1.386.667,91

81.
Πληρωμές

υποχρεώσεων
(Π.Ο.Ε.)

88.102,57 280.000,00 69.101,09 210.898,91

67.
Πληρωμές για
μεταβιβάσεις
εισοδημάτων

σε τρίτους
(Επιχορηγήσει

ς) 

164.502,13 86.348,00 104.874,28 -18.526,28

61.
Αμοιβές

αιρετών και
τρίτων

159.559,00
752.713,00

65.980,54 326.655,02

62.
Παροχές
τρίτων

782.261,61 259.477,85

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ
Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
( στόχος - εκτέλεση)

5.104.016,41 3.387.590,00 1.331.767,79 2.055.822,21
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63.
Φόροι - Τέλη 25.150,00 15.932,98

64.
Λοιπά γενικά

έξοδα
142.593,00 16.705,13

66.
Δαπάνες

προμήθειας
αναλωσίμων

253.973,00 65.709,82

68.
Λοιπά έξοδα 20.000,00 2.251,66

82.
Αποδόσεις
εισπράξεων
υπέρ τρίτων

366.800,00 261.893,00 182.340,64 79.552,36

ΣΥΝΟΛΑ 4.537.994,58 3.387.590,00 1.331.767,79 2.055.822,21

Διαπιστώνουμε  ότι  στο  σύνολο  των  δαπανών  υπάρχει  θετική  απόκλιση  ύψους
2.055.822,21€.

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΛΗΡΩΤΑ
30/09/2014 75.925,53
31/12/2013 88.129,18

Από τον ανωτέρω πίνακα διαπιστώνουμε ότι οι απλήρωτες υποχρεώσεις κατά την λήξη του 
γ΄ 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 γ΄ τριμήνου.
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Γ΄ 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 
ΕΣΟΔΩΝ

-847.617,80
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΕΞΟΔΩΝ

2.055.822,21
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1.208.204,41

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ 
ΜΕ ΣΤΟΧΟ 
ΕΣΟΔΩΝ 3.913.987,00
 0,308688
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Γ 
ΤΡΙΜΗΝΟΥ 30,87%

Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι το γ΄ τρίμηνο 2014 έκλεισε με θετική απόκλιση ύψους
30,87%  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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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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   όπως

τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 41273/13 και την  ΚΥΑ 41308/13

4. Την με αριθ.πρωτ. 7021/10.11.2014 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 Γ΄ τριμήνου.

Β. Την έγκριση  έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ 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 : 263/2014
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο  : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τα οδοιπορικά έξοδα και
έξοδα μετακίνησής και του δημάρχου και αντιδημάρχου για την μετάβασή τους στη
Σύρο.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  1ο θέμα  εκτός  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 πεντακοσίων
ενός  και  τριάντα  οκτώ  λεπτών  (501,38€)  από  τον  ΚΑ  00.6421  του  προϋπολογισμού
οικ.έτους 2014 για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά οδοιπορικά έξοδα και
έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας του δημάρχου και αντιδημάρχου για την μετάβασή τους στη
Σύρο, ως εξής :

 κ. Ιωάννη Ευαγγέλου – Δήμαρχο,  για την μετάβασή του στη Σύρο προκειμένου να
συναντηθεί  με  εκπροσώπους  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  της  Περιφέρειας,  του
Λιμενικού Ταμείου και της Διαχειριστικής Αρχής Σύρου από 9 – 12/11/2014, ποσού
239,19€ από τον ΚΑ 00.6421 του προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

 κ.  Δημήτριο  Καβαλιέρο  –  Αντιδήμαρχο,  για  την  μετάβασή  του  στη  Σύρο
προκειμένου  να  συναντηθεί  με  εκπροσώπους  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  της
Περιφέρειας, του Λιμενικού Ταμείου και της Διαχειριστικής Αρχής Σύρου από 9 –
11/11/2014,  ποσού  262,19€ από τον  ΚΑ 00.6421 του  προϋπολογισμού οικ.έτους
2014

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.  00.6421 
4. Τις υπ΄αριθμ. 128 & 129/2014 αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου
5. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ πεντακοσίων ενός και τριάντα οκτώ λεπτών (501,38€) από
τον ΚΑ 00.6421 του προϋπολογισμού οικ.έτους  2014 για  την  κάλυψη της  υπηρεσιακής
ανάγκης που αφορά οδοιπορικά έξοδα και έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας  του δημάρχου
και αντιδημάρχου για την μετάβασή τους στη Σύρο, ως εξής :
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 κ. Ιωάννη Ευαγγέλου – Δήμαρχο,  για την μετάβασή του στη Σύρο προκειμένου να
συναντηθεί  με  εκπροσώπους  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  της  Περιφέρειας,  του
Λιμενικού Ταμείου και της Διαχειριστικής Αρχής Σύρου από 9 – 12/11/2014, ποσού
239,19€ από τον ΚΑ 00.6421 του προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

 κ.  Δημήτριο  Καβαλιέρο  –  Αντιδήμαρχο,  για  την  μετάβασή  του  στη  Σύρο
προκειμένου  να  συναντηθεί  με  εκπροσώπους  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  της
Περιφέρειας, του Λιμενικού Ταμείου και της Διαχειριστικής Αρχής Σύρου από 9 –
11/11/2014,  ποσού  262,19€ από τον  ΚΑ 00.6421 του  προϋπολογισμού οικ.έτους
2014

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 264/2014
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ΘΕΜΑ  2ο :   Έγκριση της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών  και
διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας ευθυγράμμισης στο σύστημα διεύθυνσης
του πυροσβεστικού οχήματος.

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

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί “παροχής οδηγιών για
την  εφαρμογή  του  ΠΔ  28/80”,  η  διαδικασία  για  την  επισκευή,  συντήρηση,  αφορά
ανταλλακτικών των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ κλπ, καθορίζεται από
τις διατάξεις της αριθμ. 3373/390/20-3-1975 (ΦΕΚ 349/75 τεύχος Β΄) απόφασης Υπουργού
Προεδρίας,  όπως τροποποιήθηκε με  την αριθμ.  4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού
Προεδρίας.
Στη  συνέχεια  ανέφερε  ότι  ο  Δήμος  Κέας  δεν  διαθέτει  δικά  του  συνεργεία  επισκευής
αυτοκινήτων και έτσι η συντήρηση και επισκευή αυτών γίνεται σε ιδιωτικά συνεργεία.
Για όλες τις  απαραίτητες εργασίες επισκευής και  συντήρησης καθώς και την προμήθεια
ανταλλακτικών εισηγείται η αρμόδια “Επιτροπή Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων” η
οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ΄  αριθμ.  124/2014  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου,
συντάσσοντας σχετική “Εντολή Επιθεώρησης”.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η  Επιτροπή Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων εισηγείται την
παροχή  υπηρεσίας  συντήρησης  του  υπ΄αριθμ.  ΚΗΙ4810  πυροσβεστικού  οχήματος  του
Δήμου, ως εξής : 

1.  ΚΗΙ4810  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  ΟΧΗΜΑ  : Στο  όχημα  θα  πρέπει  να  γίνουν  εργασίες
ευθυγράμμισης  στο  σύστημα  διεύθυνσης,  όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στην  υπ΄αριθμ.
25/10.11.2014 εντολή επιθεώρησης της Επιτροπής  Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1.Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/80, περί “εκτέλεσης έργων & προμηθειών των ΟΤΑ”

2.Την  υπ΄  αριθμ.  44321/98/19-6-1980  Γενική  Διαταγή  περί  “παροχής  οδηγιών  για  την
εφαρμογή του ΠΔ 28/80”

3.Την  υπ΄  αριθμ.  3373/390/20-3-1975  (ΦΕΚ  349/75  τεύχος  Β΄)  απόφασης  Υπουργού
Προεδρίας,  όπως τροποποιήθηκε με  την αριθμ.  4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού
Προεδρίας

4.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

5.Την  υπ΄αριθμ.  25/10.11.2014  εντολή  επιθεώρησης  της  Επιτροπής   Επισκευής  και
Συντήρησης Οχημάτων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας ευθυγράμμισης στο σύστημα διεύθυνσης του υπ΄αριθμ,
ΚΗΙ4810  πυροσβεστικού  οχήματος  του  Δήμου και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των
παρεχομένων υπηρεσιών.
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Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού 60,00€  (συμπ/νου  ΦΠΑ)  σε  βάρος  του   Κ.Α.
70.6263.0001  για  τις  απαιτούμενες  εργασίες,  του  προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού
έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 265/2014
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Ο πρόεδρος Τα μέλη

          Πατητής Γεώργιος
Παούρης Αντώνιος

            

Μορφωνιού Ελευθερία
            

Πολίτης Νικόλαος

Βελισσαροπούλου Ειρήνη

Τζουβάρας  Ελευθέριος
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