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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
         ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
              ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 20ης/04-11-2014
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 11:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, στο Δημαρχείο Κέας στην Ιουλίδα,
ύστερα  από  την 6875/31-10-2014 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,  δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω 7 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ               ΑΠΟΝΤΕΣ
         
  1. Πατητής Γεώργιος                       ΟΥΔΕΙΣ

2. Καβαλιέρος Δημήτριος
            3. Ξυδοπούλου - Κορασίδη Μαρία
            4. Μορφωνιού Ελευθερία
            5. Πολίτης Νικόλαος

6. Βελισσαροπούλου Ειρήνη
7. Τζουβάρας  Ελευθέριος

        

         

Στη  συνεδρίαση  παρίσταται  και  η  δημοτική  υπάλληλος  κα  Μαρία  Φιλιππούση  για  την
τήρηση των πρακτικών.
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ΘΕΜΑ  1ο  : Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και
διάθεση πίστωσης για την προμήθεια φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνου)
για την καταπολέμηση της ασθένειας στα φοινικοειδή.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟΥ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΗ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 290,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (35.6699)
 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  καταπολέμηση  του  εντόμου  στα  φοινικοειδή,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  προμήθεια  φυτοπροστατευτικού  προϊόντος
(εντομοκτόνου) για τον ψεκασμό των φυλλωμάτων τους.

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  φυτοπροστατευτικού  προϊόντος
(εντομοκτόνου)

2.την διάθεση πίστωσης ύψους 290,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 35.6699 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

 10  τεμάχια  (βάρους  ενός  κιλού  το  καθένα)  φυτοπροστατευτικού  προϊόντος
(εντομοκτόνου) SELANOX 2,5 WG - Lambda cyhalothrin, το οποίο είναι εγκεκριμένο
προς διάθεση στην αγορά σύμφωνα με τον Κανονισμό 1107/2009

Ο  Δήμος  Κέας  θα  πραγματοποιήσει  την  προμήθεια  του  ανωτέρω  προϊόντος,  το  οποίο
αποτελεί νέο εγκεκριμένο φάρμακο μη τοξικό στις μέλισσες και θα το εφαρμόσει κατόπιν
υποδείξεων  του γεωπόνου του Γραφείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης/Περιφερειακής  Ενότητας
Κέας – Κύθνου.

       
ΣΥΝΟΛΟ  290,00€

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.
35.6699 με τίτλο “Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων” για την υπηρεσία πρασίνου, 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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Τα  μέλη  της  μειοψηφίας  δηλώνουν  ότι  συμφωνούν  για  την  προμήθεια  του  ανωτέρω
σκευάσματος, η χρήση του οποίου θα πρέπει να γίνει με την επίβλεψη υπεύθυνου γεωπόνου
ώστε να μην δημιουργήσει πρόβλημα στις μέλισσες και κατ΄ επέκταση στη μελισσοκομία
της Κέας.

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.  35.6699
3. Την εισήγηση του προέδρου
4. Την παρατήρηση της μειοψηφίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια  φυτοπροστατευτικού  προϊόντος  (εντομοκτόνου)  για  την
καταπολέμηση  της  ασθένειας  στα  φοινικοειδή και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  του  προς
προμήθεια είδους.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  290,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
35.6699 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 252/2014
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Ο πρόεδρος Τα μέλη

          Πατητής Γεώργιος Καβαλιέρος Δημήτριος
            

Ξυδοπούλου-Κορασίδη Μαρία
            

Μορφωνιού Ελευθερία
            

Πολίτης Νικόλαος

Βελισσαροπούλου Ειρήνη

Τζουβάρας  Ελευθέριος

 


