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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
         ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
              ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 23ης/12-12-2014
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα  Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, στην  αίθουσα του Ιστορικού
Δημαρχείου στην Ιουλίδα, ύστερα από την 7561/08.12.2014 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  : Διάθεση  πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσιών  ψηφιακής  υποστήριξης
ΟΤΑ μέσω διαδικτύου με την “Σ.Καραγιλάνης – Υποστήριξη Επιχειρήσεων ΕΠΕ”.  

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

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

Ο  Πρόεδρος  αιτείται  την  διάθεση  (ψήφιση)  πίστωσης  ποσού  ευρώ  χιλίων  οκτακοσίων
σαράντα πέντε (1.845,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την κάλυψη της υπηρεσιακής
ανάγκης  που  αφορά  την  ανανέωση  σύμβασης  για  την  παροχή  υπηρεσιών  ψηφιακής
υποστήριξης  ΟΤΑ  μέσω  διαδικτύου  με  την  εταιρεία  “Σ.Καραγιλάνης  –  Υποστήριξη
Επιχειρήσεων ΕΠΕ”.

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 00.6451 με τίτλο “Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και
ηλεκτρονικά μέσα” του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση
ποσού ευρώ πέντε χιλιάδες (5.000,00€).

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.   00.6451
4.  Την  υπ’  αριθ.  187/2014 απόφαση έγκρισης  ανανέωσης  σύμβασης  από  το   Δημοτικό
Συμβούλιο
5. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού ευρώ χιλίων οκτακοσίων σαράντα πέντε (1.845,00€)
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.  00.6451  με  τίτλο  “Συνδρομές  σε
εφημερίδες,  περιοδικά και  ηλεκτρονικά μέσα” του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού
έτους 2014, για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την ανανέωση σύμβασης
για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής υποστήριξης ΟΤΑ μέσω διαδικτύου με την εταιρεία
“Σ.Καραγιλάνης – Υποστήριξη Επιχειρήσεων ΕΠΕ”.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 272/2014
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ΘΕΜΑ  2ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  συμμετοχή
υπαλλήλου σε σεμινάριο.

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 διακοσίων
τριάντα ενός (231,00€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την συμμετοχή
υπαλλήλου  του  Δήμου  σε  σεμινάριο  και  των  εξόδων  μετακίνησης  και  ημερήσιας
αποζημίωσης εκτός έδρας της υπαλλήλου, αναλυτικά ως εξής :

 για την συμμετοχή της κ. Αθηνάς Μορφωνιού – υπαλλήλου του Δήμου, σε σεμινάριο
με  θέμα  “Τα  έσοδα  των  ΟΤΑ” που  διοργανώνει  η  εταιρεία   “Σ.Καραγιλάνης  –
Υποστήριξη Επιχειρήσεων ΕΠΕ”τις 15-16 Δεκεμβρίου 2014,  ποσού 110,00€ που θα
βαρύνει τον Κ.Α.  00.6073.0001  του προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

 για τα έξοδα μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης εκτός έδρας της  κ. Αθηνάς
Μορφωνιού – υπαλλήλου του Δήμου, προκειμένου να παρακολουθήσει το σεμινάριο
με  θέμα  “Τα  έσοδα  των  ΟΤΑ  στις  15-16  Δεκεμβρίου  2014  που  διοργανώνει  η
εταιρεία“Σ.Καραγιλάνης – Υποστήριξη Επιχειρήσεων ΕΠΕ”,  ποσού 121,00€ που θα
βαρύνει τον ΚΑ  10.6422  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 στους
Κ.Α.  00.6073.0001 & 10.6422 
4. Την υπ΄αριθμ. 398/2014 απόφαση Δημάρχου
5. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού ευρώ διακοσίων τριάντα ενός (231,00€) για την κάλυψη
της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την συμμετοχή  υπαλλήλου του Δήμου σε σεμινάριο
και  των  εξόδων  μετακίνησης  και  ημερήσιας  αποζημίωσης  εκτός  έδρας  της  υπαλλήλου,
αναλυτικά, ως εξής :

 για την συμμετοχή της κ. Αθηνάς Μορφωνιού – υπαλλήλου του Δήμου, σε σεμινάριο
με  θέμα  “Τα  έσοδα  των  ΟΤΑ” που  διοργανώνει  η  εταιρεία   “Σ.Καραγιλάνης  –
Υποστήριξη Επιχειρήσεων ΕΠΕ”τις 15-16 Δεκεμβρίου 2014,  ποσού 110,00€ που θα
βαρύνει τον Κ.Α.  00.6073.0001  του προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

 για τα έξοδα μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης εκτός έδρας της  κ. Αθηνάς
Μορφωνιού – υπαλλήλου του Δήμου, προκειμένου να παρακολουθήσει το σεμινάριο
με  θέμα  “Τα  έσοδα  των  ΟΤΑ  στις  15-16  Δεκεμβρίου  2014  που  διοργανώνει  η
εταιρεία“Σ.Καραγιλάνης – Υποστήριξη Επιχειρήσεων ΕΠΕ”,  ποσού 121,00€ που θα
βαρύνει τον ΚΑ  10.6422  του προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 273/2014
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ΘΕΜΑ  3ο  : Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  δημοσιεύσεις  σε

εφημερίδες.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ διακοσίων και ενενήντα
ενός λεπτού (200,91€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή
δημοσιεύσεων σε εφημερίδες, αναλυτικά ως εξής :

 Εφημερίδα  “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” -  ποσό  86,07€ για  τη  δημοσίευση  της  υπ΄αριθμ.
392/2014 απόφασης δημάρχου με θέμα την “Ανάθεση επιπλέον αρμοδιοτήτων στον
αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Καβαλιέρο”, αριθμός φύλλου 4022/02-12-2014, σε βάρος
του Κ.Α. 00.6463 προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

 Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 114,84€ για τη δημοσίευση αποσπάσματος
πρακτικού   με  θέμα  “Έγκριση  προϋπολογισμού  οικ.έτους  2015”  Δήμου  Κέας,
αριθμός  φύλλου  4017/25-11-2014,  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  διακοσίων και ενενήντα ενός λεπτού
(200,91€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  πληρωμή
δημοσιεύσεων σε εφημερίδες, αναλυτικά ως εξής :

 Εφημερίδα  “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” -  ποσό  86,07€ για  τη  δημοσίευση  της  υπ΄αριθμ.
392/2014  απόφασης  δημάρχου  για  την  “Ανάθεση  επιπλέον  αρμοδιοτήτων  στον
αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Καβαλιέρο”, αριθμός φύλλου 4022/02-12-2014, σε βάρος
του Κ.Α. 00.6463 προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

 Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 114,84€ για τη δημοσίευση αποσπάσματος
πρακτικού   με  θέμα  “Έγκριση  προϋπολογισμού  οικ.έτους  2015”  Δήμου  Κέας,
αριθμός  φύλλου  4017/25-11-2014,  σε  βάρος  του  Κ.Α.  00.6463 προϋπολογισμού
οικ.έτους 2014

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 274/2014

 



 23η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 12ης Δεκεμβρίου 2014
                                                                   

ΘΕΜΑ 4ο :   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και

διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης οχημάτων του

Δήμου.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο 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.  ΚΗΗ4672
(απορριμματοφόρου),  ΚΗΥ2277 (απορριμματοφόρου),  ΚΗΙ9863 (λεωφορείου),  ΜΕ47438
(μηχανήματος έργου)  ΚΗΙ 4810 (πυροσβεστικού οχήματος) & ΚΗΥ2290 (φορτηγού) του
Δήμου, ως εξής : 

1.ΚΗΗ4672 (απορριμματοφόρο) : Στο όχημα θα πρέπει να γίνουν εργασίες επισκευής και
συντήρησης,  όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στην  υπ΄αριθμ.26/10.12.2014  εντολή
επιθεώρησης της Επιτροπής  Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων

2. ΚΗΥ2277 (απορριμματοφόρο): Στο όχημα θα πρέπει να γίνουν εργασίες επισκευής και
συντήρησης,  όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στην  υπ΄αριθμ.27/10.12.2014  εντολή
επιθεώρησης της Επιτροπής  Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων

3.  ΚΗΙ9863  (λεωφορείο)  : Στο  όχημα  θα  πρέπει  να  γίνουν  εργασίες  επισκευής  και
συντήρησης,  όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στην  υπ΄αριθμ.  28/10.12.2014  εντολή
επιθεώρησης της Επιτροπής  Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων

4. ΜΕ47438 (μηχάνημα έργου) : Στο όχημα θα πρέπει να γίνουν εργασίες επισκευής και
συντήρησης,  όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στην  υπ΄αριθμ.  29/10.12.2014  εντολή
επιθεώρησης της Επιτροπής  Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων

5. ΚΗΙ 4810 (πυροσβεστικό όχημα) : Στο όχημα θα πρέπει να γίνουν εργασίες επισκευής και
συντήρησης,  όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στην  υπ΄αριθμ.  30/10.12.2014  εντολή
επιθεώρησης της Επιτροπής  Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων
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6.  ΚΗΥ2290  (φορτηγό)  : Στο  όχημα  θα  πρέπει  να  γίνουν  εργασίες  επισκευής  και
συντήρησης,  όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στην  υπ΄αριθμ.  31/10.12.2014  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.Τις υπ΄αριθμ.  26, 27, 28, 29, 30 & 31/10.12.2014  εντολές επιθεώρησης της Επιτροπής
Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την παροχή υπηρεσίας  επισκευής και  συντήρησης των υπ΄αριθμ.  ΚΗΗ4672
(απορριμματοφόρου),  ΚΗΥ2277 (απορριμματοφόρου),  ΚΗΙ9863 (λεωφορείου),  ΜΕ47438
(μηχανήματος έργου)  ΚΗΙ 4810 (πυροσβεστικού οχήματος) & ΚΗΥ2290 (φορτηγού) του
Δήμου και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των  παρεχομένων  υπηρεσιών  &  ανταλλακτικών,
σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ. 26, 27, 28, 29, 30 & 31/10.12.2014  εντολές επιθεώρησης της
Επιτροπής  Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων.

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

 ποσού  559,50€  (συμπ/νου  ΦΠΑ)  σε  βάρος  του   Κ.Α.  20.6671.0001 για  την
προμήθεια των ανταλλακτικών και ποσού 522,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ) σε βάρος του
Κ.Α.  20.6263.0001  για  τις  απαιτούμενες  εργασίες  του  υπ΄αριθμ.  ΚΗΗ4672
(απορριμματοφόρου)

 ποσού  779,10€  (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  του  υπ΄αριθμ.  ΚΗΥ2277
(απορριμματοφόρου)

 ποσού  1.997,14€  (συμπ/νου  ΦΠΑ)  σε  βάρος  του   Κ.Α.  70.6671.0002 για  την
προμήθεια των ανταλλακτικών και ποσού 1.200,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ) σε βάρος του
Κ.Α.  70.6263.0002  για  τις  απαιτούμενες  εργασίες  του  υπ΄αριθμ.  ΚΗΙ9863
(λεωφορείου)

 ποσού 1.160,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 30.6264  για τις απαιτούμενες
εργασίες του υπ΄αριθμ.ΜΕ47438 (μηχανήματος έργου) 

 ποσού  464,00€  (συμπ/νου  ΦΠΑ)  σε  βάρος  του  Κ.Α.  70.6263.0001  για  τις
απαιτούμενες εργασίες του υπ΄αριθμ. ΚΗΙ 4810 (πυροσβεστικού οχήματος)

 ποσού 1.044,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 30.6263  για τις απαιτούμενες
εργασίες του υπ΄αριθμ. ΚΗΥ2290 (φορτηγού)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 275/2014

 



 23η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 12ης Δεκεμβρίου 2014
                                                                   

ΘΕΜΑ 5ο :   Έγκριση της  δαπάνης,  διαμόρφωση των τεχνικών  προδιαγραφών  και

διάθεση  πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  επισκευής  και  συντήρησης  στο

ελικοδρόμιο του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

(  Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   1.800,00  € 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  70.6262.0005  ) 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014)

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Κατόπιν  των  υποδείξεων  της  Υπηρεσίας  Πολιτικής  Αεροπορίας  (Γραφείο
Ελικοδρομίων),  κρίνεται  απαραίτητη  η  πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  παροχή
υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης στο ελικοδρόμιο του Δήμου, ως εξής : 

1.  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  επισκευής  και  συντήρησης  στο
ελικοδρόμιο του Δήμου

2. διάθεση πίστωσης ύψους 1.800,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. από τον Κ.Α. 70.6262.0005 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014 

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Δήμος Κέας προτίθεται να προβεί σε ηλεκτρολογικές εργασίες στο ελικοδρόμιο στη θέση

Σκλαβονικόλας κατόπιν των υποδείξεων της Υπηρεσίας Πολιτικής  Αεροπορίας (Γραφείο

Ελικοδρομίων).

  Οι εργασίες που θα πρέπει να γίνουν είναι οι εξής : 

 Αποκατάσταση  της  λειτουργίας  του  περιμετρικού  φωτισμού.  Οι  λυχνίες  των
περιμετρικών  φωτιστικών  σωμάτων  θα  πρέπει  να  είναι  60  WATT.  Σύνολο
φωτιστικών σωμάτων 4.

 Αντικατάσταση δύο φωτιστικών σωμάτων εδάφους
 Αποκατάσταση της λειτουργίας προβολέα δαπέδου
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 Μετακίνηση των προβολέων δαπέδου σε νέες θέσεις ώστε να φωτίζουν το δάπεδο.
Ειδικότερα οι προβολείς θα πρέπει να τοποθετηθούν ανάμεσα στα φωτιστικά του
δαπέδου, σε ίδια ή και μικρότερη απόσταση από τη λευκή περιμετρική γραμμή και
σε τέτοια θέση ώστε να σχηματίζουν σταυρό.

 Αντικατάσταση  καμένων  λυχνιών  των  φωτιστικών  σωμάτων  του  ανεμουρίου.  Η
κάθε μία λυχνία θα πρέπει να είναι 200  WATT

 Αντικατάσταση  λαμπτήρα  φωτισμού  εμποδίων.  Οι  λυχνίες  στο  δίδυμο  φανό
εμποδίων θα πρέπει να είναι 75 WATT

Τα  εργαλεία και τα υλικά 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.                   

                  ΣΥΝΟΛΟ : 1.800,00  €

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  6.730,00€  και
συγκεκριμένα στον Κ.Α.70.6262.0005, (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

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

Διάρκεια Σύμβασης 
Οι ηλεκτρολογικές εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 31/12/2014.

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και στον
Κ.Α.  70.6262.0005
4. Την εισήγηση του προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                                                                            

Α)  Εγκρίνει  την  δαπάνη  για  την  παροχή  υπηρεσίας  επισκευής  και  συντήρησης  στο
ελικοδρόμιο του Δήμου και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.800,00€  σε βάρος του Κ.Α.  70.6262.0005 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 276/2014
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ΘΕΜΑ 6ο :   Έγκριση της  δαπάνης,  διαμόρφωση των τεχνικών  προδιαγραφών  και

διάθεση  πίστωσης  για  την  προμήθεια  και  παροχή  υπηρεσίας  εγκατάστασης

προγράμματος μισθοδοσίας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

(  Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   12.955,16  € 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  10.7134  ) 

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014)

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Για  την  καλύτερη  λειτουργία  της  διαχείρισης  προσωπικού  και  της  έκδοσης
μισθοδοσίας, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια και
παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης νέου προγράμματος μισθοδοσίας, ως εξής : 

1.  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  προμήθεια  και  παροχή  υπηρεσίας  εγκατάστασης
προγράμματος μισθοδοσίας

2.   διάθεση  πίστωσης  ύψους  12.955,16€ συμπ/νου  Φ.Π.Α.  από  τον  Κ.Α. 10.7134 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014 

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 5 άδειες Oracle Database Standard Edition one για την εφαρμογή Singularlogic SHR

 1 άδεια χρήσης εφαρμογής Διαχείρισης Προσωπικού 

 Ετήσιο Release  για την εφαρμογή Διαχείριση Προσωπικού

 1 άδεια χρήσης εφαρμογής Μισθοδοσίας

 Ετήσιο  Release για τη εφαρμογή Μισθοδοσίας

 Υπηρεσίες  παραμετροποίησης  υφιστάμενων  servers,  εγκατάστασης  και

παραμετροποίησης συστημικού λογισμικού

 Υπηρεσίες ανάλυσης, εγκατάστασής, παραμετροποίησης συστημικού λογισμικού
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 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης εφαρμογής (ώρες)

 Παράλληλη διεξαγωγή δύο (2) παράλληλων Μισθοδοσιών με επί τόπου παρουσία

τεχνικού

                                                                         

                  ΣΥΝΟΛΟ :   12.955,16€

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  20.000,00€  και
συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.10.7134 (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
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Τόπος Παροχής 
Η προμήθεια του προγράμματος και η παροχή υπηρεσίας εγκατάστασής του θα γίνει  στο
Δήμο Κέας.

Διάρκεια Σύμβασης 
Η προμήθεια και η παροχή υπηρεσίας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 15/01/2015.

Παραλαβή Προμήθειας και Εργασίας 
Η καλή εκτέλεση της προμήθειας του προγράμματος και η παροχή υπηρεσίας εγκατάστασής
του θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή.

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της  αξίας  της προμήθειας και  παροχής υπηρεσίας θα γίνει με το πέρας της
εγκατάστασης και της εκπαίδευσης των δύο (2) υπαλλήλων. 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. 10.7134
4. Την εισήγηση του προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                                                                            

Α)  Εγκρίνει  την  δαπάνη  για  την  προμήθεια  και  παροχή  υπηρεσίας  εγκατάστασης
προγράμματος  μισθοδοσίας  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  προμήθειας  και  των
παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 12.955,16€ σε βάρος του Κ.Α. 10.7134 του προϋπο-
λογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 277/2014
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ΘΕΜΑ 7ο :   Έγκριση της  δαπάνης,  διαμόρφωση των τεχνικών  προδιαγραφών  και

διάθεση πίστωσης για  την  παροχή υπηρεσίας  εύρυθμης λειτουργίας του βιολογικού

καθαρισμού.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

(  Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 12.000,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  25.6262.0001  ) 
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  την  εύρυθμη  λειτουργία  του  βιολογικού  καθαρισμού,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση δαπάνης για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας, ως εξής : 

1.  έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας  εύρυθμης λειτουργίας του βιολογικού
καθαρισμού

2.  διάθεση πίστωσης ύψους  1.800,00€  συμπ/νου Φ.Π.Α. από τον Κ.Α.  25.6262.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014 και ποσού 10.200,00€ θα διατεθεί από τον
προϋπολογισμό του οικ.έτους 2015

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η παρούσα μελέτη υπηρεσίας αφορά στην παροχή υπηρεσίας εξασφάλισης  της εύρυθμης
λειτουργίας της μονάδας του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Κέας. Η παρακολούθηση
της  λειτουργίας  της  εν  λόγω  μονάδας  αφορά  στην  24ωρη  παρακολούθηση  και  τη
δυνατότητα  μικροεπεμβάσεων,  κάνοντας  χρήση  του  ήδη  εγκατεστημένου  συστήματος
τηλεπαρακολούθησης. Η συντήρηση αφορά σε τακτική και έκτακτη – επισκευές, καθώς και
σε μικροβιολογικές μετρήσεις, βάσει των οποίων θα κρίνεται η ομαλή και αποτελεσματική
λειτουργία του ΒΙΟ.ΚΑ.
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Τα υλικά που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου.
Οι  ασφαλιστικές  εισφορές  του  επιτηδευματία  και  του  προσωπικού  που  πιθανόν
απασχολήσει βαρύνουν τον ανάδοχο της υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση δεν βαρύνουν το
Δήμο Κέας. 
Η παροχή υπηρεσίας θα εκτελεστεί σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 και του Π.Δ.
28/80.

Σημειώνεται ότι το ολικό ποσό της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00€ και αφορά
για το έτος 2014 το ποσό των 1.800,00€ και για το έτος 2015 το ποσό των 10.200,00€

                                                           
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  1.800,00€  και
συγκεκριμένα στον Κ.Α.25.6262.0001. Το υπόλοιπο ποσό των 10.200,00€ θα διατεθεί από
τον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2015 (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

Τόπος Παροχής 
Η  παροχή  της  υπηρεσίας  θα  γίνεται  στη  μονάδα  ΒΙΟΚΑ  του  Δήμου  Κέας  στη  θέση
Γιαλισκάρι.

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

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
συγκεκριμένα  στον  Κ.Α. 25.6262.0001  &  την  πίστωση  στον  αντίστοιχο  κωδικό  του
προϋπολογισμού του οικ.έτους 2015
4. Την εισήγηση του προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                                                                            

Α) Εγκρίνει την δαπάνη για την παροχή υπηρεσίας  εύρυθμης λειτουργίας του βιολογικού
καθαρισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.800,00€ σε βάρος του Κ.Α.  25.6262.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014 το δε υπόλοιπο ποσό των 10.200,00€ θα
διατεθεί από τον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 278/2014
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ΘΕΜΑ 8ο :   Έγκριση της  δαπάνης,  διαμόρφωση των τεχνικών  προδιαγραφών  και

διάθεση πίστωσης για  την  προμήθεια  πόρτας  στη σκάλα του πολιτιστικού κέντρου

Κορησσίας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΟΡΤΑΣ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 240,00  € 
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  την  επισκευή  του  πολιτιστικού  κέντρου  Κορησσίας,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  προμήθεια  πόρτας στη  σκάλα  του  πολιτιστικού
κέντρου 

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 πόρτας στη σκάλα του πολιτιστικού
κέντρου Κορησσίας

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 240,00€  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

 προμήθεια μίας πόρτας ύψους 1,80μ. και πλάτους 1,10μ. που θα αποτελείται από
μασίφ σίδερα και λόγχες

       
ΣΥΝΟΛΟ  240,00€

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.
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).
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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 στο πολιτιστικό κέντρο Στ.Ρέστης στην Κορησσία.

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. 15.7135.0001
3. Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια πόρτας στη σκάλα του πολιτιστικού κέντρου Κορησσίας και τις
τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια είδους.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  240,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
15.7135.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 279/2014
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ΘΕΜΑ 9ο :   Έγκριση της  δαπάνης,  διαμόρφωση των τεχνικών  προδιαγραφών  και

διάθεση  πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  περίφραξης  στο  πολιτιστικό  κέντρο

Κορησσίας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ

(  Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 18  0,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  15.6261.0001  ) 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014)

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Κρίνεται  απαραίτητη  η  πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την παροχή  υπηρεσίας
περίφραξης στο πολιτιστικό κέντρο Κορησσίας, ως εξής : 

1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας  περίφραξης στο πολιτιστικό  κέντρο
Κορησσίας

2. την διάθεση πίστωσης ύψους 180,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. από τον Κ.Α. 15.6261.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014 

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 περίφραξη  (τοποθέτηση  κάγκελων)  σε  χώρο  πίσω  από  το  πολιτιστικό  κέντρο

Κορησσίας με υλικά  που διαθέτει ο Δήμος                   

                  ΣΥΝΟΛΟ :   180,00€

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. 
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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  15.000,00€  και
συγκεκριμένα στον Κ.Α.15.6261.0001, (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  υπηρεσίας  περίφραξης  θα  γίνει  στο   Πολιτιστικό  Κέντρο  ¨Στ.  Ρέστης”  στην
Κορησσία Δήμου Κέας.

Παραλαβή Εργασίας 
Η καλή εκτέλεση της  παροχής υπηρεσίας θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή.

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας θα γίνει με το πέρας των εργασιών. Τυχόν
διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και
του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της υπ’
αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
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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. 15.6261.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                                                                            

Α)  Εγκρίνει  την  δαπάνη για  την  παροχή υπηρεσίας  περίφραξης  στο  πολιτιστικό  κέντρο
Κορησσίας και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 180,00€ σε βάρος του Κ.Α. 15.6261.0001 του προ-
ϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 280/2014
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ΘΕΜΑ 10ο :   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και

διάθεση  πίστωσης  για  την  προμήθεια  ανταλλακτικών  για  τη  μονάδα  βιολογικού

καθαρισμού.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 400,00  € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   (25.6672.0001)

 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  συντήρηση  της  μονάδας  βιολογικού  καθαρισμού,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών

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  ανταλλακτικών  για  τη  μονάδα
βιολογικού καθαρισμού

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 400,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.
25.6672.0001 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

 3 τεμ.φίλτρα αέρος φυσητήρων Φ23 Χ 33 εκ.
 2 τεμ. ιμάντες ανά φυσητήρα τύπου SPB 1800 163X1822

       
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.
25.6672.0001 με  τίτλο  “Ανταλλακτικά  λοιπών  μηχανημάτων”,  με  ποσό  1.000,00€,
(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 υποδείξουν οι
υπηρεσίες του Δήμου.

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 με την παράδοση 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. 25.6672.0001
3. Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια  ανταλλακτικών για τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού  και τις
τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  400,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
25.6672.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 281/2014
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ΘΕΜΑ 11ο :  Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση του Δήμου, σύνταξης

και κατάθεσης απολογητικού υπομνήματος και διάθεση πίστωσης.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 11ο 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
τη διάθεση πίστωσης για την κάλυψη της δικηγορικής αμοιβής, που θα βαρύνει τον ΚΑ
00.6111.0001  του  προϋπολογισμού  εξόδων  οικ.έτους  2014,  για  τις  εξής  υποθέσεις  του
Δήμου :

 να  παραστεί  ενώπιον  του  Γ΄  Τριμελούς  Πλημμελειοδικείου  Αθηνών  κατά  τη
δικάσιμο  της  7ης  Ιανουαρίου  2015  σύμφωνα  με  το  υπ΄αριθμ.  Β11/175/2013
κλητήριο  θέσπισμα,  για  την  εκδίκαση  της  υπόθεσης  του  τέως  Δημάρχου  Κέας
κ.Νικολάου Δεμένεγα του Βασιλείου,  ο οποίος κατηγορείται για παράβαση του  Ν.
3028/2002  (μονοπάτι  στη  θέση  Ελληνικά)   και  την  διάθεση  (ψήφιση)  πίστωσης
ποσού ευρώ τετρακοσίων είκοσι (420,00€) πλέον ΦΠΑ 23% για την κάλυψη της
δικηγορικής αμοιβής 

 να συντάξει και να υποβάλλει απολογητικό υπόμνημα ενώπιον του προανακριτικού
υπαλλήλου για υπόθεση στην οποία είναι κατηγορούμενος ο τέως Δήμαρχος Κέας
κ.Νικόλαος Δεμένεγας του Βασιλείου (και ενδεχομένως μέλη της τότε Δημαρχιακής
Επιτροπής)  δια  παράβαση  της  υπ΄αριθμ.  3/1996  Αστυνομικής  Διατάξεως  περί
ωραρίου  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων  σε  νυχτερινά  κέντρα   και  την  διάθεση
(ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ εκατόν σαράντα έξι (146,00€) 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.   Το υπ΄αριθμ. Β11/175/2013 κλητήριο θέσπισμα 
6.   Την εισήγηση του προέδρου
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Διορίζει τη  δικηγορική εταιρεία Ευάγγελου Χατζηγιαννάκη και διαθέτει πίστωση για την
κάλυψη  της  δικηγορικής  αμοιβής  που  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ  00.6111.0001  του
προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2014, για τις εξής υποθέσεις του Δήμου :

 να  παραστεί  ενώπιον  του  Γ΄  Τριμελούς  Πλημμελειοδικείου  Αθηνών  κατά  τη
δικάσιμο  της  7ης  Ιανουαρίου  2015  σύμφωνα  με  το  υπ΄αριθμ.  Β11/175/2013
κλητήριο  θέσπισμα,  για  την  εκδίκαση  της  υπόθεσης  του  τέως  Δημάρχου  Κέας
κ.Νικολάου Δεμένεγα του Βασιλείου,  ο οποίος κατηγορείται για παράβαση του  Ν.
3028/2002  (μονοπάτι  στη  θέση  Ελληνικά)   και  την  διάθεση  (ψήφιση)  πίστωσης
ποσού ευρώ τετρακοσίων είκοσι (420,00€) πλέον ΦΠΑ 23% για την κάλυψη της
δικηγορικής αμοιβής

 να συντάξει και να υποβάλλει απολογητικό υπόμνημα ενώπιον του προανακριτικού
υπαλλήλου για υπόθεση στην οποία είναι κατηγορούμενος ο τέως Δήμαρχος Κέας
κ.Νικόλαος Δεμένεγας του Βασιλείου (και ενδεχομένως μέλη της τότε Δημαρχιακής
Επιτροπής)  δια  παράβαση  της  υπ΄αριθμ.  3/1996  Αστυνομικής  Διατάξεως  περί
ωραρίου  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων  σε  νυχτερινά  κέντρα   και  την  διάθεση
(ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ εκατόν σαράντα έξι (146,00€) πλέον ΦΠΑ 23% για
την κάλυψη της δικηγορικής αμοιβής

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 : 282/2014
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο

για  την  έγκριση  της  5ης  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  εσόδων  και  δαπανών

οικονομικού έτους 2014.

  
Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  1ο θέμα  εκτός  ημερήσιας
διάταξης  αναφέρει  ότι  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 προκειμένου 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.
Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής :

Α. ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 0614.0001 ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών

δαπανών σχολείων
1.697,72

2 1312.0001 Επιχορήγηση για την επισκευή και
συντήρηση σχολικών κτιρίων

1.400,00

ΣΥΝΟΛΟ 3.097,72

Β. ΣΚΕΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 00.6711.0001 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές

2014
3.097,72

ΣΥΝΟΛΟ 3.097,72

Στην §Α2 του αρθ 3 της ΚΥΑ 30842/1-8-2013 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού των δήμων 2014»,αναφέρεται  ότι  «Οι πιστώσεις  που διατίθενται  στους
δήμους  για  την  κάλυψη  των  λειτουργικών  δαπανών  των  σχολείων  εγγράφονται  στον
προϋπολογισμό τους στον ΚΑ 0614. Το ποσό που πρέπει να εγγραφεί για τις δαπάνες αυτές
υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της τελευταίας τακτικής
κατανομής που αποδόθηκε στον δήμο πριν τη στιγμή κατάρτισής του επί τέσσερα. Τυχόν
διαφορά που θα προκύψει από του ΚΑΠ του έτους 2014 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό
με αναμόρφωση».

Με  την  υπ΄αριθμ  1322  απόφαση  Υπουργού  Εσωτερικών  (ΑΔΑ:ΒΙΨΗΝ-ΨΙΘ)
επιχορηγήθηκε  ο  Δήμος  μας  με  το  ποσό  των  1.697,72€  για  την  κάλυψη  των  αναγκών
θέρμανσης των σχολείων και ως εκ τούτου αυξάνεται ο ΚΑ για να εγγραφεί το εν λόγω ποσό
στον προϋπολογισμό.

 



 23η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 12ης Δεκεμβρίου 2014
                                                                   

Στην §Α6 του ίδιου άρθρου αναφέρεται «…για τις λοιπές δράσεις που καλύπτονται από τους
ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ), όπως οι επισκευές και συντηρήσεις
σχολικών κτιρίων … πρέπει να εγγραφεί το ποσό που αποδόθηκε στον δήμο για το έτος
2013. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει από του ΚΑΠ του έτους 2014 θα εισαχθεί στον
προϋπολογισμό με αναμόρφωση».
Στον Δήμο μας για το έτος 2013 είχαν αποδοθεί 5.800,00€ για επισκευές και συντηρήσεις
σχολικών κτιρίων και  το ποσό αυτό εγγράφηκε στον προϋπολογισμό του 2014.  Με την
υπ΄αριθμ 25332 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΩΕΠΗΝ-ΘΚΒ) αποδόθηκε στον
Δήμο το ποσό των 7.200,00€. Επομένως αυξάνουμε τον ΚΑ 1312.0001 ώστε να εγγραφεί το
ποσό της διαφοράς 1.400,00 € στον προϋπολογισμό.
Αντίστοιχα αυξάνουμε τον ΚΑ 00.6711.0001 «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 2014» για να
αποδοθούν τα χρήματα στις σχολικές επιτροπές.

Από  την  ανωτέρω  αναμόρφωση  δεν  επηρεάζεται  το  αποθεματικό  του  Δήμου  και  δεν

μεταβάλλεται η Ομάδα Ι των εσόδων. 

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.182/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2014
8. Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.  Την  υποβολή  εισήγησης  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  έγκριση  της  5ης

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 : 283/2014
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ΘΕΜΑ 2ο :   Έγκριση της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών  και
διάθεση  πίστωσης  για  την   παροχή  υπηρεσίας  για  την  τεχνική  βοήθεια  σε  θέματα
αρχιτεκτονικής, παραδοσιακών οικισμών, αδειοδοτήσεων και νομιμοποιήσεων κτιρίων
και εγκαταστάσεων.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ,

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

(  Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 13.920,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  30.6112.0003  ) 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014)

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το φυσικό αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας αφορά στην τεχνική βοήθεια του Δήμου
Κέας  για  πράξεις  που  απαιτούν  εξειδικευμένη  τεχνογνωσία   σε  ειδικά  θέματα  που  δεν
μπορεί να καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικού του Δήμου. 

Ο Δήμος Κέας, σχεδιάζει να ωριμάσει και να υλοποιήσει μια σειρά έργων, που αφορούν σε
ειδικά κτίρια, όπως Ρεδιάδειο, Δημοτική Αγορά, Ξενοδοχείο Τζιά μας, κλπ, καθώς και να
προβεί στις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για να θέσει σε λειτουργία τα υπό κατασκευή νέα
Δημοτικά Σφαγεία.

Προκειμένου  ο  Δήμος  να  ανταπεξέλθει  στις  αυξημένες  και  εξειδικευμένες  ανάγκες
προτίθεται να προσλάβει Τεχνικό Σύμβουλο για την υποστήριξη της Τ.Υ. του Δήμου για την
σχεδίαση, την ωρίμανση, την παρακολούθηση και την πιθανή χρηματοδότηση των έργων
αυτών.

Ο Σύμβουλος που θα προσληφθεί θα πρέπει να έχει γνώση του  νησιού και των συνθηκών
της περιοχής και να είναι εξειδικευμένος σε αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά θέματα. Πρέπει
να διαθέτει πτυχίο μηχανικού, κατά προτίμηση αρχιτέκτονα.

Η αμοιβή του Συμβούλου, για όλες τις Υπηρεσίες που θα προσφέρει, θα είναι κατ΄ αποκοπή
το ποσόν των  13.920,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Η διάρκεια της παροχής των Υπηρεσιών θα είναι τουλάχιστον 12 μήνες.
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Το ολικό ποσό της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 13.920,00€ και αφορά για το έτος 2014
το ποσό των 580,00€ και για το έτος 2015 το ποσό των 13.340,00€

                                                             
                  ΣΥΝΟΛΟ : 13.920,00  €

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 παροχή υπηρεσίας για την τεχνική βοήθεια σε θέματα
αρχιτεκτονικής, παραδοσιακών οικισμών, αδειοδοτήσεων και νομιμοποιήσεων κτιρίων και
εγκαταστάσεων

2. την διάθεση πίστωσης ύψους 580,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. από τον Κ.Α. 30.6112.0003 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014 και ποσού 13.340,00€ θα 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

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.
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Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση
στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2014,  ύψους  14.000,00€  και
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 30.6112.0003. (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 γίνεται στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κέας.

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

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
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 30.6112.0003 
4. Την εισήγηση του προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                                                                            

Α)  Εγκρίνει  την  δαπάνη για  την παροχή υπηρεσίας  για την  τεχνική βοήθεια  σε θέματα
αρχιτεκτονικής, παραδοσιακών οικισμών, αδειοδοτήσεων και νομιμοποιήσεων κτιρίων και
εγκαταστάσεων και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 580,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30.6112.0003 του προ-
ϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014 το δε υπόλοιπο ποσό των 13.340,00€ θα δια-
τεθεί από τον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 284/2014
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ΘΕΜΑ 3ο :   Έγκριση της  δαπάνης,  διαμόρφωση των τεχνικών  προδιαγραφών  και

διάθεση πίστωσης για  την  προμήθεια  υλικών  για  συντήρηση κι  επισκευή τεχνικών

έργων.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.000,00  €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   (30.6662.0003)

 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  συντήρηση  κι  επισκευή  τεχνικών  έργων  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 συντήρηση κι επισκευή
τεχνικών έργων

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 1.000,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  
30.6662.0003 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

Για την συντήρηση κι επισκευή τεχνικού έργου στην Κορησσία (στην είσοδο του λιμανιού –
έναντι καταστήματος “Βιβλιόγατος”), απαιτούνται : 

 13 τεμ.τσιμεντοσωλήνες Φ.80
 112 κιλά πλέγμα στύλου Φ.10
 130 κιλά σίδηρο Φ.10

       ΣΥΝΟΛΟ  1.000,00€
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.
30.6662.0003  με  τίτλο  “Υλικά  συντήρησης  κι  επισκευής  τεχνικών  έργων”,  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 είσοδο του λιμανιού – έναντι  καταστήματος
“Βιβλιόγατος”.

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  με την παράδοση 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. 30.6662.0003
3. Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  την  προμήθεια  υλικών  για  συντήρηση κι  επισκευή  τεχνικών  έργων και  τις
τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση ποσού 1.000,00€ συμπ/νου  ΦΠΑ, σε βάρος  του Κ.Α.
30.6662.0003 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 285/2014
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ΘΕΜΑ 4ο :   Έγκριση της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών  και
διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του πιστολιού
του δημοτικού σφαγείου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 230,00  € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   (70.6673)
 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  πιστολιού  του  δημοτικού  σφαγείου  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών

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 ανταλλακτικών για την επισκευή του
πιστολιού του δημοτικού σφαγείου

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 230,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  70.6673  
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

 σετ λάστιχα – ροδέλες
 πιράκι Νο 22 
 πιράκι Νο 30
 ελατήριο Νο 20
 ελατήριο Νο 18

       ΣΥΝΟΛΟ  230,00€
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.
70.6673  με  τίτλο  “Ανταλλακτικά  επίπλων,  σκευών  και  λοιπού  εξοπλισμού”,  με  ποσό
1.000,00€, (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 στο κτίριο του Δήμου Κέας.

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  με την παράδοσή τους, 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. 70.6673
3. Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του πιστολιού του δημοτικού
σφαγείου και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  230,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
70.6673 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 286/2014
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ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για  οδοιπορικά έξοδα και
ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλου του Δήμου.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  5ο 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 εξήντα δύο
και δεκατριών λεπτών (62,13€) 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 υπαλλήλου του Δήμου, ως εξής :

 στην κ. Ιωάννα Αθανασοπούλου – δημοτική ταμία, για την μετάβασή της στη Αθήνα
στις  15 Δεκεμβρίου 2014 προκειμένου να παραλάβει από το κεντρικό κατάστημα
Τράπεζας  Ελλάδος,  συσκευή  παραγωγής  κωδικών  για  ηλεκτρονική  κίνηση
λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος

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. Την υπ΄αριθμ. 410/10-12-2014 εντολή μετακίνησης
5. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού ευρώ  εξήντα δύο και δεκατριών λεπτών (62,13€) 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  υπαλλήλου
του Δήμου, ως εξής :

 στην κ. Ιωάννα Αθανασοπούλου – δημοτική ταμία, για την μετάβασή της στη Αθήνα
στις  15 Δεκεμβρίου 2014 προκειμένου να παραλάβει από το κεντρικό κατάστημα
Τράπεζας  Ελλάδος,  συσκευή  παραγωγής  κωδικών  για  ηλεκτρονική  κίνηση
λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 287/2014
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ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή υπαλλήλου

σε on line σεμινάριο.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  6ο 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  της
υπαλλήλου του Δήμου κ.Βασιλικής Πετρή/ΔΕ Διοικητικών στο διαδικτυακό σεμινάριο με
θέμα  «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» Πρακτική Παρουσίαση & Ορθή Χρήση του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων
Συμβάσεων  για  Φορείς  Δημοσίου,  που  διοργανώνει  η  PROJECT ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΕ στις 17 Δεκεμβρίου 2014 με  ώρα έναρξης  10:00 και ώρα λήξης 15:00.
 
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. 411/11-12-2014 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 της υπαλλήλου του Δήμου κ. Βασιλικής Πετρή/ΔΕ Διοικητικών στο διαδικτυακό
σεμινάριο με θέμα «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» Πρακτική Παρουσίαση & Ορθή Χρήση του Εθνικού Συστήματος
Δημοσίων Συμβάσεων για Φορείς Δημοσίου,  που διοργανώνει  η  PROJECT ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΕ στις 17 Δεκεμβρίου 2014 με  ώρα έναρξης  10:00 και ώρα λήξης 15:00.
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 288/2014
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Ο πρόεδρος Τα μέλη

          Πατητής Γεώργιος Καβαλιέρος Δημήτριος

            Ξυδοπούλου-Κορασίδη Μαρία

Μορφωνιού Ελευθερία
            

Πολίτης Νικόλαος

Βελισσαροπούλου Ειρήνη

Τζουβάρας  Ελευθέριος
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