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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
          ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
            

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 4ης/14.03.2018
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Κέας στην Ιουλίδα,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 727/09.03.2018 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. Ιωάννης Ευαγγέλου          1. Δημήτριος Καβαλιέρος
   2. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 
   3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού      
   4. Αντώνιος Παούρης       (αν και προσκλήθηκε νόμιμα)
   5. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
   6. Ελευθέριος Τζουβάρας       
         
   

    
           

             
 
    

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση των
πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμού κατα-
νάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου στο οποίο είναι μισθωτής ο Δήμος Κέας για χρή-
ση Δημοτικού Ιατρείου - Εξεταστηρίου και ως παράρτημα του προγράμματος ''Βοήθεια στο
σπίτι'' στην Κάτω Μεριά.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ εκατόν εβδομήντα ένα (171,00
€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ με αρ.
παροχής  5  50006072-01  6  και  περίοδο  κατανάλωσης  από  21/09/2017  έως  18/01/2018
(εκκαθαριστικός),  του ακινήτου στο οποίο είναι  μισθωτής ο Δήμος Κέας για χρήση Δημοτικού
Ιατρείου - Εξεταστηρίου και ως παράρτημα του προγράμματος ''Βοήθεια στο σπίτι''  στην Κάτω
Μεριά.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6279.0002 προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 στον οποίο
έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ τετρακοσίων ογδόντα πέντε (485,00 €).

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 2018 και στον ΚΑ

15.6279.0002

3. Τον λογαριασμό της ΔΕΗ

4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
        1. Ιωάννης Ευαγγέλου        

            2. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 
   3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού      

          4. Αντώνιος Παούρης    
         5. Ειρήνη Βελισσαροπούλου

           6. Ελευθέριος Τζουβάρας  

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ εκατόν εβδομήντα ένα (171,00 €) για την κάλυψη της υπηρεσιακής
ανάγκης που αφορά εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ με αρ. παροχής 5 50006072-01 6 και περίοδο
κατανάλωσης  από 21/09/2017 έως  18/01/2018 (εκκαθαριστικός),  του ακινήτου στο οποίο  είναι
μισθωτής ο Δήμος Κέας για χρήση Δημοτικού Ιατρείου - Εξεταστηρίου και ως παράρτημα του
προγράμματος ''Βοήθεια στο σπίτι'' στην Κάτω Μεριά.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6279.0002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 στον οποίο
έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ τετρακοσίων ογδόντα πέντε (485,00 €).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 55/2018
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ΘΕΜΑ 2ο :  Διάθεση πίστωσης για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημί-
ωσης για τη μετάβαση μέλους του συλλόγου Επαγγελματιών Κέας στο Παρίσι, για τη συμμε-
τοχή του στη διεθνή τουριστική έκθεση “Salon de Mondial de Tourisme” (15-18 Μαρτίου
2018).

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 τρίτων, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο.

Με την υπ’αριθμ.54/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου
Κέας στην Έκθεση Τουρισμού  “Salon de Mondial de Tourisme”, που θα πραγματοποιηθεί  στο
Παρίσι,  Γαλλία  (15 -  18 Μαρτίου 2018),  καθώς και  οι  δαπάνες που προκύπτουν από αυτή τη
συμμετοχή.

Ο  Πρόεδρος  αιτείται  τη  διάθεση  πίστωσης  σε  βάρος  του  ΚΑ 00.6423  του  προϋπολογισμού
οικ.έτους 2018, ως εξής :

Έξοδα συμμετοχής  (μετακίνηση,  διαμονή,  ημερήσια  αποζημίωση),  της  κ.  Άννας  Ασπιώτη
ιδιώτη, που δραστηριοποιείται στο χώρο του τουρισμού, για την εκπροσώπηση του Δήμου
Κέας στην Έκθεση Τουρισμού “Salon de Mondial de Tourisme”, συνολικού κόστους χιλίων
τριακοσίων ενενήντα ευρώ (1.390,00 €) από τις  15  έως  και  τις  18 Μαρτίου 2018 στο
Παρίσι, Γαλλία, ως εξής :

 εισιτήρια  (Ακτοπλοϊκά, αεροπορικά) : ποσού 440,00 €, 
 έξοδα διαμονής – διανυκτέρευσης : ποσού 600,00 €, 
 ημερήσια αποζημίωση στο εξωτερικό: ποσού 350,00 €.

Η  δαπάνη  θα  καλυφθεί  από  τον  Κ.Α 00.6423  “Οδοιπορικά  έξοδα  και  ημερήσια  αποζημίωση
τρίτων” του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση (άρθρο
158, παρ 3 περ. α Ν. 3463/2006). 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ.2 του Ν.3463/06
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και στον ΚΑ
     00.6423 “Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση τρίτων”
3. Την υπ’αριθμ. 111/2018 απόφαση Δημάρχου
4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
        1. Ιωάννης Ευαγγέλου        

            2. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 
   3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού      

          4. Αντώνιος Παούρης    
         5. Ειρήνη Βελισσαροπούλου

      6. Ελευθέριος Τζουβάρας  
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Τη διάθεση  πίστωσης  συνολικού  ποσού  ευρώ  1.390,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.  00.6423 του
προϋπολογισμού έτους 2018, με τίτλο “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων”, για την κάλυψη
των  οδοιπορικών  εξόδων  και  ημερήσιας  αποζημίωσης  της  κ.  Άννας  Ασπιώτη,  ιδιώτη  που
δραστηριοποιείται στο χώρο του τουρισμού, για τη συμμετοχή της στη διεθνή τουριστική έκθεση
“Salon de Mondial de Tourisme” από τις 15 έως και τις 18 Μαρτίου 2018 στο Παρίσι, Γαλλία, ως
εξής :

 1. εισιτήρια  (Ακτοπλοϊκά, αεροπορικά) : ποσού 440,00 €, 
 2. έξοδα διαμονής – διανυκτέρευσης : ποσού  600,00€, 
 3. ημερήσια αποζημίωση στο εξωτερικό: ποσού  350,00€

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 56/2018
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ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση των υποχρεωτικών δαπανών παρελθόντων οικονομι-
κών ετών (Π.Ο.Ε.) και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπο-
λογισμό οικ.έτους 2018 - συμπληρωματική.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε

υπόψη  των  μελών  την  με  αριθμ.  πρωτ.  761/12.03.2018  εισήγηση  που  υπογράφεται  από  την

Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ και έχει ως εξής :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014,  όπως αυτές ισχύουν, «Ανάληψη
υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του Δημοσίου
και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων (νομική δέσμευση). Προκειμένου να
αναληφθεί εγκύρως οποιαδήποτε δέσμευση ή να εκτελεστεί οποιαδήποτε δαπάνη, εκδίδεται απόφαση
ανάληψης  υποχρέωσης  η  οποία  περιέχει  βεβαίωση  του  αρμόδιου  οργάνου  περί  ύπαρξης  και
δέσμευσης της αναγκαίας πίστωσης (δημοσιονομική δέσμευση)».

Στις 5/8/2016 εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ Α’/145) προς αντικατάσταση του
Π.Δ 113/10 με τίτλο «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». Βάσει της παρ. 3 του άρθρου 4
του Π.Δ 80/2016 ορίζονται τα εξής:

«Με  την  έναρξη  κάθε  οικονομικού  έτους  και  πριν  από  την  ανάληψη  οποιασδήποτε  νέας
υποχρέωσης,  δεσμεύονται  στον  προϋπολογισμό  του  οικείου  φορέα  άμεσα  και  κατ’  απόλυτη
προτεραιότητα, με ευθύνη των Προϊστάμενων Οικονομικών Υπηρεσιών, πιστώσεις που: 

α) έχουν  αναληφθεί  στο πλαίσιο  πολυετών υποχρεώσεων κατά το μέρος που  αφορούν στη
δαπάνη που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εκτελούμενου προϋπολογισμού και

β) αφορούν στο ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων ή/και απλήρωτες υποχρεώσεις
και  ληξιπρόθεσμες  οφειλές.  Νέες  υποχρεώσεις  αναλαμβάνονται  σε  βάρος  του  εναπομείναντος
υπολοίπου μετά τις δεσμεύσεις πιστώσεων κατά τα ανωτέρω.»

Σε συνέχεια της απόφασης 3/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, και μετά την έγκριση του Π/Υ 2018
(ΑΔΑ: Ψ7ΑΜΟΡ1Ι-5ΥΘ) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, προχωρούμε στην 
συμπληρωματική δέσμευση των υπολοίπων των πιστώσεων που είχαν δεσμευτεί βάσει του 
άρθρου 160 του Ν. 3463/2006.

ΚΑΕ ΠΟΕ Περιγραφή Αριθμός
τιμολογίου Επωνυμία  

Ποσό
δέσμευσης

00.8113
Αμοιβές και έξοδα τρίτων

Παροχές τρίτων
3582 VOLTERRA A.E. 0,32 

00.8114 Φόροι - Τέλη  ΟΑΕΔ 268,50 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 557,15 

3043
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
2.632,79 

3046
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
2.632,79 

3049
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
2.632,79 

3052
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
2.632,79 

11.356,81 
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00.8115 Διάφορα έξοδα 229 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 390,40 

24700 ΚΟΥΡΤΖΗ ΑΝΘΗ 330,40 

247000 ΘΩΜΑΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 121,90 

247000 ΠΙΝΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 73,00 

247000 ΚΟΥΡΤΖΗ ΑΝΘΗ 132,10 

134 ΠΟΛΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 246,06 

135 ΠΟΛΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 159,94 

950 ΒΡΕΤΤΟΣ ΔΗΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 297,80 

4521 ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ 49,91 

35256 ΕΛ.ΤΑ. 17,40 

268 ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28,52 

1.847,43 

00.8117 Λοιπά έξοδα 2
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΚΕΑΣ

1.528,00 

162 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2,01 

147
ΜΠΕΡΚΕΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ χα

ΠΑΝΑΓ.
12,76 

47 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 254,00 

123 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 171,06 

56
Δ.ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ

Ε.Ε- all4ad γραφιστικές
δημιουργίες & εκτυπώσεις

1.687,02 

224 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 10,16 

213
ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΙΖΑ

ΙΑΚΩΒΟΥ
43,27 

213
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ
29,69 

213 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 33,23 

213
ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΝΙΣΣΙΜ ΜΑΓΙΑ

ΣΥΜΕΩΝ
54,67 

213
ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓ.
77,93 

213 ΤΣΟΥΡΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 17,33 

213 ΧΑΝΟΣ ΖΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 75,00 

213 ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 41,05 

4.037,18 

10.8113
Αμοιβές και έξοδα τρίτων

Παροχές τρίτων
20054

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
1.740,00 

17778 SINGULARLOGIC 1.005,00 

1778 ΑΦΟΙ ΣΙΔΕΡΗ ΙΚΕ 979,67 

3.724,67 

10.8115 Διάφορα έξοδα 406 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΦΑΝΗ - ΑΝΝΑ 64,20 

340 ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 52,10 

65 ΜΩΡΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 0,10 

116,40 
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10.8116
Δαπάνες προμήθειας

αναλωσίμων
4

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΑΣΩΝ ΖΙΩΓΑΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

218,95 

218,95 

15.8113
Αμοιβές και έξοδα τρίτων

Παροχές τρίτων
118603 INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α. 250,01 

118602 INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α. 250,01 

1779 ΑΦΟΙ ΣΙΔΕΡΗ ΙΚΕ 1.333,74 

1.833,76 

15.8116
Δαπάνες προμήθειας

αναλωσίμων
2215

ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

361,19 

20.8111
Αμοιβές και έξοδα

προσωπικού
331

ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚ.-ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

355,80 

343
ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚ.-ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ
355,80 

331
ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚ.-ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ
18,14 

343
ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚ.-ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ
18,14 

747,88 

20.8113
Αμοιβές και έξοδα τρίτων

Παροχές τρίτων
361

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε. / ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ

272,80 

40 ΖΟΥΛΟΣ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 234,79 

507,59 

20.8116
Δαπάνες προμήθειας

αναλωσίμων
1553 ΣΕΡΒΟΣ Ι.Κ.Ε. 780,04 

1554 ΣΕΡΒΟΣ Ι.Κ.Ε. 160,00 

1558 ΣΕΡΒΟΣ Ι.Κ.Ε. 200,01 

33 ΣΕΡΒΟΣ Ι.Κ.Ε. 26,35 

1.166,40 

25.8113
Αμοιβές και έξοδα τρίτων

Παροχές τρίτων
1607 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 3,16 

708
ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.
3.024,36 

3126 ΤΕΜΑΚ Α.Ε. 930,00 

3.957,52 

30.8113
Αμοιβές και έξοδα τρίτων

Παροχές τρίτων
364

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε. / ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ

111,60 

363
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε. / ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ

570,40 

366
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε. / ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ

99,20 

781,20 
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30.8116
Δαπάνες προμήθειας

αναλωσίμων
1546 ΣΕΡΒΟΣ Ι.Κ.Ε. 115,61 

1548 ΣΕΡΒΟΣ Ι.Κ.Ε. 152,02 

1551 ΣΕΡΒΟΣ Ι.Κ.Ε. 145,06 

1555 ΣΕΡΒΟΣ Ι.Κ.Ε. 88,00 

1559 ΣΕΡΒΟΣ Ι.Κ.Ε. 201,72 

34 ΣΕΡΒΟΣ Ι.Κ.Ε. 0,30 

1549 ΣΕΡΒΟΣ Ι.Κ.Ε. 149,03 

1552 ΣΕΡΒΟΣ Ι.Κ.Ε. 36,02 

1556 ΣΕΡΒΟΣ Ι.Κ.Ε. 87,04 

557
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε. / ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ

1.082,46 

559
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε. / ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ

1.285,63 

560
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε. / ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ

241,73 

3
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΑΣΩΝ ΖΙΩΓΑΣ

ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
560,79 

4.145,41 

45.8121
Αγορές κτιρίων τεχνικών
έργων και προμήθειας

παγίων
1 COMMERCIAL MED ΕΠΕ 2.998,60 

60.8113
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων Κέντρου

Κοινότητας
271408741

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
136,00 

70.8115 Διάφορα έξοδα 33795 FARGECO HELLAS ΕΠΕ 744,00 

70.8116
Δαπάνες προμήθειας

αναλωσίμων
1547 ΣΕΡΒΟΣ Ι.Κ.Ε. 90,01 

1550 ΣΕΡΒΟΣ Ι.Κ.Ε. 77,81 

1557 ΣΕΡΒΟΣ Ι.Κ.Ε. 325,09 

2
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΑΣΩΝ ΖΙΩΓΑΣ

ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
80,39 

1
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΑΣΩΝ ΖΙΩΓΑΣ

ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
80,39 

653,69 

70.8121
Αγορές κτιρίων τεχνικών
έργων και προμήθειας

παγίων
174

ΑΜΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΠΕ

979,60 

ΣΥΝΟΛΟ 40.314,60 

Η  οικονομική  επιτροπή  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ανωτέρω  διατάξεις,  την  εισήγηση  της
Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας και την εισήγηση του Προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
        1. Ιωάννης Ευαγγέλου        

            2. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 
   3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού      

          4. Αντώνιος Παούρης    
         5. Ειρήνη Βελισσαροπούλου

      6. Ελευθέριος Τζουβάρας  

Την έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) - (συμπληρωματική) και

την  διάθεση  των  αντίστοιχων  πιστώσεων  που  έχουν  εγγραφεί  στον  προϋπολογισμό  δαπανών

οικονομικού έτους 2018, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα :

ΚΑΕ ΠΟΕ Περιγραφή Αριθμός
τιμολογίου Επωνυμία  

Ποσό
δέσμευσης

00.8113
Αμοιβές και έξοδα τρίτων

Παροχές τρίτων
3582 VOLTERRA A.E. 0,32 

00.8114 Φόροι - Τέλη  ΟΑΕΔ 268,50 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 557,15 

3043
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
2.632,79 

3046
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
2.632,79 

3049
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
2.632,79 

3052
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
2.632,79 

11.356,81 

00.8115 Διάφορα έξοδα 229 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 390,40 

24700 ΚΟΥΡΤΖΗ ΑΝΘΗ 330,40 

247000 ΘΩΜΑΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 121,90 

247000 ΠΙΝΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 73,00 

247000 ΚΟΥΡΤΖΗ ΑΝΘΗ 132,10 

134 ΠΟΛΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 246,06 

135 ΠΟΛΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 159,94 

950 ΒΡΕΤΤΟΣ ΔΗΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 297,80 

4521 ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ 49,91 

35256 ΕΛ.ΤΑ. 17,40 

268 ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28,52 

1.847,43 

00.8117 Λοιπά έξοδα 2
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΚΕΑΣ

1.528,00 

162 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2,01 

147
ΜΠΕΡΚΕΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ χα

ΠΑΝΑΓ.
12,76 

47 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 254,00 

123 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 171,06 
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56
Δ.ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ

Ε.Ε- all4ad γραφιστικές
δημιουργίες & εκτυπώσεις

1.687,02 

224 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 10,16 

213
ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΙΖΑ

ΙΑΚΩΒΟΥ
43,27 

213
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ
29,69 

213 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 33,23 

213
ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΝΙΣΣΙΜ ΜΑΓΙΑ

ΣΥΜΕΩΝ
54,67 

213
ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓ.
77,93 

213 ΤΣΟΥΡΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 17,33 

213 ΧΑΝΟΣ ΖΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 75,00 

213 ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 41,05 

4.037,18 

10.8113
Αμοιβές και έξοδα τρίτων

Παροχές τρίτων
20054

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
1.740,00 

17778 SINGULARLOGIC 1.005,00 

1778 ΑΦΟΙ ΣΙΔΕΡΗ ΙΚΕ 979,67 

3.724,67 

10.8115 Διάφορα έξοδα 406 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΦΑΝΗ - ΑΝΝΑ 64,20 

340 ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 52,10 

65 ΜΩΡΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 0,10 

116,40 

10.8116
Δαπάνες προμήθειας

αναλωσίμων
4

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΑΣΩΝ ΖΙΩΓΑΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

218,95 

218,95 

15.8113
Αμοιβές και έξοδα τρίτων

Παροχές τρίτων
118603 INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α. 250,01 

118602 INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α. 250,01 

1779 ΑΦΟΙ ΣΙΔΕΡΗ ΙΚΕ 1.333,74 

1.833,76 

15.8116
Δαπάνες προμήθειας

αναλωσίμων
2215

ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

361,19 

20.8111
Αμοιβές και έξοδα

προσωπικού
331

ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚ.-ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

355,80 

343
ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚ.-ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ
355,80 

331
ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚ.-ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ
18,14 

343
ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚ.-ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ
18,14 

747,88 
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20.8113
Αμοιβές και έξοδα τρίτων

Παροχές τρίτων
361

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε. / ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ

272,80 

40 ΖΟΥΛΟΣ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 234,79 

507,59 

20.8116
Δαπάνες προμήθειας

αναλωσίμων
1553 ΣΕΡΒΟΣ Ι.Κ.Ε. 780,04 

1554 ΣΕΡΒΟΣ Ι.Κ.Ε. 160,00 

1558 ΣΕΡΒΟΣ Ι.Κ.Ε. 200,01 

33 ΣΕΡΒΟΣ Ι.Κ.Ε. 26,35 

1.166,40 

25.8113
Αμοιβές και έξοδα τρίτων

Παροχές τρίτων
1607 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 3,16 

708
ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.
3.024,36 

3126 ΤΕΜΑΚ Α.Ε. 930,00 

3.957,52 

30.8113
Αμοιβές και έξοδα τρίτων

Παροχές τρίτων
364

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε. / ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ

111,60 

363
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε. / ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ

570,40 

366
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε. / ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ

99,20 

781,20 

30.8116
Δαπάνες προμήθειας

αναλωσίμων
1546 ΣΕΡΒΟΣ Ι.Κ.Ε. 115,61 

1548 ΣΕΡΒΟΣ Ι.Κ.Ε. 152,02 

1551 ΣΕΡΒΟΣ Ι.Κ.Ε. 145,06 

1555 ΣΕΡΒΟΣ Ι.Κ.Ε. 88,00 

1559 ΣΕΡΒΟΣ Ι.Κ.Ε. 201,72 

34 ΣΕΡΒΟΣ Ι.Κ.Ε. 0,30 

1549 ΣΕΡΒΟΣ Ι.Κ.Ε. 149,03 

1552 ΣΕΡΒΟΣ Ι.Κ.Ε. 36,02 

1556 ΣΕΡΒΟΣ Ι.Κ.Ε. 87,04 

557
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε. / ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ

1.082,46 

559
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε. / ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ

1.285,63 

560
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε. / ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ

241,73 

3
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΑΣΩΝ ΖΙΩΓΑΣ

ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
560,79 

4.145,41 

45.8121
Αγορές κτιρίων τεχνικών
έργων και προμήθειας

παγίων
1 COMMERCIAL MED ΕΠΕ 2.998,60 
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60.8113
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων Κέντρου

Κοινότητας
271408741

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
136,00 

70.8115 Διάφορα έξοδα 33795 FARGECO HELLAS ΕΠΕ 744,00 

70.8116
Δαπάνες προμήθειας

αναλωσίμων
1547 ΣΕΡΒΟΣ Ι.Κ.Ε. 90,01 

1550 ΣΕΡΒΟΣ Ι.Κ.Ε. 77,81 

1557 ΣΕΡΒΟΣ Ι.Κ.Ε. 325,09 

2
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΑΣΩΝ ΖΙΩΓΑΣ

ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
80,39 

1
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΑΣΩΝ ΖΙΩΓΑΣ

ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
80,39 

653,69 

70.8121
Αγορές κτιρίων τεχνικών
έργων και προμήθειας

παγίων
174

ΑΜΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΠΕ

979,60 

ΣΥΝΟΛΟ 40.314,60 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 57/2018
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ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση των υποχρεωτικών δαπανών πάγιου και σταθερού
χαρακτήρα και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό
οικ.έτους 2018 - συμπληρωματική.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε

υπόψη  των  μελών  την  με  αριθμ.  πρωτ.  761/12.03.2018  εισήγηση  που  υπογράφεται  από  την

Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ και έχει ως εξής :

Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παραγράφου 8 του άρθρου 66 του Ν. 4270/14 και του άρθρου
9 του Π.Δ 80/2016, αναφέρεται ότι  η υποχρέωση για δαπάνες τακτικών αποδοχών,  συντάξεων,
εξυπηρέτησης δημόσιου χρέους, ασφαλιστικών και προνοιακών παροχών, καθώς και για δαπάνες
πάγιου  χαρακτήρα  (ηλεκτρική  ενέργεια,  ύδρευση,  επικοινωνίες,  μισθώματα,  κοινοχρήστων  κ.λπ.)
αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ετήσιο ποσό από την έναρξη του οικονομικού έτους, με έκδοση
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

Σε συνέχεια της απόφασης 4/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, και μετά την έγκριση του Π/Υ
2018  (ΑΔΑ:  Ψ7ΑΜΟΡ1Ι-5ΥΘ)  από  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Αιγαίου,  προχωρούμε  στην
συμπληρωματική δέσμευση των υπολοίπων των πιστώσεων που είχαν δεσμευτεί βάσει του άρθρου
160 του Ν. 3463/2006.

Κωδικός Περιγραφή
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 2018
00.6056.0003 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ 78,00

00.6121.0002
Αντιμισθία Αντιδημάρχου και Προέδρου

Δημοτικού Συμβουλίου
15.300,00

00.8221.0001 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 900,00

00.8224.0001
Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του

Δημοσίου
3.200,00

00.8224.0002 Απόδοση ΦΠΑ 13.000,00
00.8242.0001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4.500,00
15.6253.0002 Ασφάλιστρα ασθενοφόρου 1.000,00

15.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.000,00

20.6011
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)

71.050,00

20.6051
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με

σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
20.920,00

20.6151
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την

είσπραξη τελών και φόρων
135,00

20.6211.0001
Οφειλές από ηλεκτρικό ρεύμα για φωτισμό

& παραγωγική διαδικασία
10.911,49

20.6253.0001 Ασφάλιστρα απορριμματοφόρων 400,00
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25.6011
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)

1.300,00

25.6041
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα ΙΔΟΧ)

4.500,00

25.6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου

προσωπικού
500,00

25.6056.0003 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ 10,00

25.6151
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την

είσπραξη τελών και φόρων
105,00

30.6052
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με

σύμβαση αορίστου χρόνου
30,00

60.6041.0001
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κέντρου

Κοινότητας
6.450,00

60.6054.0001
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Κέντρου

Κοινότητας
1.470,00

70.6151
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την

είσπραξη τελών και φόρων
165,00

70.6211.0001
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό
οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων

και παραγωγικής διαδικασίας
4.500,00

70.6253.0001 Ασφάλιστρα πυροσβεστικών οχημάτων 500,00
70.6253.0002 Ασφάλιστρα λεωφορείου 500,00

70.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 95,00

ΣΥΝΟΛΟ 163.519,49

Η  οικονομική  επιτροπή  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ανωτέρω  διατάξεις,  την  εισήγηση  της
Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας και την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
        1. Ιωάννης Ευαγγέλου        

            2. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 
   3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού      

          4. Αντώνιος Παούρης    
         5. Ειρήνη Βελισσαροπούλου

      6. Ελευθέριος Τζουβάρας  

Την έγκριση των δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα (συμπληρωματική) και την διάθεση

των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους

2018, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα :
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Κωδικός Περιγραφή
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 2018
00.6056.0003 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ 78,00

00.6121.0002
Αντιμισθία Αντιδημάρχου και Προέδρου

Δημοτικού Συμβουλίου
15.300,00

00.8221.0001 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 900,00

00.8224.0001
Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του

Δημοσίου
3.200,00

00.8224.0002 Απόδοση ΦΠΑ 13.000,00
00.8242.0001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4.500,00
15.6253.0002 Ασφάλιστρα ασθενοφόρου 1.000,00

15.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.000,00

20.6011
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)

71.050,00

20.6051
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με

σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
20.920,00

20.6151
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την

είσπραξη τελών και φόρων
135,00

20.6211.0001
Οφειλές από ηλεκτρικό ρεύμα για φωτισμό

& παραγωγική διαδικασία
10.911,49

20.6253.0001 Ασφάλιστρα απορριμματοφόρων 400,00

25.6011
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)

1.300,00

25.6041
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα ΙΔΟΧ)

4.500,00

25.6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου

προσωπικού
500,00

25.6056.0003 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ 10,00

25.6151
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την

είσπραξη τελών και φόρων
105,00

30.6052
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με

σύμβαση αορίστου χρόνου
30,00

60.6041.0001
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κέντρου

Κοινότητας
6.450,00

60.6054.0001
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Κέντρου

Κοινότητας
1.470,00

70.6151
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την

είσπραξη τελών και φόρων
165,00

70.6211.0001
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό
οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων

και παραγωγικής διαδικασίας
4.500,00

70.6253.0001 Ασφάλιστρα πυροσβεστικών οχημάτων 500,00
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70.6253.0002 Ασφάλιστρα λεωφορείου 500,00

70.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 95,00

ΣΥΝΟΛΟ 163.519,49

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 58/2018
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ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δεξαμενής για το
σύστημα αφαλάτωσης.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ 582,80   €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α. (  25.7135.0005  )

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201  8  )

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  για  την  Υπηρεσία  Ύδρευσης  του  Δήμου  Κέας,  κρίνεται
απαραίτητη  η  πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  προμήθεια  δεξαμενής  για  το  σύστημα
αφαλάτωσης.

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  (20.000,00  €  μη
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  σύμφωνα  με  τo  άρθρο  118  παρ.1  του  Ν.4412/2016) 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  της  Υπηρεσίας
Ύδρευσης του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.  την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια δεξαμενής για το σύστημα αφαλάτωσης.

2.την διάθεση πίστωσης ύψους συνολικού προϋπολογισμού  582,80 €  (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) που
θα βαρύνει τον 25.7135.0005, του προϋ/σμού εξόδων οικονομικού έτους 2018 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

  Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1. ΒΥΤΙΟ 5000 LT 1 τεμάχιο

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126576
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Διαστάσεις βυτίου : διάμετρος 2,05 m & ύψος 1,80 m
Υλικό κατασκευής : πολυαιθυλένιο πολλαπλών χρήσεων
Έξοδος βυτίου : σπείρωμα 2 ΄΄ 

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  118  του  Ν.4412/2016),  μετά  από  συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους  οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31
του Ν.4412/2016).

Ισχύουσες Διατάξεις :

1.Οι διατάξεις του  άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από  παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Τις διατάξεις του Ν.4497/17

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2018  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
25.7135.0005 με ποσό 8.086,00 € (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).

Έγκριση Αποτελέσματος :
Η απευθείας  ανάθεση  διενεργείται  από τον  Δήμαρχο  Κέας  χωρίς  να  απαιτείται  η  συγκρότηση
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118  παρ.2 του Ν.4412/16). 

Χρόνος παράδοσης :
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει την προμήθεια εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 
ημερομηνία ανάθεσης, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16).

Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
πραγματοποιείται  µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. (άρθρο 209  του Ν.4412/16) 

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην περιοχή του Μυλοποτάμου Κέας. Τα έξοδα μεταφοράς
βαρύνουν τον ανάδοχο.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
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Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της  αξίας της προμήθειας  θα γίνεται  μετά  το  πέρας  της  ποσοτικής  και  ποιοτικής
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών (τιμολόγιο
πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε
βάρος του αναδόχου. 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 218 του Ν.4412/16).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και

    συγκεκριμένα στον  Κ.Α. 25.7135.0005

3.  Την  έγκριση  της με  αριθ.πρωτ.:  741/12.03.2018  Μελέτης του  Τμήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών με την με αριθ. 104/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
        1. Ιωάννης Ευαγγέλου        

            2. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 
   3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού      

          4. Αντώνιος Παούρης    
         5. Ειρήνη Βελισσαροπούλου

     6. Ελευθέριος Τζουβάρας  

Α) Εγκρίνει την δαπάνη για την προμήθεια δεξαμενής για το σύστημα αφαλάτωσης.

Β) Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  συνολικού ποσού   582,80 €  (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) που θα
βαρύνει τον  Κ.Α. 25.7135.0005, του προϋ/σμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 59/2018

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μελανιών για τα
εκτυπωτικά μηχανήματα του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ   512,12   €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.    10.6613 
   ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201  8  )

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ  118  ΤΟΥ Ν.4412/2016    

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  των  Διοικητικών-Οικονομικών  υπηρεσιών   του  Δήμου  Κέας,
κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια μελανιών.

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 μελανιών για τα εκτυπωτικά μηχανήματα
του Δήμου.

2. την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 512,12 € συμπ/νου ΦΠΑ από τον ΚΑ  10.6613
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018

    

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
            ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Για το εκτυπωτικό μηχάνημα      RICOH SP C250SF:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Μελάνι Matte Black TONBC250E-407543 2K 2

2 Μελάνι  Cyan  TONCC250E-407544 1.6K 1

3 Μελάνι  Magenta TONMC250E-407545 1.6K 1

4 Μελάνι  Yellow TONYC250E-407546 1.6K 1

Για το εκτυπωτικό μηχάνημα     SAMSUNG EXPRESS M2675F

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Τόνερ  Samsumg MLT-D116S BL SL-M2625/M2675/M2825/M2875
1.2K

4
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Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  118  του  Ν.4412/2016),  μετά  από  συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους  οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31
του Ν.4412/2016).

Ισχύουσες Διατάξεις :

1.Οι διατάξεις του  άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από  παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Τις διατάξεις του Ν.4497/17

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 10.6613 με
ποσό 2.792,80 € (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).

Έγκριση Αποτελέσματος :
Η απευθείας  ανάθεση  διενεργείται  από τον  Δήμαρχο  Κέας  χωρίς  να  απαιτείται  η  συγκρότηση
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118  παρ.2 του Ν.4412/16). 

Χρόνος παράδοσης :
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό εντός ενός (1) μηνός. (άρθρο 206 & 207  του 
Ν.4412/16) 

Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
πραγματοποιείται  µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. (άρθρο 209  του Ν.4412/16) 

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της  αξίας της προμήθειας  θα γίνεται  μετά  το  πέρας  της  ποσοτικής  και  ποιοτικής
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών (τιμολόγιο
πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε
βάρος του αναδόχου. 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 218 του Ν.4412/16).

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και

    συγκεκριμένα στον  Κ.Α. 10.6613.

3.  Την  έγκριση  της  με  αριθ.πρωτ.:  742/12.3.2018  Μελέτης  του  Τμήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών με την με αριθμ. 108/2018 Απόφαση Δημάρχου.

4. Την εισήγηση του προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
        1. Ιωάννης Ευαγγέλου        

            2. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 
   3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού      

          4. Αντώνιος Παούρης    
         5. Ειρήνη Βελισσαροπούλου

     6. Ελευθέριος Τζουβάρας  

Α)  Εγκρίνει  την  δαπάνη  για  την  προμήθεια  μελανιών για  τα  εκτυπωτικά  μηχανήματα  του
Δήμου.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού  συνολικού προϋπολογισμού  512,12 € (συμπ/νου ΦΠΑ
24%) που θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6613.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 60/2018



4η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Μαρτίου 2018

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια φρέον για τα ψυ-
γεία του δημοτικού σφαγείου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΡΕΟΝ ΓΙΑ  ΤΑ ΨΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ   2.120,40 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (70.6699.0001)

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018)

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 για  το  σφαγείο  του  Δήμου  Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια φρέον για τα ψυγεία του δημοτικού σφαγείου.

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  (20.000,00  €  μη
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  σύμφωνα  με  τo  άρθρο  118  παρ.1  του  Ν.4412/2016) 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 του σφαγείου του Δήμου
Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.  την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια φρέον για τα ψυγεία του δημοτικού σφαγείου.

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 2.120,40  €  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  70.6699.0001  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

“Προμήθεια φρέον για τα ψυγεία του δημοτικού σφαγείου”

 Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126576
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Ψυκτικό Υγρό, Φρέον τύπου R404A  45 κιλά

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  118  του  Ν.4412/2016),  μετά  από  συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους  οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31
του Ν.4412/2016).

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και  2  του άρθρου 73 και  άρθρου 74 ισχύουν,  ανεξαρτήτως της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και
328.

Ισχύουσες Διατάξεις :

1.Οι διατάξεις του  άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από  παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Τις διατάξεις του Ν.4497/17

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2018 και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
70.6699.0001, με ποσό 2.500,00 €, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).

Έγκριση Αποτελέσματος :
Η απευθείας  ανάθεση  διενεργείται  από τον  Δήμαρχο  Κέας  χωρίς  να  απαιτείται  η  συγκρότηση
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118  παρ.2 του Ν.4412/16). 

Χρόνος παράδοσης :
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό εντός ενός μήνα από την ημερομηνία 
ανάθεσης.  (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16) 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
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Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
πραγματοποιείται  µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. (άρθρο 209  του Ν.4412/16) 

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στο Δημοτικό σφαγείο Κέας. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν
τον προμηθευτή.

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της  αξίας της προμήθειας  θα γίνεται  μετά  το  πέρας  της  ποσοτικής  και  ποιοτικής
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών (τιμολόγιο
πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε
βάρος του αναδόχου. 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 218 του Ν.4412/16).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και

    συγκεκριμένα στον Κ.Α.  70.6699.0001.

3.  Την  έγκριση  της  με  αριθ.πρωτ:  744/12.03.2018  Μελέτης  του  Τμήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών με την με αριθ. 105/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
        1. Ιωάννης Ευαγγέλου        

            2. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 
   3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού      

          4. Αντώνιος Παούρης    
         5. Ειρήνη Βελισσαροπούλου

     6. Ελευθέριος Τζουβάρας  

Α) Εγκρίνει την δαπάνη για την προμήθεια  φρέον για τα ψυγεία του δημοτικού σφαγείου.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  2.120,40  €  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
70.6699.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 61/2018
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ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια λαμπτήρων για
νέα φωτιστικά σώματα.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ   1.496,68 €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  20.6699  )
   ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201  8  )

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 για την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κέας, κρίνεται
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την λαμπτήρων για νέα φωτιστικά σώματα.

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  (20.000,00  €  μη
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  σύμφωνα  με  τo  άρθρο  118  παρ.1  του  Ν.4412/2016) 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  της  Υπηρεσίας
Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κέας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1.  την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια λαμπτήρων για νέα φωτιστικά σώματα.

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 1.496,68  € συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  20.6699 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018

“Προμήθεια  λαμπτήρων για νέα φωτιστικά σώματα”

Ο Δήμος Κέας θα πρέπει να προμηθευτεί:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Λαμπτήρες, βιδωτές  Ε27 340
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ &   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

   Ο Δήμος Κέας με την με αριθμό 48/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  εξέδωσε ένταλμα
προπληρωμής και διάθεση πίστωσης για πληρωμή παροχής υπηρεσίας αντικατάστασης φωτιστικών
σωμάτων από την  ΔΕΔΔΗΕ και με την παρούσα καλούμαστε να προμηθευτούμε λαμπτήρες οι
οποίοι θα τοποθετηθούν στα εν λόγω φωτιστικά για να τεθούν σε λειτουργία.

     Οι λαμπτήρες θα πρέπει να ακολουθούν τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:
 Βιδωτές Ε27
 15 Watt
 170-265Volt 
 25.000 ώρες ζωής
 1200 Lumen
 2700K φωτεινότητα
 Φ 60*120

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  118  του  Ν.4412/2016),  μετά  από  συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους  οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31
του Ν.4412/2016).

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και  2  του άρθρου 73 και  άρθρου 74 ισχύουν,  ανεξαρτήτως της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και
328.

Ισχύουσες Διατάξεις :

 1.Οι διατάξεις του  άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από  παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

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

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

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

   5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Τις διατάξεις του Ν.4497/17
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Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 20.6699, με
ποσό 2.200,00 €, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).

Έγκριση Αποτελέσματος :
Η απευθείας  ανάθεση  διενεργείται  από τον  Δήμαρχο  Κέας  χωρίς  να  απαιτείται  η  συγκρότηση
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118  παρ.2 του Ν.4412/16). 

Χρόνος παράδοσης :
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία 
ανάθεσης.

Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
πραγματοποιείται  µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. (άρθρο 209  του Ν.4412/16) 

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει  στην αποθήκη του Δήμου Κέας,  στον Άγιο Κωνσταντίνο
Κέας.

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της  αξίας της προμήθειας  θα γίνεται  μετά  το  πέρας  της  ποσοτικής  και  ποιοτικής
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών (τιμολόγιο
πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε
βάρος του αναδόχου. 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 218 του Ν.4412/16).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και

    συγκεκριμένα στον Κ.Α.  20.6699

3.  Την  έγκριση  της  με  αρ.πρωτ.:  746/12.03.2018  Μελέτης  του  Τμήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών με την με αριθ. 106/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
        1. Ιωάννης Ευαγγέλου        

            2. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 
   3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού      

          4. Αντώνιος Παούρης    
         5. Ειρήνη Βελισσαροπούλου

   6. Ελευθέριος Τζουβάρας
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Α) Εγκρίνει την δαπάνη για την προμήθεια λαμπτήρων για νέα φωτιστικά σώματα.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.496,68 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.  20.6699
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 62/2018
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ΘΕΜΑ 9ο : Αποδοχή δωρεάς ενός φορτηγού (Φ.Ι.Χ.) για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών
αναγκών του Δήμου Κέας.

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

Σύμφωνα με την παρ.1 περίπτ. η΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, για την αποδοχή κληρονομιών,
κληροδοσιών και δωρεών, αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή.

Ο ιδιοκτήτης του Φ.Ι.Χ. μάρκας MERCEDES, με αρ.κυκλοφορίας ΥΧΟ 8601 και με αρ.πλαισίου
616028-15-114628, κ. ΣΟΦΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με την με αριθμ. πρωτ. 711/08-3-2018 δήλωσή
του  μας  έκανε  γνωστή  την  πρόθεσή  του  για  την  δωρεά  ενός  φορτηγού  (Φ.Ι.Χ.)  για  την
εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Κέας.



4η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Μαρτίου 2018

Προτείνω την αποδοχή της ανωτέρω δωρεάς για τον σκοπό που ορίζεται στην με αριθμ. πρωτ.
711/08-3-2018 δήλωσή του.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

 την παρ. 2 περιπτ. θ΄ άρθρο 103 ΔΚΚ
 την παρ. 1 περιπτ. η΄  του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
 την  με αριθμ. πρωτ. 711/08-3-2018 δήλωση του ιδιοκτήτη του Φ.Ι.Χ. μάρκας MERCEDES,

με  αρ.κυκλοφορίας  ΥΧΟ  8601  και  με  αρ.πλαισίου  616028-15-114628,  κ.  ΣΟΦΟΥ  Γ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 την εισήγηση του προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
        1. Ιωάννης Ευαγγέλου        

            2. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 
   3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού      

          4. Αντώνιος Παούρης    
         5. Ειρήνη Βελισσαροπούλου

     6. Ελευθέριος Τζουβάρας  

Αποδέχεται  την  δωρεά  ενός  φορτηγού  (Φ.Ι.Χ.)  για  την  εξυπηρέτηση  των  υπηρεσιακών
αναγκών του Δήμου Κέας, με αρ.κυκλοφορίας ΥΧΟ 8601 και με αρ.πλαισίου 616028-15-114628,
από τον ιδιοκτήτη του Φ.Ι.Χ, κ. ΣΟΦΟ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 63/2018
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ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας Κ ΑΘΑ -

Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Κ Α Ι  Ε Υ Π Ρ Ε Π Ι Σ Μ Ο Σ  Ο Ι Κ Ι Σ Μ Ο Υ  Ι Ο ΥΛ Ι Δ Α Σ  Δ Η Μ Ο Υ

Κ Ε Α Σ  Τ Η Ν  Χ Α Μ Η Λ Η ,  Μ Ε Σ Η  Κ Α Ι  Υ Ψ Η Λ Η  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο .

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Γ Ι Α       Κ ΑΘΑ Ρ Ι Σ Μ Ο        Κ Α Ι        Ε Υ Π Ρ Ε Π Ι Σ Μ Ο        Ο      Ι Κ Ι Σ Μ Ο Υ

Ι Ο ΥΛ Ι Δ Α Σ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ        Τ Η Ν  Χ Α Μ Η Λ Η ,  Μ Ε Σ Η  Κ Α Ι

Υ Ψ Η Λ Η  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   18.600  ,00   € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.     20.6279.0017   ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ  Σ :    ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ  Ο 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
Π Α Ρ Ο Χ Η Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν  

Γ Ι Α Τ Ο Ν  Κ ΑΘΑ Ρ Ι Σ Μ Ο  Κ Α Ι  Τ Ο Ν  Ε Υ Π Ρ Ε Π Ι Σ Μ Ο  Ο Ι Κ Ι Σ Μ Ο Υ
Ι Ο ΥΛ Ι Δ Α Σ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ  Τ Η Ν  Χ Α Μ Η Λ Η ,  Μ Ε Σ Η  Κ Α Ι  Υ Ψ Η Λ Η

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο

Λαμβανομένου υπόψη ότι ο Δήμος δεν διαθέτει επαρκές προσωπικό (εργάτες καθαριότητας), παρά
μόνο δύο και στις 31/03/2018 λήγει η θητεία του έκτακτου προσωπικού με σύμβαση ορισμένου
χρόνου, καθώς και του ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμη η πρόσληψη των εκτάκτων για το 2018 κρίνεται
απαραίτητη η υπογραφή σύμβασης  για χρονική περίοδο από 19/03/18 έως 09/09/2018, που θα
αφορά  στον  καθαρισμό  οικισμού  Ιουλίδας  και  συγκεκριμένα  :  στο  καθάρισμα  χόρτων,
απομάκρυνση  όλων  των  απορριμμάτων  από  τους  δημόσιους  χώρους  καθώς  και  τα
εγκαταλελειμμένα  κτίρια-οικόπεδα  εκατέρωθεν  των  δρόμων, καθαρισμό  κοινόχρηστων  χώρων,
αποκομιδή  απορριμμάτων  από  κάδους  (καλαθάκια  κοινόχρηστων  χώρων)  και  ασβέστωμα  των
παραδοσιακών πλακόστρωτων,  με  σκοπό  την συντήρηση της  καθαριότητας  και  της  ευπρεπούς
εικόνας του οικισμού και της υγείας των κατοίκων.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι: 

α)Καθαρισμός-σκούπισμα του Οικισμού Ιουλίδας (δρόμοι, πλατείες, πηγές, μνημεία, παιδικές χα-
ρές) από πάσης φύσεως υλικά (απορρίμματα, μικρά κλαδιά, φύλλα και χόρτα, πτώματα ζώων και
πτηνών),

β)αποψίλωση χόρτων- κλαδονομή, ανάλογα με την περίοδο και την αναγκαιότητα, 
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γ)ανανέωση χρώματος διαγραμμίσεων (άσπρισμα) όπου υπάρχουν - ασβεστόχρωση οδών, ξερολι-
θιών,

Τα ασβεστώματα-ασπρίσματα θα γίνονται απαραίτητα τις παραμονές τοπικών και εθνικών εορτών,
αργιών και οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν γραπτής ή τηλε-
φωνικής-προφορικής εντολής,

1.  Απομάκρυνση  όλων  των  απορριμμάτων  από  τους  δημόσιους  χώρους  (χαρτιά,  πλαστικά,
μπουκάλια, αποτσίγαρα κλπ) καθώς και από τα εγκαταλελειμμένα κτίρια - οικόπεδα εκατέρωθεν
των δρόμων εντός οικισμού Ιουλίδας, συμπεριλαμβανομένων των βαρέων-ογκωδών αντικειμένων
(στρώματα, έπιπλα κλπ) και κυρίως από τα σημεία που  δείχνουν οι συνημμένες φωτογραφίες και
από  εκείνα  που  θα  υποδειχθούν  από  την  υπηρεσία.  Ο ανάδοχος  θα  έχει  την  φροντίδα  για  την
μεταφορά  και  εναπόθεση  των  απορριμμάτων  σε  καθορισμένα,  από  την  υπηρεσία  του  Δήμου,
σημεία από τα οποία θα μεταφερθούν με ευθύνη του ιδίου με τα χέρια ή με  οποιοδήποτε μέσο
μεταφοράς  (τροχοφόρο  όχημα,  μουλάρια  ή  γαϊδούρια)  σε  σημεία  εντός  του  οικισμού  που  θα
υποδείξει ο Δήμος  για να τα μεταφέρει (ο Δήμος) στο ΧΑΔΑ.

Αποκομιδή απορριμμάτων από τους κάδους (καλάθια) απορριμμάτων με ταυτόχρονη αλλαγή σα-
κούλας και καθάρισμα του καλαθιού εξωτερικά αν απαιτείται,  

2. Συχνή και επιμελή καθαριότητα γύρω από τους κάδους των απορριμμάτων,

3.  Επιμελή καθαρισμό της δημόσιας τουαλέτας που βρίσκεται πλησίον του Π.Π. Ιατρείου Κέας
(θέση Ροκομένο) και συγκεκριμένα:

α)καθημερινό καθάρισμα, πλύσιμο και απολύμανση των λεκανών  WC,  των καλυμμάτων
των και των νιπτήρων, τουλάχιστον δύο φορές μέσα στην ημέρα την υψηλή περίοδο (Ιούνιος-
Σεπτέμβριος) και τουλάχιστον μία φορά ,καθημερινά, τους λοιπούς μήνες,

β)καθημερινό άδειασμα, καθάρισμα, πλύσιμο των δοχείων χάρτου, απορριμμάτων κτλ., και
αλλαγή  σακούλας  αποκομιδής  των  απορριμμάτων-χάρτου,  τουλάχιστον  δύο  φορές  μέσα  στην
ημέρα την υψηλή περίοδο (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) και τουλάχιστο μία φορά, καθημερινά, τους λοι-
πούς μήνες,

γ)τοπικό καθάρισμα και πλύσιμο των τοιχών, θυρών, θηκών, χειρολαβών, καθρεπτών και
των πιγκάλ τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα, την υψηλή περίοδο (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) και
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα τους λοιπούς μήνες.

δ)σάρωση και σφουγγάρισμα όλων των δαπέδων, τουλάχιστον δύο φορές μέσα στην ημέρα
την υψηλή περίοδο (Ιούνιος-Σεπτέμβριος)  και τουλάχιστον μία φορά, καθημερινά, τους λοιπούς
μήνες,

ε)συχνό γέμισμα των θηκών κρεμοσάπουνου ανάλογα με τις ανάγκες.

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται ως εξής:

Την υψηλή περίοδο (από 20/7 έως 20/8) θα καθαρίζουν 2 άτομα μαζί και στις 2 ζώνες, καθημερινά
(και ΣΚ), και ιδιαίτερα
στην ΖΩΝΗ Α 7:00-11:00 και 17:00-20:00 και
στην ΖΩΝΗ Β 11:00-15:00
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Την μέση περίοδο (από 5/6 έως 19/7 και από 21/8 έως 9/9) θα καθαρίζει 1 άτομο και στις 2 ζώνες, 
καθημερινά (και Σάββατα) και ιδιαίτερα
στην ΖΩΝΗ Α 8:00-13:00
στην ΖΩΝΗ Β 13:00-17:00 

Την χαμηλή περίοδο (από 19/3 έως 4/6) θα καθαρίζει 1 άτομο και στις 2 ζώνες, καθημερινά και 
ιδιαίτερα
στην ΖΩΝΗ Α 8:00-13:00
στην ΖΩΝΗ Β 13:00-17:00

Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι από 19/03/2018 έως  09/09/2018.

Τα υλικά και εργαλεία καθαριότητας (βούρτσες, σκούπες, καρότσια, πλαστικές σακούλες
συλλογής απορριμμάτων, κλπ) υλικά ασπρίσματος-βαψίματος, εργαλεία που απαιτούνται για τις
εργασίες αποψίλωσης-κλαδονομής (χορτοκοπτικά, φτυάρια, πριόνια, τσάπες, σκάλες, κλπ), είναι
στις υποχρεώσεις του εργολάβου. 

Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.

Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  δεκαοχτώ χιλιάδων
εξακοσίων ευρώ (18.600,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους
πόρους και θα βαρύνει τον ΚΑ 20.6279.0017 στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας, έτους 2018.

Η παροχή υπηρεσίας θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Η παροχή υπηρεσιών που αφορά τον καθαρισμό και το ασβέστωμα του Οικισμού της Ιουλίδας, θα
γίνει με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης η οποία διενεργείται από τον Δήμαρχο Κέας χωρίς
να απαιτείται  η  συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το  σκοπό αυτόν (άρθρο 118  παρ.2  του
Ν.4412/16). 

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και  2  του άρθρου 73 και  άρθρου 74 ισχύουν,  ανεξαρτήτως της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και
328.

Ισχύουσες Διατάξεις :

1.Οι διατάξεις του  άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από  παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Οι διατάξεις του Ν.4497/2017

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018, ύψους  18.600,00 € και συγκεκριμένα
στον Κ.Α.20.6279.0017.

Διάρκεια Σύμβασης :
Οι  ανωτέρω  εργασίες  θα  πραγματοποιηθούν  από  την  19η Μαρτίου  2018,  έως  και  την  9η

Σεπτεμβρίου 2018.

Τόπος Παροχής :
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στον οικισμό της Ιουλίδας.

Παραλαβή Εργασίας :
Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 219
παρ.1 του Ν.4412/16.

Τρόπος Πληρωμής :
       Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά και μετά την ποιοτική παραλαβή από

την  αρμόδια  επιτροπή,  κατόπιν  εκδόσεως  δελτίου παροχής  υπηρεσιών,  με  χρηματικό  ένταλμα
πληρωμής και με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί
να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου, σύμβασης
θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Κατά την οριστική παραλαβή  του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αυτή γίνεται
από  την  επιτροπή  παραλαβής,  η  οποία  διενεργεί  τον  απαιτούμενο  έλεγχο  και  συντάσσει  το
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Το πρωτόκολλο αυτό εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου, στην περίπτωση ωστόσο που το πρωτόκολλο υποβληθεί και παρέλθει
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του, χωρίς να έχει
ληφθεί απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.

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

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  Κ ΑΘΑ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Κ Α Ι
Ε Υ Π Ρ Ε Π Ι Σ Μ Ο Σ  Ο Ι Κ Ι Σ Μ Ο Υ  Ι Ο ΥΛ Ι Δ Α Σ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ  Τ Η Ν
Χ Α Μ Η Λ Η ,  Μ Ε Σ Η  Κ Α Ι  Υ Ψ Η Λ Η  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 18.600,00 € (συμπ.ΦΠΑ 24%)  από τον ΚΑ  20.6279.0017
οικονομικού έτους 2018.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2.  Την  ύπαρξη  εξειδικευμένης  πίστωσης  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.  έτους  2018  και
συγκεκριμένα στον ΚΑ 20.6279.0017 οικονομικού έτους 2018.
3.Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αρ.πρωτ.716/08.03.2018 Μελέτης της τεχνικής
Υπηρεσίας με την με αριθ.101/2018 Απόφαση Δημάρχου,
4. Την εισήγηση του προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
        1. Ιωάννης Ευαγγέλου        

            2. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 
   3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού      

          4. Αντώνιος Παούρης    
         5. Ειρήνη Βελισσαροπούλου

     6. Ελευθέριος Τζουβάρας  

Α) Την  έγκριση  της  παροχής  υπηρεσίας  Κ ΑΘΑ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Κ Α Ι  Ε Υ Π Ρ Ε Π Ι Σ Μ Ο Σ
Ο Ι Κ Ι Σ Μ Ο Υ  Ι Ο ΥΛ Ι Δ Α Σ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ  Τ Η Ν  Χ Α Μ Η Λ Η ,  Μ Ε Σ Η  Κ Α Ι
Υ Ψ Η Λ Η  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο .

Β)  Την  διάθεση και  ψήφιση  πίστωση  ποσού  18.600,00 € (συμπ.ΦΠΑ  24%)  από τον ΚΑ
20.6279.0017 οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 64/2018
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ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας  μεταφο-
ράς αποκομιδής απορριμμάτων από τον Οικισμό της Ιουλίδας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Γ Ι Α Τ Η Ν  Μ Ε ΤΑΦ Ο ΡΑ       Α Π Ο Κ Ο Μ Ι Δ Η Σ  Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ ΑΤ Ω Ν  Α Π Ο  Τ Ο Ν
Ο Ι Κ Ι Σ Μ Ο  Τ Η Σ  Ι Ο ΥΛ Ι Δ Α Σ  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   24.800  ,00   € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.   20.6277.0013   ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ  Σ :    ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ  Ο 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην μεταφορά αποκομιδής των απορριμμάτων από την πλατεία
Δημαρχείου  και  την  «πιάτσα»  Ιουλίδας,  την  πλατεία  Αγίου  Αντρέα  και  την  πλατεία  Σταυρού
Ιουλίδας και την διάθεση τους σε κεντρικό σημείο συλλογής απορριμμάτων του Δήμου, ώστε να
εξασφαλίζεται η καθαριότητα στον οικισμό της Ιουλίδας. 

Η εν λόγω υπηρεσία θα παρέχεται  από την 20η Μαρτίου 2018, έως και την 31η Οκτωβρίου
2018, από εργολάβο μιας και το προσωπικό του Δήμου δεν επαρκεί να καλύψει την ανάγκη αυτή
την συγκεκριμένη περίοδο (περίοδος αιχμής) και σε αντικατάσταση της μεταφοράς αποκομιδής των
απορριμμάτων με το μικρό φορτηγό του Δήμου (δωρεά Βουλής των Ελλήνων) που συντελείτο από
τον Δήμο κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Η μεταφορά θα γίνεται τουλάχιστον για 6 ημέρες την εβδομάδα, ενώ τις ημέρες αιχμής, οι
οποίες θα καθορίζονται από την υπηρεσία (Πάσχα, καλοκαιρινούς μήνες, κ.λ.π) θα γίνεται 2 φορές
ημερησίως – 7 ημέρες εβδομαδιαίως (πάντα σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου).

   Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 24.800,00 €, συμπερι-
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους, από την ομότιτλη πί-
στωση του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018, με Κ.Α.20.6277.0013.

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Η παροχή υπηρεσιών που αφορά στην μεταφορά αποκομιδής των απορριμμάτων από τον Οικισμό
της  Ιουλίδας  θα γίνει  με τη διαδικασία της  Απευθείας  Ανάθεσης η οποία  διενεργείται  από τον
Δήμαρχο Κέας χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο
118  παρ.2 του Ν.4412/16). 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης των παρ.1 και  2  του άρθρου 73 και  άρθρου 74 ισχύουν,  ανεξαρτήτως της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και
328.

Ισχύουσες Διατάξεις :

1.Οι διατάξεις του  άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από  παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Οι διατάξεις του Ν.4497/2017

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018, ύψους 24.800,00 € και συγκεκριμένα
στον Κ.Α.20.6277.0013.

Διάρκεια Σύμβασης :
Οι  ανωτέρω  εργασίες  θα  πραγματοποιηθούν  από  την  20η Μαρτίου  2018,  έως  και  την  31η

Οκτωβρίου 2018.

Τόπος Παροχής :
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στον οικισμό της Ιουλίδας (μεταφορά των απορριμμάτων σε
κεντρικό σημείο συλλογής απορριμμάτων του Δήμου)

Παραλαβή Εργασίας :
Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 219
παρ.1 του Ν.4412/16.

Τρόπος Πληρωμής :
       Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά και μετά την ποιοτική παραλαβή από

την  αρμόδια  επιτροπή,  κατόπιν  εκδόσεως  δελτίου παροχής  υπηρεσιών,  με  χρηματικό  ένταλμα
πληρωμής και με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί
να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου, σύμβασης
θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
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Κατά την οριστική παραλαβή  του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αυτή γίνεται
από  την  επιτροπή  παραλαβής,  η  οποία  διενεργεί  τον  απαιτούμενο  έλεγχο  και  συντάσσει  το
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Το πρωτόκολλο αυτό εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου, στην περίπτωση ωστόσο που το πρωτόκολλο υποβληθεί και παρέλθει
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του, χωρίς να έχει
ληφθεί απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς αποκομιδής των απορριμμάτων
από τον Οικισμό της Ιουλίδας

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 24.800,00 € (συμπ.ΦΠΑ 24%)  από τον ΚΑ  20.6277.0013
οικονομικού έτους 2018.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2.  Την  ύπαρξη  εξειδικευμένης  πίστωσης  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.  έτους  2018  και
συγκεκριμένα στον ΚΑ 20.6277.0013 οικονομικού έτους 2018.
3.Την  έγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  της  με  αρ.πρωτ.718/2018  Μελέτης  της  τεχνικής
Υπηρεσίας με την με αριθ.102/2018 Απόφαση Δημάρχου,
4. Την εισήγηση του προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
        1. Ιωάννης Ευαγγέλου        

            2. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 
   3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού      

          4. Αντώνιος Παούρης    
         5. Ειρήνη Βελισσαροπούλου

     6. Ελευθέριος Τζουβάρας  

Α) Την έγκριση  της  παροχής υπηρεσίας  μεταφοράς αποκομιδής των απορριμμάτων από τον
Οικισμό της Ιουλίδας.

Β)  Την  διάθεση και  ψήφιση  πίστωση  ποσού  24.800,00 € (συμπ.ΦΠΑ  24%)  από τον ΚΑ
20.6277.0013 οικονομικού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 65/2018
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ΘΕΜΑ 12ο :  Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υπο-
βαλλόμενων προσφορών για την  ανάδειξη  προσωρινού ανάδοχου του συνοπτικού μειοδοτικού
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο “Ανάπλαση πλατείας Κάτω Μεριάς”.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  12ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης

ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη

της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και

κατακυρώνει  όλες τις  δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  Για τη διεξαγωγή των

δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της,

δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες»

Βάσει της υπ΄αριθμ. 435/2017 (ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΕΔ-ΛΤ3) αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με

την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για την

με  ανοικτή  διαδικασία  επιλογή  αναδόχου για  τη  σύναψη  δημόσιας  σύμβασης  του  έργου

“ΑΝΑΠΛΑΣΗ   ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΚΑΤΩ   ΜΕΡΙΑΣ”,  εκδόθηκε  από  το  Δήμαρχο  η  με  Αριθμ.Πρωτ.

5416/29-12-2017  διακήρυξη  του  διαγωνισμού,  η  οποία  αναρτήθηκε  στο  ΚΗΜΔΗΣ  (ΑΔΑΜ:

17PROC002512009).

Συνολικά  έλαβαν  μέρος  στο  διαγωνισμό  έξι  (6)  συμμετέχοντες,  αλλά  συμφερότερη  ήταν  η

προσφορά  της  εταιρείας  ΥΡΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  για  τους  λόγους  που

αναφέρονται  στο  με  αριθμ.πρωτ.141061/3798/2017/26-02-2018 πρακτικό  δημοπρασίας  της

επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέση τεκμαρτή έκπτωση 30,55 % (ακολουθεί έντυπο

προϋπολογισμού προσφοράς όπως συμπληρώθηκε από τον ανάδοχο).

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 58920

Ομάδες
         Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)            

  Ολογράφως Αριθμητικώς 

Χωματουργικά -
καθαιρέσεις

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ % 36

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ -
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ -

ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ % 29
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ΣΙΔΕΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ % 29

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ -
ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ % 31

ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ % 29

ΦΥΤΕΥΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ % 34

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ % 33

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 9/2018 (ΑΔΑ: ΨΤΞΖΩΕΔ-

6ΡΑ)  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Κέας,  γνωμοδότησε  με  το  με

αριθμ.πρωτ.141061/3798/2017/26-02-2018 πρακτικό αξιολόγησης προς την οικονομική επιτροπή

για την ανάδειξη  της εταιρείας  ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ 099364656

και  Δ.Ο.Υ.  ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και  έδρα στην ΑΘΗΝΑ ΘΕΤΙΔΟΣ 6 Τ.Κ.  11528,  ως  προσωρινού

αναδόχου του διαγωνισμού διότι η προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε πλήρης,  σύμφωνη με τους

όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.  

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική Επιτροπή καλείται

να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2)  τους  όρους  της  με  αριθμ.πρωτ. 5416/29-12-2017  διακήρυξη  του  διαγωνισμού,  η  οποία

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 17PROC002512009).

3)  το  με  αριθμ.πρωτ.141061/3798/2017/26-02-2018  πρακτικό  δημοπρασίας  της  επιτροπής

διαγωνισμού

4) τα στοιχεία του φακέλου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

        1. Ιωάννης Ευαγγέλου        
            2. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 

   3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού      
          4. Αντώνιος Παούρης    

         5. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
    6. Ελευθέριος Τζουβάρας
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1.  Την  έγκριση του  με αριθμ.πρωτ.141061/3798/2017/26-02-2018  πρακτικού  δημοπρασίας  της

επιτροπής διαγωνισμού

2. Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΩ

ΜΕΡΙΑΣ” στην εταιρεία ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  με ΑΦΜ 099364656  και

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και έδρα στην ΑΘΗΝΑ ΘΕΤΙΔΟΣ 6 Τ.Κ. 11528  και την ανάδειξή της ως

προσωρινού αναδόχου, έναντι του ποσού των 120.945,15 € συμπ. ΦΠΑ 24%, ήτοι μέση τεκμαρτή

έκπτωση  30,55 % (ακολουθεί έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς όπως συμπληρώθηκε από

τον ανάδοχο).

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 58920

Ομάδες
         Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)            

  Ολογράφως Αριθμητικώς 

Χωματουργικά -
καθαιρέσεις

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ % 36

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ -
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ -

ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ % 29

ΣΙΔΕΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ % 29

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ -
ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ % 31

ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ % 29

ΦΥΤΕΥΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ % 34

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ % 33

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 66/2018
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ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια επίπλου για το
Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κέας

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  13ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΠΙΠΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

 (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  Σ ΑΞΙΑΣ   1  00,00   €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.       60.7133.0001

   ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201  8  )

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ  118  ΤΟΥ Ν.4412/2016    

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
Για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Κέας, κρίνεται απαραίτητη η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια επίπλου.

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 επίπλου για τις ανάγκες του Κέντρου
Κοινότητας του Δήμου

2.  την  διάθεση  πίστωσης  συνολικού  ποσού 100,00 € συμπ/νου  ΦΠΑ  από  τον  ΚΑ
60.7133.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018

    

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
              ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ -

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μία  (1)  Βιβλιοθήκη  από  υλικό  MDF  και
διαστάσεις 182x60
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Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  118  του  Ν.4412/2016),  μετά  από  συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους κατόπιν έρευνας
αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31
του Ν.4412/2016).

Ισχύουσες Διατάξεις :

1.Οι διατάξεις του  άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από  παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Τις διατάξεις του Ν.4497/17

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2018  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
60.7133.0001 με ποσό 700,00 € (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16).

Έγκριση Αποτελέσματος :
Η απευθείας  ανάθεση  διενεργείται  από τον  Δήμαρχο  Κέας  χωρίς  να  απαιτείται  η  συγκρότηση
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118  παρ.2 του Ν.4412/16). 

Χρόνος παράδοσης :
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το υλικό εντός ενός (1) μηνός. (άρθρο 206 & 207  του 
Ν.4412/16). 

Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
πραγματοποιείται  µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. (άρθρο 209  του Ν.4412/16) 

Τόπος Παράδοσης :
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου.  Τα έξοδα μεταφοράς
βαρύνουν τον ανάδοχο.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
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Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της  αξίας της προμήθειας  θα γίνεται  μετά  το  πέρας  της  ποσοτικής  και  ποιοτικής
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών (τιμολόγιο
πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε
βάρος του αναδόχου. 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 218 του Ν.4412/16).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018 και

    συγκεκριμένα στον  Κ.Α. 60.7133.0001.

3.  Την  έγκριση  της  με  αριθ.πρωτ.:  747/12.3.2018  Μελέτης  του  Τμήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών με την με αριθμ. 109/2018 Απόφαση Δημάρχου.

4. Την εισήγηση του προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
        1. Ιωάννης Ευαγγέλου        

            2. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 
   3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού      

          4. Αντώνιος Παούρης    
         5. Ειρήνη Βελισσαροπούλου

     6. Ελευθέριος Τζουβάρας  

Α) Εγκρίνει την δαπάνη για την προμήθεια επίπλου για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κέας.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού  συνολικού προϋπολογισμού  100,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ
24%) που θα βαρύνει τον ΚΑ 60.7133.0001.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 67/2018

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας “Τεχνι-
κή εξυπηρέτηση και υποστήριξη της αυτόματης ψηφιακής μηχανής γραμματοσήμανσης του
Δήμου”.

  Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  14ο θέμα της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ Α  ΞΙΑΣ   450,62   €   (  ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.  10.6265.0005

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 201  8

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ   118 ΤΟΥ Ν.4412/2018 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Για την κάλυψη των αναγκών της Οικονομικής-Διοικητικής Υπηρεσίας, κρίνεται απαραίτητη

η  ανάγκη  τεχνικής  εξυπηρέτησης  και  υποστήριξης  της  αυτόματης  ψηφιακής  μηχανής

γραμματοσήμανσης του Δήμου.

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 “Τεχνική εξυπηρέτηση και υποστήριξη 
της αυτόματης ψηφιακής μηχανής γραμματοσήμανσης του Δήμου”.

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  450,62 € (συμπ.  ΦΠΑ)  από τον  Κ.Α.  10.6265.0005 του
προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση.

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ
       

Το αντικείμενο αυτής της  παροχής υπηρεσίας είναι  η λειτουργική και  τεχνική εξυπηρέτηση και

υποστήριξη των ψηφιακών μηχανών και συστημάτων  γραμματοσήμανσης. 

Οι υποχρεώσεις του Προμηθευτή προς το Δήμο Κέας:
      1.Ένταξη της Μηχανής στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Μηχανών Γραμματοσήμανσης.  

Η ένταξη της Μηχανής στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Μηχανών Γραμματοσήμανσης «Postage-
by-PhoneTM» του Προμηθευτή (εφεξής ΚΕΜ Προμηθευτή) και σύνδεση της Μηχανής με το
ΚΕΜ, on-line, dial-up, μέσω απλής αναλογικής γραμμής, για την ασφαλή διαχείριση των
πιστώσεων ταχυδρομικών τελών και του Τιμοκαταλόγου του Ταχυδρομείου.
2. Λειτουργική Υποστήριξη και Εξυπηρέτηση.  

              Στη Λειτουργική Υποστήριξη και Εξυπηρέτηση περιλαμβάνονται οι παρακάτω υπηρεσίες:
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α.  Η διαθεσιμότητα στο ΚΕΜ Προμηθευτή του νέου Τιμοκαταλόγων του Ταχυδρομείου με
ημερομηνία έναρξης ισχύος, για τη φόρτωση από απόσταση (on-line, dial-up) στη Μηχανή
με πρωτοβουλία του Πελάτη (dial-up) είτε αυτόματα στην πρώτη σύνδεση για οποιαδήποτε
άλλη αιτία  (π.χ. καταχώρηση πίστωσης).
Για το σκοπό αυτό το Ταχυδρομείο γνωστοποιεί στο ΚΕΜ Προμηθευτή τις αλλαγές τιμών
στον αναγκαίο χρόνο για την καταχώρηση και έλεγχο πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος
των νέων τιμών
β.   Η  παραλαβή  (κατευθείαν  από  τον  πελάτη  είτε  από  το  Ταχυδρομείο)  των  εντολών
εισαγωγής  πίστωση  ταχυδρομικών  τελών  στη  Μηχανή,  η  αυθημερόν  εισαγωγή  της  στο
Σύστημα ΚΕΜ Προμηθευτή (Postage-by-PhoneTM) και στη συνέχεια η διαθεσιμότητα την
επόμενη  ημέρα,  για  την  από απόσταση  ασφαλή εισαγωγή  της  πίστωσης  στον αθροιστή
ελέγχου  διαθέσιμης  πίστωσης  του  Μετρητή  Ταχυδρομικών  Τελών  της  Μηχανής.   Το
κατέβασμα της πίστωσης στη Μηχανή γίνεται από απόσταση με ασφαλή σύνδεση, on-line,
dial-up από το πληκτρολόγιο της Μηχανής (πρωτοβουλία του πελάτη).
γ.  Η on-line ετήσια επιθεώρηση (inspection) καλής και ασφαλούς λειτουργίας του Μετρητή
Ταχυδρομικών  Τελών  της  Μηχανής  και  έκδοση  της  σχετικής  βεβαίωσης  ασφαλούς
λειτουργίας της «Μηχανής» για το Ταχυδρομείο.

     Τεχνική Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη.  
Η Τεχνική Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη του «Προμηθευτή» περιλαμβάνει τα παρακάτω:
α.   On-line dial-up, επιθεώρηση (inspection) και τεχνικός έλεγχος της «Μηχανής»  από
απόσταση  για  εντοπισμό  τεχνικών  προβλημάτων,  παροχή  τηλεφωνικής  υποστήριξης
αποκατάστασης προβλήματος.
β. Αποκατάσταση βλαβών με τα ανταλλακτικά και τις τεχνικές υπηρεσίες, στα συνεργεία
των Τεχνικών Υπηρεσιών του «Προμηθευτή» (εισκόμιση της «Μηχανής» ), είτε στο χώρο
του πελάτη (on-site).
γ. Hot Line τηλεφωνικής υποστήριξης των χειριστών.
δ. Παροχή συμβουλών εκμετάλλευσης του συστήματος και διαχείρισης σχέσεων με το
Ταχυδρομείο.
ε. Παροχή  των  αναβαθμίσεων  Λογισμικού  (Software)  και  Υλικού  (Hardware)  του
Συστήματος.

 4. Προϋποθέσεις και έκταση ευθύνης του "Προμηθευτή"  
Προϋπόθεση  των  υποχρεώσεων  αυτών  του  "Προμηθευτή"  είναι  ότι  κάθε  βλάβη  και
ανωμαλία λειτουργίας της «Μηχανής», πρέπει αμέσως με την εμφάνισή της, να αναφέρεται
γραπτά στον "Προμηθευτή". Η υποχρέωση του "Προμηθευτή" δεν ισχύει αν ο "Πελάτης",
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του "Προμηθευτή", προχωρήσει ο ίδιος σε επισκευές ή
επιτρέψει  αυτό  σε  τρίτα  πρόσωπα.  Παρεπόμενες  απαιτήσεις  του  "Πελάτη"  κατά  του
"Προμηθευτή" αποκλείονται ρητά.

       5.  Περιορισμός της ευθύνης του "Προμηθευτή"  
 Η ευθύνη του "Προμηθευτή" για εσφαλμένη ή πλημμελή τυχόν εκτέλεση των υπηρεσιών
του τεχνικής εξυπηρέτησης, που παρέχει με βάση τη σύμβαση αυτή, όπως επίσης και για τις
βλάβες  που  πιθανόν  θα  προκύψουν  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  τεχνικής
εξυπηρέτησης,  περιορίζεται  στην  χωρίς  χρέωση  του  "Πελάτη"  αποκατάσταση  των
ελλείψεων και βλαβών της «Μηχανής» οι οποίες αποδεδειγμένα προήλθαν από υπαιτιότητα
του "Προμηθευτή" ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του. Κάθε άλλη απαίτηση κατά του
"Προμηθευτή" αποκλείεται ρητά.
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        Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών με τα απαραίτητα υλικά ανέρχεται στο ποσό των
363,40  €  πλέον  Φ.Π.Α.  24% 87,22 €.  Συνολικός  προϋπολογισμός  εργασιών 450,62  €  και  θα
βαρύνει τον ΚΑ  10.6265.0005 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας, έτους 2018 με ποσό
450,62 €.

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), 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 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από  παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

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

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Τις διατάξεις του Ν.4497/2017

 Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018, ύψους 600,00 € και συγκεκριμένα στον
Κ.Α. 10.6265.0005, το δε υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί από τον προϋπολογισμό του 2019 (σύμφωνα
με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 ).

Έγκριση Αποτελέσματος :
Η απευθείας  ανάθεση  διενεργείται  από τον  Δήμαρχο  Κέας  χωρίς  να  απαιτείται  η  συγκρότηση
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118  παρ.2 του Ν.4412/16). 

Διάρκεια Σύμβασης :
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως
31.12.2018 (άρθρο 217  του Ν.4412/16).

Τόπος Παροχής :
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στην έδρα του προμηθευτή και στην έδρα του Δήμου Κέας όπως
αναλυτικά αναφέρονται στην με αριθμ.πρωτ. 748/12.03.2018 σχετική μελέτη.

Παραλαβή Εργασίας :
Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 219
παρ.1 του Ν.4412/16.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
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Τρόπος Πληρωμής   
Η πληρωμή της  αξίας  της  υπηρεσίας  θα  γίνει  μετά  την  ποιοτική  παραλαβή από την αρμόδια
επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως δελτίου παροχής υπηρεσιών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής και με
όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν
μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου, σύμβασης θα επιλύονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).
Κατά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αυτή γίνεται

από  την  επιτροπή  παραλαβής,  η  οποία  διενεργεί  τον  απαιτούμενο  έλεγχο  και  συντάσσει  το

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Το πρωτόκολλο αυτό εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου

αποφαινόμενου οργάνου, στην περίπτωση ωστόσο που το πρωτόκολλο υποβληθεί και παρέλθει

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από  την ημερομηνία υποβολής του, χωρίς να έχει

ληφθεί απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί

αυτοδίκαια.  

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2.  Την  ύπαρξη  εξειδικευμένων  πιστώσεων  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.  έτους  2018  και

συγκεκριμένα στον ΚΑ  10.6265.0005

3.  Την  έγκριση  της  με  αριθ.πρωτ.:  748/12.03.2018  Μελέτης  του  Τμήματος  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών με την με αριθ. 107/2018 Απόφαση Δημάρχου 

4.Την εισήγηση του προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
        1. Ιωάννης Ευαγγέλου        

            2. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 
   3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού      

          4. Αντώνιος Παούρης    
         5. Ειρήνη Βελισσαροπούλου

     6. Ελευθέριος Τζουβάρας  

Α) Την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας “Τεχνική εξυπηρέτηση και υποστήριξη
της αυτόματης ψηφιακής μηχανής γραμματοσήμανσης του Δήμου”.

Β)   Την διάθεση και ψήφιση πίστωση ποσού  450,62 € (συμπ. ΦΠΑ) από τον  10.6265.0005 του
προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 68/2018



4η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Μαρτίου 2018

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση της δαπάνης, διορισμός δικηγόρου για απάντηση σε εξώδικη διαμαρτυ-
ρία δημότη και διάθεση πίστωσης. 

O πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε 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. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή
γνωμοδοτήσεων,  μόνο  εφόσον  δεν  έχουν  προσληφθεί  δικηγόροι,  με  μηνιαία  αντιμισθία.  Με
απόφασή  της  είναι  δυνατή,  κατ’ εξαίρεση,  η  ανάθεση  σε  δικηγόρο,  εξώδικου  ή  δικαστικού
χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του
δήμου  και  απαιτούν  εξειδικευμένη  γνώση  ή  εμπειρία.  Στις  περιπτώσεις  αυτές  η  αμοιβή  του
δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ.. 

Ο Πρόεδρος αιτείται τον διορισμό της δικηγορικής εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ
και ΣΙΜΟΥ  (ΑΜ ΔΣΑ 80485) και τη διάθεση πίστωσης για την κάλυψη της δικηγορικής αμοιβής,
που θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6111.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2018, για τα κάτωθι  :

 για την σύνταξη εξώδικης απαντήσεως στο εξώδικο του δημότη Σταματίου Παούρη του
Στυλιανού και την γνωμάτευση επί του εν λόγω ζητήματος σχετικά με τις ενέργειες που
πρέπει να λάβουν χώρα από Δήμο και την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού
ευρώ  τετρακοσίων  ενενήντα  έξι  (496,00  €)  συμπ.  ΦΠΑ  24%  για  την  κάλυψη  της
δικηγορικής αμοιβής, η οποία είναι η κατώτερη σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων.

Αναλυτικά :
απασχόληση για χρονικό διάστημα 5 ωρών με ύψος ωριαίας  αποζημίωσης 80,00 € (όσο και  η
ελάχιστη αμοιβή για εξωδικαστικές εργασίες σύμφωνα με το πίνακα αμοιβών) πλέον ΦΠΑ 24%

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.4412/2016
3.   Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 
4.   Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋ/σμό του οικ. έτους 2018 και στον Κ.Α. 

       00.6111.0001

5.    Την εισήγηση του προέδρου



4η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Μαρτίου 2018

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
        1. Ιωάννης Ευαγγέλου        

            2. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 
   3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού      

          4. Αντώνιος Παούρης    
         5. Ειρήνη Βελισσαροπούλου

      6. Ελευθέριος Τζουβάρας  

Διορίζει  τη δικηγορική εταιρεία  ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ και ΣΙΜΟΥ (ΑΜ ΔΣΑ
80485) και διαθέτει πίστωση για την κάλυψη της δικηγορικής αμοιβής που θα βαρύνει τον ΚΑ
00.6111.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2018, για τα κάτωθι  :

 για την σύνταξη εξώδικης απαντήσεως στο εξώδικο του δημότη Σταματίου Παούρη του
Στυλιανού και την γνωμάτευση επί του εν λόγω ζητήματος σχετικά με τις ενέργειες που
πρέπει να λάβουν χώρα από Δήμο και την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού
ευρώ  τετρακοσίων  ενενήντα  έξι  (496,00  €)  συμπ.  ΦΠΑ  24%  για  την  κάλυψη  της
δικηγορικής αμοιβής, η οποία είναι η κατώτερη σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων.

Αναλυτικά :
απασχόληση για χρονικό διάστημα 5 ωρών με ύψος ωριαίας  αποζημίωσης 80,00 € (όσο και  η
ελάχιστη αμοιβή για εξωδικαστικές εργασίες σύμφωνα με το πίνακα αμοιβών) πλέον ΦΠΑ 24%

Η  εν  λόγω  δαπάνη  στηρίζεται  στις  διατάξεις  του  άρθρου  209  του  Ν.3463/2006  και  του
Ν.4412/2016.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 69/2018
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ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση σε δικαστικό
επιμελητή για επίδοση εγγράφου σε δημότη.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε 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  έγκριση της  δαπάνης  και  τη  διάθεση  πίστωσης  για  την  κάλυψη της
αμοιβής του δικαστικού επιμελητή Ζωγόπουλου Παναγιώτη, που θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6116.0001
του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2018, για τα κάτωθι  :

 για  την  επίδοση  απαντήσεως  στο  εξώδικο  του  δημότη  Σταματίου  Παούρη  του
Στυλιανού  συνολικού κόστους 95,00 € (άνευ ΦΠΑ – δεν υπόκειται σε καθεστώς ΦΠΑ)

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.4412/2016
3.   Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 
4.   Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋ/σμό του οικ. έτους 2018 και στον Κ.Α. 

       00.6116.0001

5.    Την εισήγηση του προέδρου

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
        1. Ιωάννης Ευαγγέλου        

            2. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 
   3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού      

          4. Αντώνιος Παούρης    
         5. Ειρήνη Βελισσαροπούλου

        6. Ελευθέριος Τζουβάρας  

Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 95,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6116.0001 του
προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2018  με  τίτλο  «Αμοιβές  Δικαστικών  επιμελητών»,  για  τις
εργασίες επίδοσης απάντησης στο εξώδικο του Παούρη Σταμάτη του Στυλιανού με τον Δικαστικό
Επιμελητή κο ΖΩΓΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 70/2018
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ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας “ΚΑΘΑ-
ΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”.

  Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  17ο θέμα της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  Σ

Κ ΑΘΑ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Π Α ΡΑ Λ Ι Ω Ν  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖ  ΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   24.800,00   € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.      30.6279.0018
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 201  8

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ   118  ΤΟΥ Ν.4412/2016 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των πιο πολυσύχναστων

παραλιών του Δήμου Κέας, και σε συνέχεια της με αριθ. 49/2018 Απόφασης του Δ.Σ.

περί  έγκρισης  σύναψης  σύμβασης  εργολαβιών  καθαριότητας,  εισηγούμαστε  προς  την

Οικονομική Επιτροπή : 

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  παροχή  υπηρεσίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΠΑΡΑΛΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

2. την διάθεση πίστωσης ύψους 24.800,00 € από ίδιους πόρους του Δήμου και συγκεκριμένα:

 από  τον ΚΑ 30.6279.0018  “Παροχή  υπηρεσίας  για  τον  καθαρισμό  παραλιών  2018”
(στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 24.800,00€).

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ
       

Π Α Ρ Ο Χ Η Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν  Γ Ι Α Τ Ο Ν
 Κ ΑΘΑ Ρ Ι Σ Μ Ο  Π Α ΡΑ Λ Ι Ω Ν  Δ Η Μ ΟΥ  Κ Ε Α Σ

Η παρούσα μελέτη αφορά στον καθαρισμό παραλιών (Ορκός, Συκαμιά, Σπαθί, Οτζιάς, Γιαλισκάρι,
Κορησσία, Ξύλα, Ποίσσες, Λιπαρό, Καμπί, Βουρκάρι) του Δήμου, για το χρονικό διάστημα από
30 Απριλίου 2018 έως 07 Οκτωβρίου 2018, με σκοπό την συντήρηση της καθαρής εικόνας αυτών.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος παροχής υπηρεσίας, υποχρεούται για : 
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 Κλάδεμα (που θα γίνει άπαξ), ευπρεπισμός των δέντρων και άσπρισμα των κορμών τους σε
ύψος ενός μέτρου από την επιφάνεια του εδάφους,

 Αποψίλωση των χόρτων από την εν γένει περιοχή των παραλιών,
 Συγκέντρωση  και  απομάκρυνση  των  απορριμμάτων  των  άνω  παραλιών  με  χρήση

μηχανήματος καθαρισμού ακτών και χειροκίνητα (όπου χρειάζεται), 
 Συγκέντρωση και απομάκρυνση των απορριμμάτων που συγκεντρώνονται  στις παραπάνω

παραλίες και στα καλαθάκια απορριμμάτων
 Τοποθέτηση  των  ομπρελών  και  διαδρόμων  ΑΜΕΑ και  τη  μετέπειτα  αποξήλωση  και

μεταφορά τους σε αποθήκη του Δήμου με ευθύνη και μεταφορικό μέσο του εργολάβου,
καθ’ υπόδειξη του Δήμου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος παροχής υπηρεσίας, υποχρεούται : 

 Να εργάζεται εντός  συγκεκριμένων ωραρίων για την αποφυγή όχλησης των χρηστών
λουομένων κλπ των παραλιών  και ιδιαίτερα:

 Κατά την Υψηλή περίοδο: 06:00π.μ.-09:00π.μ. & 18:00μ.μ.-20:00μ.μ.
 Κατά την Χαμηλή περίοδο: 07:00π.μ.-10:00π.μ. & 17:00μ.μ.-20:00μ.μ.

 (Πιθανόν η έναρξη και η λήξη των ανωτέρω ωραρίων να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της
Σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν.)

 να καθαρίσει τις περιγραφόμενες παραλίες, με  μηχάνημα καθαρισμού ακτών, στο ξεκίνημα
της Σύμβασης και πέραν αυτού, κατά τη διάρκεια της υψηλής περιόδου.

 Να μην χρησιμοποιεί το μηχάνημα καθαρισμού ακτών τα Σαββατοκύριακα.

 Να τηρεί βιβλίο εργασιών σε ημερήσια βάση, το οποίο θα συνυπογράφεται καθημερινά από
τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και  τον Πρόεδρο της  εκάστοτε Δημοτικής  Κοινότητας.  Το εν
λόγω βιβλίο θα παραδίδεται στην  Επιτροπή παραλαβής της υπηρεσίας για τη Βεβαίωση
καλής εκτέλεσης των εργασιών.

 Να διαθέτει όλα τα υλικά καθαριότητας, υλικά ασπρίσματος και εργαλεία που απαιτούνται
για τις ως άνω εργασίες.

 Σε επιβάρυνση του ιδίου με τις ασφαλιστικές εισφορές.

 Να  συμμορφώνεται  με  τις  ισχύουσες  Αστυνομικές  και  Υγειονομικές  διατάξεις  περί
καθαριότητας.

 Να ασφαλίσει το προσωπικό του στο ΙΚΑ, να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την
πρόληψη ατυχημάτων, καθώς επίσης και την υγεία και παροχή πρώτων βοηθειών για το
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του και κάθε τρίτου.
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 Να  διατηρεί  σε  καλή  κατάσταση,  όλα  τα  υλικά  και  μέσα  οποιασδήποτε  φύσεως,
περιλαμβανομένης  και  της  ιδιοκτησίας  του  Δήμου.  Σχετικές  διαταγές  της  Υπηρεσίας
εκτελούνται από τον ανάδοχο και σε αντίθετη περίπτωση τα μέτρα προστασίας φυλάξεως ή
διατηρήσεων λαμβάνονται από τον εργοδότη Δήμο και οι σχετικές δαπάνες καταλογίζονται
στον ανάδοχο.

 Να  παίρνει  όλα  τα  ενδεικνυόμενα  μέτρα  για  την  προστασία  και  διαφύλαξη  όλων  των
κοινωφελών  και  κάθε  φύσεως  υπηρεσιών  που  βρίσκονται  κοντά  στην  εκτελούμενη
υπηρεσία για την πρόληψη ζημιών ή διακοπής της λειτουργίας των. Ζημιές που έγιναν από
αμέλεια του αναδόχου, επανορθώνονται  αμέσως από τον ίδιο.  Σε αντίθετη περίπτωση η
αποκατάσταση των ζημιών, γίνεται από τον Δήμο σε βάρος του αναδόχου.

 Να  μην  παρεμποδίζει   την  εκτέλεση  υπηρεσίας  από  άλλους  εργολήπτες  που
χρησιμοποιούνται  από  τον  εργοδότη  για  την  εκτέλεση  υπηρεσιών,  που  δεν
συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση ή εξαιρέθηκαν αργότερα και νόμιμα απ` αυτήν καθώς
επίσης και στο προσωπικό αυτού ή του εργοδότου ή κάθε άλλης αρχής που απασχολείται με
την εκτέλεση έργων μέσα ή κοντά στο χώρο εργασίας του.

 Να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως δέντρα, θάμνους και
καλλιεργημένες εκτάσεις που βρίσκονται στην περιοχή του έργου, εφ` όσον η βλάστηση
αυτή δεν παρεμποδίζει την εκτέλεση του, κατά την κρίση του εργοδότου. Ο ανάδοχος θα
είναι  υπεύθυνος  για  κάθε  αυθαίρετη  κοπή  ή  βλάβη  δένδρων,  θάμνων  και  καταστροφή
φυτείας που θα προκληθεί από κακό χειρισμό των μηχανημάτων, την εναπόθεση υλικών
κλπ.     

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει:

 Να διαθέτει μηχάνημα καθαρισμού ακτών, με δυνατότητα βύθισης, το ελάχιστο 30cm και
το  οποίο  να  έχει  τη  δυνατότητα  να  κάνει  ανάσυρση  της  άμμου,  των  πετρών  και  των
απορριμμάτων.  Να  κάνει  κοσκίνισμα  της  άμμου  και  των  απορριμμάτων  και  όλα  τα
απόβλητα υλικά (όπως αποτσίγαρα, μπουκάλια, θραύσματα γυαλιού, πέτρες, ξερά κλαδιά,
φύκια κ.λπ.) να τα συγκεντρώνει και να τα μεταφέρει με δική του ευθύνη στους χώρους
συγκέντρωσης απορριμμάτων του Δήμου.

 Να χρησιμοποιεί εργαλεία καθαριότητας της άμμου και των ακτών, όταν δεν γίνεται με
μηχανικό τρόπο, όπως τσουγκράνα, χειροκίνητοι συλλέκτες σκουπιδιών κτλ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

ΠΑΡΑΛΙΑ
ΧΑΜΗΛΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

(30/4-17/6 & 10/9-07/10)

ΥΨΗΛΗ
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(18/6-09/9)

Ορκός 2/μήνα 2/εβδομάδα

Συκαμιά 2/μήνα 2/εβδομάδα
Σπαθί 1/εβδομάδα 2/εβδομάδα
Οτζιάς 1/εβδομάδα 6/εβδομάδα

(οπωσδήποτε Σάββατο και Κυριακή)
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Γιαλισκάρι 1/εβδομάδα 4/εβδομάδα
(οπωσδήποτε Σάββατο και Κυριακή)

Κορησσία 1/εβδομάδα 4/εβδομάδα
(οπωσδήποτε Σάββατο και Κυριακή)

Ξύλα 2/μήνα 2/εβδομάδα
Ποίσσες 1/εβδομάδα 4/εβδομάδα

(οπωσδήποτε Σάββατο και Κυριακή)
Λιπαρό 1/μήνα 2/εβδομάδα
Καμπί 1/μήνα 2/εβδομάδα

Βουρκάρι 1/εβδομάδα 4/εβδομάδα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ

Οι κάτωθι παραλίες,  θα καθαριστούν όλες με το  ξεκίνημα της Σύμβασης και επιπλέον με
συχνότητα που αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα*:

ΠΑΡΑΛΙΑ
ΥΨΗΛΗ

 ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(18/6-09/9)

Ορκός 3 φορές

Συκαμιά 3 φορές

Σπαθί 6 φορές

Οτζιάς 6 φορές

Γιαλισκάρι 6 φορές

Κορησσία 6 φορές

Ξύλα 3 φορές

Ποίσσες 6 φορές

Λιπαρό 3 φορές

Καμπί 3 φορές

Βουρκάρι 3 φορές

*Ο μηχανικός  καθαρισμός  θα  γίνεται  σε  χρονικά  διαστήματα  και  με  συχνότητα  έτσι  ώστε  να
καλύπτει όλη την περίοδο της ευθύνης καθαρισμού. Θα αναγράφονται οι μηχανικοί καθαρισμοί στο
βιβλίο εργασιών το οποίο θα υπόκειται σε έλεγχο όταν του ζητηθεί αλλά και απαραίτητα κατά την
παραλαβή της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι από  30 Απριλίου 2018 έως 07 Οκτωβρίου 2018.

Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων
οχτακοσίων ευρώ  (24.800,00€),  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  (24%),  και  χρηματοδοτείται
από ιδίους πόρους. Συγκεκριμένα από τον ΚΑ 30.6279.0018 προϋπολογισμού οικ.έτους 2018, του
Δήμου Κέας όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 24.800,00€.

Η  παροχή  υπηρεσίας  θα  εκτελεστεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  80/2016  και  του  Ν.
4412.2016.
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   Π Ρ ΟΫ Π ΟΛΟ Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε.Μ. ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

Τ.Μ. ΔΑΠΑΝΗ

1 Κλάδεμα (που θα γίνει άπαξ), 
ευπρεπισμός των δέντρων και 
άσπρισμα των κορμών τους σε 
ύψος ενός μέτρου από την 
επιφάνεια του εδάφους

ΤΕΜ 1 2.000,00 2.000,00

2 Αποψίλωση  των  χόρτων  από
την εν γένει περιοχή των παρα-
λιών

ΤΕΜ 1 4.500,00 4.500,00

3 Συγκέντρωση  και
απομάκρυνση  των
απορριμμάτων  των  άνω
παραλιών  με  χρήση
μηχανήματος καθαρισμού
ακτών  και  χειροκίνητα  (όπου
χρειάζεται)

ΤΕΜ 1 7.000,00 7.000,00

4 Συγκέντρωση  και  απομάκρυνση
των  απορριμμάτων  που
συγκεντρώνονται  στις
παραπάνω  παραλίες και  στα
καλαθάκια απορριμμάτων

ΤΕΜ 1 4.000,00 4.000,00

5 Τοποθέτηση και αποξήλωση 
των ομπρελών και διαδρόμων 
ΑΜΕΑ, και μεταφορά τους σε 
αποθήκη του δήμου με ευθύνη 
και μεταφορικό μέσο του 
εργολάβου, καθ’ υπόδειξη του 
δήμου

ΤΕΜ 1 2.500,00 2.500,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 20.000,00
ΦΠΑ 24% 4.800,00
ΣΥΝΟΛΟ 24.800,00

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία στις τρέχουσες τιμές
εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.

Άρθρο 1 :Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει μέσω Απευθείας Ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου  (σύμφωνα
με  το  άρθρο  118  του  Ν.4412/2016),  μετά  από  συλλογή  προσφορών  από  τις  επιχ/σεις  του
αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία
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σύναψης σύμβασης των παρ.1 και  2  του άρθρου 73 και  άρθρου 74 ισχύουν,  ανεξαρτήτως της
επιλογής  της  διαδικασίας,  συνεπώς  πρέπει  να  ζητείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
δικαιολογητικών  εγγράφων  (απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  πιστοποιητικό  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και
των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και
328.

Άρθρο 2ο   :   Ισχύουσες διατάξεις

1.Οι διατάξεις του  άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από  παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)
2.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

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

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Τις διατάξεις του Ν.4497/17

Άρθρο 3ο :   Διάρκεια Σύμβασης

Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι από 30 Απριλίου 2018 έως 07 Οκτωβρίου 2018 (άρθρο
217  του Ν.4412/16).

Άρθρο 4ο:   Παραλαβή Εργασίας :

Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 219
παρ.1 του Ν.4412/16.

Άρθρο 5ο   :Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά και μετά την ποιοτική παραλαβή από
την  αρμόδια  επιτροπή,  κατόπιν  εκδόσεως  δελτίου  παροχής  υπηρεσιών,  με  χρηματικό ένταλμα
πληρωμής και με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί
να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου, σύμβασης
θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).
Κατά την οριστική παραλαβή  του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αυτή γίνεται
από  την  επιτροπή  παραλαβής,  η  οποία  διενεργεί  τον  απαιτούμενο  έλεγχο  και  συντάσσει  το
πρωτόκολλο οριστικής  παραλαβής.  Το πρωτόκολλο αυτό εγκρίνεται  με απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου, στην περίπτωση ωστόσο που το πρωτόκολλο υποβληθεί  και  παρέλθει
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από  την ημερομηνία υποβολής του, χωρίς να έχει
ληφθεί απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1.  Τις ανωτέρω διατάξεις
2.  Την  ύπαρξη  εξειδικευμένων  πιστώσεων  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.  έτους  2018 και

συγκεκριμένα στον ΚΑ 30.6279.0018 

3.  Την  έγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  της  με  αριθ.πρωτ.  750/12.03.2018  Μελέτης  της

Τεχνικής Υπηρεσίας με την με αριθ. 110/2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Την εισήγηση του προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
        1. Ιωάννης Ευαγγέλου        

            2. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 
   3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού      

          4. Αντώνιος Παούρης    
         5. Ειρήνη Βελισσαροπούλου

     6. Ελευθέριος Τζουβάρας  

Α) Την έγκριση της παροχής υπηρεσίας Καθαρισμός παραλιών Δήμου Κέας.

Β)  Την διάθεση και ψήφιση πίστωση ποσού 24.800,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%)
από ιδίους πόρους και συγκεκριμένα:

 από  τον ΚΑ 30.6279.0018  “Παροχή  υπηρεσίας  για  τον  καθαρισμό  παραλιών  2018”
(στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 24.800,00€).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 71/2018
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ΘΕΜΑ 18ο :  Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για την λήψη απόφασης αναμόρφωσης
τελών χρήσης δημοτικού σφαγείου για το έτος 2018.

  Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη των μελών την με αριθ. πρωτ. 726/09.03.2018 εισήγηση που υπογράφεται από την Προϊστα-
μένη της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ και έχει ως εξής :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ,(Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής) του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07.06.2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”,  η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό
Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1Ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται
προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  τη  λήψη  απόφασης  για  τον  καθορισμό  του  δικαιώματος  χρήσης
δημοτικών σφαγείων όπως ορίζεται και στην παρ.3 του άρθρου 3 του Β.Δ 24/2-10/10/10/58

Με την  υπ΄αριθμ.  235/2017 απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  το  τέλος  χρήσης  Δημοτικού
Σφαγείου για το έτος  2018 (επικύρωση νομιμότητας  από Απ/νη Διοίκηση Αιγαίου 11235/22-2-
2018) έχει διαμορφωθεί ως εξής:

          α/α           Κατηγορίες Ζώων Όσοι έχουν Δραστηριότητα
Χονδρικού Εμπορίου νωπού

κρέατος  αιγοπροβάτων,
χοιρινών και βοοειδών

€/κεφαλή

 Λοιπές κατηγορίες
λιανικής πώλησης

κρέατος, παραγωγοί
και λοιποί
€/κεφαλή

       1. Αμνοί, ερίφια 1,70             2,20

 2. Αίγες, πρόβατα 1,90             2,50

 3. Χοίροι γδαρτοί                       8,00             8,00

 4. Χοίροι μαδητοί                     10,00           10,00

 5. Χοιρίδια                       3,50             3,50

 6. Βοοειδή- Μόσχοι                     20,00           20,00

Από την λειτουργία του Σφαγείου, την αύξηση  της παραγωγής χοιρινών για εκμετάλλευση από
τους ντόπιους παραγωγούς και την ανάγκη προσέλκυσης εμπόρων και εκτός του νησιού για την
διάθεση της ζωικής παραγωγής τους,  προτείνουμε την αναμόρφωση των τελών χρήσης για την
κατηγορία 4. “Χοίροι μαδητοί”, ανάλογα με το βάρος των ζώων προς σφαγή. Ένας επιπλέον λόγος
είναι η εκτίμηση από την αποκτηθείσα εμπειρία ότι μια κατηγορία βάρους χοιρινών, δηλαδή αυτή
των 25 κιλών έως 45 κιλών είναι  η πλέον εμπορεύσιμη αλλά και  εκ των πραγμάτων η πλέον
ανταγωνιστική. Για αυτό δημιουργούμαι μια ειδική κατηγορία τελών σφαγείου για αυτό το βάρος
χοιρινών ζώων.
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Ο πίνακας τελών χρήσης  Δημοτικού Σφαγείου για το έτος 2018 διαμορφώνεται ως εξής:

          α/α           Κατηγορίες Ζώων Όσοι έχουν Δραστηριότητα
Χονδρικού Εμπορίου νωπού

κρέατος  αιγοπροβάτων,
χοιρινών και βοοειδών

€/κεφαλή

 Λοιπές κατηγορίες
λιανικής πώλησης

κρέατος, παραγωγοί
και λοιποί
€/κεφαλή

       1. Αμνοί, ερίφια  1,70              2,20

 2. Αίγες, πρόβατα  1,90              2,50

 3. Χοίροι γδαρτοί                      8,00              8,00

 4. Χοίροι μαδητοί πάνω από 45κ.                    10,00            10,00

5. Χοίροι μαδητοί από 25κ. έως 45κ.   6,00              8,00

 6. Χοιρίδια (έως 25κ)                      3,50              3,50

 7. Βοοειδή- Μόσχοι                    20,00            20,00

 
Η Οικονομική Επιτροπή,  αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,  εισηγείται  στο Δημοτικό
Συμβούλιο για την λήψη απόφασης για την αναμόρφωση τελών χρήσης δημοτικού σφαγείου για το
έτος 2018.

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

        1. Ιωάννης Ευαγγέλου        
            2. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 

   3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού      
          4. Αντώνιος Παούρης    

         5. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
     6. Ελευθέριος Τζουβάρας  

Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  λήψη  απόφασης  αναμόρφωσης  τελών  χρήσης
δημοτικού σφαγείου για το έτος 2018  και τη διαμόρφωση τους,  ως εξής :

          α/α           Κατηγορίες Ζώων Όσοι έχουν Δραστηριότητα
Χονδρικού Εμπορίου νωπού

κρέατος  αιγοπροβάτων,
χοιρινών και βοοειδών

€/κεφαλή

 Λοιπές κατηγορίες
λιανικής πώλησης

κρέατος, παραγωγοί
και λοιποί
€/κεφαλή

       1. Αμνοί, ερίφια  1,70              2,20

 2. Αίγες, πρόβατα  1,90              2,50

 3. Χοίροι γδαρτοί                      8,00              8,00

 4. Χοίροι μαδητοί πάνω από 45κ.                    10,00            10,00

5. Χοίροι μαδητοί από 25κ. έως 45κ.   6,00              8,00

 6. Χοιρίδια (έως 25κ)                      3,50              3,50

 7. Βοοειδή- Μόσχοι                    20,00            20,00

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 72/2018
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ΘΕΜΑ 19ο :  Διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υπηρεσίας «ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙ-
ΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΕΑ»,  σε
σχέση και με την προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙ-
ΓΑΙΟΥ.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  19ο 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.

Με  την  υπ΄αριθμ. 111/2017  (ΑΔΑ:  ΩΣΛΦΩΕΔ-62Φ)  απόφασή  του  το  δημοτικό  συμβούλιο
αποφάσισε ομόφωνα τα κάτωθι :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α- Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για την εκτέλεση
του έργου «ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓ.
ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΕΑ», μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, του
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Β-Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου για την υπογραφή της σύμβασης.

Στο άρθρο 6 της  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ αναφέρονται τα εξής :

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ………………€, εκ των οποίων ποσό 15.000,00€ θα προ-

έλθει από πιστώσεις του Δήμου Κέας και ποσό …...… € από πιστώσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ενδει-

κτική κατανομή των ποσών αναπτύσσεται στο παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Στο άρθρο 7 της  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ αναφέρονται τα εξής :

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας Σύμβασης καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνει τις

κατωτέρω υποχρεώσεις: 

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού,  δια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, αναλαμβάνει την

υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης, όπως περιγράφεται ανωτέρω στο Άρθρο 3.
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2. Ο Δήμος Κέας αναλαμβάνει:

α) τη χρηματοδότηση του έργου με το  ποσό των 15.000,00€.

β) να προβεί στις όποιες αναγκαίες ενέργειες οι οποίες θα υποδεικνύονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης

του έργου, με σκοπό τη διευκόλυνση της πορείας εκτέλεσης του έργου και οι οποίες απορρέουν από τις αρμο-

διότητές του.

3. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει:

α) τη χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των _______________€.

β) να προβεί στις όποιες αναγκαίες ενέργειες οι οποίες θα υποδεικνύονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης

του έργου, με σκοπό τη διευκόλυνση της πορείας εκτέλεσης του έργου και οι οποίες απορρέουν από τις αρμο-

διότητές του.

Συμφωνείται ρητά ότι για την εκτέλεση ή πραγμάτωση του αντικειμένου ή περιεχομένου της παρούσας Προ-

γραμματικής Σύμβασης, ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή και τρίτων θα προκαλεί-

ται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (π.χ. επιστημονική υποστήριξη,

διάθεση στελεχών υπηρεσιών του κ.λπ.) αλλά και το κόστος της εν γένει λειτουργίας της Επιτροπής Παρακο-

λούθησης του Έργου θα καλύπτεται από το Δήμο Κέας και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Όλοι οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι (Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Δήμος Κέας & Περιφέρεια Νοτίου Αι-

γαίου) αναλαμβάνουν την υποχρέωση συμμετάσχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου, όπως περι-

γράφεται κατωτέρω στο άρθρο 9 της παρούσης, ορίζοντας σχετικώς εκπροσώπους και αναπληρωτές τους.

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00
€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  στην  εκτέλεση  υπηρεσίας
«ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΕΑ»,  σε σχέση και με την προγραμματική
σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,  του  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ και  της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6737.0001 προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 με τίτλο
“Προγραμματική σύμβαση με την ΚΑ Εφορία Αρχαιοτήτων” στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση
ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00 €)

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 2018 και στον ΚΑ

00.6737.0001  προϋπολογισμού  οικ.έτους  2018  με  τίτλο  “Προγραμματική  σύμβαση  με  την  ΚΑ

Εφορία Αρχαιοτήτων”

3. Την υπ΄αριθμ. 111/2017 (ΑΔΑ: ΩΣΛΦΩΕΔ-62Φ) απόφαση του Δ.Σ.

4.  Την υπ’ αριθμ.  156/2017 (ΑΔΑ: 7Ζ3Ψ7ΛΞ-ΠΣΤ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Νοτίου Αιγαίου
5. Την εισήγηση του προέδρου
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 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
        1. Ιωάννης Ευαγγέλου        

            2. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 
   3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού      

          4. Αντώνιος Παούρης    
         5. Ειρήνη Βελισσαροπούλου

     6. Ελευθέριος Τζουβάρας  

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00 €) για την κάλυψη της υπηρεσιακής
ανάγκης  που  αφορά  στην  εκτέλεση  υπηρεσίας  «ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΕΑ», σε σχέση
και  με  την  προγραμματική  σύμβαση  πολιτισμικής  ανάπτυξης  μεταξύ  του  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  &  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,  του  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  και  της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6737.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 με τίτλο
“Προγραμματική σύμβαση με την ΚΑ Εφορία Αρχαιοτήτων” στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση
ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00 €)

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 73/2018
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ΘΕΜΑ 20ο :  Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών  πολυετών υποχρεώσεων και την
διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην δαπάνη που θα πραγματο-
ποιηθεί εντός του 2018 – συμπληρωματική.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε

υπόψη  των  μελών  την  με  αριθμ.  πρωτ.  761/12.03.2018  εισήγηση  που  υπογράφεται  από  την

Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ και έχει ως εξής :

Σε συνέχεια της απόφασης 1/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, και μετά την έγκριση του Π/Υ 2018
(ΑΔΑ:  Ψ7ΑΜΟΡ1Ι-5ΥΘ)  από  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Αιγαίου,  προχωρούμε  στην
συμπληρωματική δέσμευση των πιστώσεων που είχαν δεσμευτεί βάσει του άρθρου 160 του Ν.
3463/2006.

Κωδικός Περιγραφή  ΔΕΣΜΕΥΣΗ

30.7333.0002
Αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης

δημοτικής οδοποϊίας
60.000,00 €

30.7333.0004
Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδού

Σωρός - Σπαθί
63.184,00 €

30.7332.0001 Ανάπλαση πλατείας Κάτω Μεριάς 124.144,69 €

Η  οικονομική  επιτροπή  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ανωτέρω  διατάξεις,  την  εισήγηση  της
Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας και την εισήγηση του Προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
        1. Ιωάννης Ευαγγέλου        

            2. Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 
   3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού      

          4. Αντώνιος Παούρης    
         5. Ειρήνη Βελισσαροπούλου

     6. Ελευθέριος Τζουβάρας  

Την έγκριση των  δαπανών πολυετών υποχρεώσεων - (συμπληρωματική)  και την διάθεση των

αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν  εγγραφεί  στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού  έτους

2018, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα :

Κωδικός Περιγραφή  ΔΕΣΜΕΥΣΗ

30.7333.0002
Αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης

δημοτικής οδοποϊίας
60.000,00 €

30.7333.0004
Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδού

Σωρός - Σπαθί
63.184,00 €

30.7332.0001 Ανάπλαση πλατείας Κάτω Μεριάς 124.144,69 €

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 74/2018
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               Ο πρόεδρος της Ο. Ε. - Δήμαρχος Κέας   Τα μέλη

                           Ιωάννης Ευαγγέλου Ελευθερία Στ. Μορφωνιού 

Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη 

Αντώνιος Παούρης  

Ειρήνη Βελισσαροπούλου

Ελευθέριος Τζουβάρας  
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