
17η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 16ης Οκτωβρίου 2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 17ης/16.10.2018
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα  Τρίτη 16 Οκτωβρίου 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.  3700/12.10.2018 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 4 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιωάννης Ευαγγέλου   1. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη
2. Δημήτριος Καβαλιέρος 2. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
3. Αντώνιος Παούρης 3. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
4. Ελευθέριος Τζουβάρας              

        (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
        

      
           
          
    

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση των
πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπλη-
ρωμής  (αφορά  δαπάνες  μεταφοράς  υλικών  και  συσκευασιών  ανακύκλωσης  του  Δήμου
Κέας).

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

Με  την  υπ’  αριθμ.  178/2018 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εγκρίθηκε  η  έκδοση
χρηματικού  εντάλματος  προπληρωμής,  ποσού  4.000,00 €,  στο  όνομα  του  υπαλλήλου  του
Δήμου Κορασίδη Νικολάου, προκειμένου να πληρωθούν οι δαπάνες μεταφοράς υλικών και
συσκευασιών ανακύκλωσης του Δήμου Κέας στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής.
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 447/13-06-2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής,
το οποίο εισέπραξε ο υπόλογος την 18η του μηνός  Ιουνίου του έτους 2018.
Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος, οι δαπάνες που
πληρώθηκαν  ανέρχονται  στο  ποσό  των  3.744,71 €  το  ποσό  δε  των  255,29 €  που  δεν
δαπανήθηκε, επεστράφη στο ταμείο του Δήμου.

Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού
και την απαλλαγή του υπολόγου.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και
των  άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
2. Την υπ’ αριθμ. 178/2018 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος
    προπληρωμής ύψους  4.000,00 € στο όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος
4. Το υπ΄αριθμ. ΓΡΥ 8/2018 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση λογαριασμού  για  το  υπ’  αριθμ.  447/13-06-2018  χρηματικό  ένταλμα
προπληρωμής,  ύψους  4.000,00  €,  που  εκδόθηκε  στο  όνομα  του  υπαλλήλου  Κορασίδη
Νικολάου, με συνολικό ύψος δαπάνης  3.744,71 € και επιστροφή στο ταμείο του Δήμου του
υπόλοιπου ποσού 255,29 € με το υπ΄ αριθμ. ΓΡΥ 8/2018 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου και
απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 259/2018
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ΘΕΜΑ 2ο :  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και διάθεση πίστωσης για πληρωμή εξόδων
που απαιτούνται για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών.

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

Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/06 ( Δ.Κ.Κ.) ορίζονται τα εξής:

«1.  Με  απόφαση  της  δημαρχιακής  επιτροπής  ή  του  κοινοτικού  συμβουλίου,  μπορεί  να
εγκρίνεται  η  έκδοση  ενταλμάτων  προπληρωμής  για  την  αντιμετώπιση  δαπανών,  γενικά,
εφόσον  η  πληρωμή  με  τακτικό  ένταλμα  στο  όνομα  του  δικαιούχου  είναι  αδύνατη  ή
απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων».
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ) του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την
έγκριση δαπανών.
Με το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 αντικαταστάθηκε το άρθρο 103 του Ν. 3463/06, το οποίο
αναφερόταν στις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής,  η οποία αντικαταστάθηκε από
την Οικονομική Επιτροπή.

Με εντολή του Δημάρχου θα εγκρίνεται η μετάβαση του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου στο
Κορωπί Αττικής.

Προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μεταφοράς υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης
του Δήμου στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής, παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για
την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ύψους 1.712,76 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6412.0001 του
προϋπολογισμού έτους 2018 στο όνομα του ίδιου υπαλλήλου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006
και του άρθρου 32 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.

 Την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων μεταφοράς υλικών
και συσκευασιών ανακύκλωσης του Δήμου στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής,
στο  όνομα  του  υπαλλήλου  Κορασίδη  Νικολάου,  ο  οποίος  υποχρεούται  να  αποδώσει
λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών μηνών.

2. Η διάθεση πίστωσης ύψους 1.712,76 € σε βάρος του ΚΑ 20.6412.0001 του προϋπολογισμού
οικ. έτους 2018 θα γίνει με απόφαση του διατάκτη.
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Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ

17/5-15/6/1959.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 260/2018



17η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 16ης Οκτωβρίου 2018

ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπλη-
ρωμής για τη μηχανή γραμματοσήμανσης.

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

Με  την  υπ’  αριθμ.  253/2018  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εγκρίθηκε  η  έκδοση
χρηματικού  εντάλματος  προπληρωμής,  ποσού  2.000,00  €,  στο  όνομα  της  υπαλλήλου  του
Δήμου κ.Γεωργίας Μπουγάδη, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για ταχυδρομικά τέλη του
Δήμου στη μηχανή προπληρωμής.

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 854/11.10.2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής,
το οποίο εισέπραξε η υπόλογος στις 12 Οκτωβρίου 2018.

Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος, οι δαπάνες που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 2.000,00 €.

Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού
και την απαλλαγή της υπολόγου.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και
των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
2.  Την  υπ’  αριθμ.  253/2018  απόφασή  της  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  έκδοση  εντάλματος
προπληρωμής ύψους  2.000,00 € στο όνομα της υπαλλήλου κ.Γεωργίας Μπουγάδη
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος
4. Το υπ΄αριθμ.  7/2018 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  για  το  υπ’  αριθμ.  854/11.10.2018  χρηματικό  ένταλμα
προπληρωμής,  ύψους 2.000,00  €,  που  εκδόθηκε  στο  όνομα  της  υπαλλήλου  κ.Γεωργίας
Μπουγάδη και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 261/2018
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ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση  της  6ης αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  εσόδων  και  δαπανών  οικονομικού
έτους 2018.
      

Ο  Πρόεδρος  της  οικονομικής  επιτροπής  εισηγούμενος  το  4ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός του έτους 2018 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄
αριθμ 266/2017 απόφαση, και πρέπει να αναμορφωθεί όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική

Διαμόρφωση

00.6111.0002 Αμοιβή συμβολαιογράφων 2.500,00 800,00 3.300,00

00.6494 Έξοδα συμβολαιογράφων 1.500,00 1.200,00 2.700,00

00.6116.0001 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 2.900,00 2.000,00 4.900,00

00.6312.0001 Λοιποί φόροι 18.000,00 -2.500,00 15.500,00

10.7135.0001
Προμήθεια πινάκων

ανακοινώσεων του Δήμου
1.500,00 -1.000,00 500,00

15.6234
Μισθώματα μεταφορικών

μέσων
3.000,00 -1.000,00 2.000,00

15.6471.0002
Λοιπές πολιτιστικές

εκδηλώσεις
35.000,00 -1.000,00 34.000,00

70.6699.0002
Λοιπές προμήθειες

αναλωσίμων
1.000,00     500,00 1.500,00

70.6262.0009
Συντήρηση και επισκευή

αναμεταδοτών ΙΝΤΕΡΝΕΤ 2018
500,00 1.000,00 1.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 65.900,00 0,00 65.900,00

Η αναμόρφωση δεν επηρεάζει το αποθεματικό του Δήμου

Επισυνάπτεται η ανακεφαλαίωση της αναμόρφωσης
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Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2. Την ΚΥΑ  7028/7.2.04 “Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και 
κοινοτήτων” όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 23976/26-7-2016
3.  Την υπ' αριθμ. 266/2017 (ΑΔΑ: 63ΘΣΩΕΔ-Α6Μ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την
οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2018
4. Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 6ης αναμόρφωσης
του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2018 για τη σχετική ψήφισή της.

Β.  Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 262/2018
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ΘΕΜΑ  5ο : Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας  (στάδιο ανάδειξης προσωρινού ανα-
δόχου)  συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο “Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων
δικτύου αποχέτευσης Κορησσίας Δήμου Κέας”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  5ο 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. 252/2018 (ΑΔΑ: 60ΚΙΩΕΔ-ΓΓ9) 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

“Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης Κορησσίας Δήμου Κέας”, εκδόθηκε

από το Δήμαρχο η με  Αριθμ.Πρωτ.  3254/10-09-2018  διακήρυξη του διαγωνισμού,  η οποία

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 18PROC003665500 2018-09-10).

Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό ένας (1) συμμετέχοντας και συγκεκριμένα η εταιρεία

ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.  Η προσφορά της είναι συμφέρουσα για τους λόγους που αναφέρονται στο

με  αριθμ.πρωτ.  οικ.  137948/3318/11-10-2018 πρακτικό  δημοπρασίας  της  επιτροπής

διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέση τεκμαρτή έκπτωση 7 % .

Η αρμόδια ετήσια Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.)  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της

Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου  (αριθμ.  πρακτικού  οικονομικής  επιτροπής  της  Π.Ν.Α.

3/20.02.2018 – αριθμ.απόφ. 132/2018 (ΑΔΑ: Ψ5ΨΑ7ΛΞ-2ΣΨ), γνωμοδότησε με το  με αριθμ.

πρωτ. οικ. 137948/3318/11-10-2018 πρακτικό αξιολόγησης προς την οικονομική επιτροπή για

την ανάδειξη  της εταιρείας  ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με ΑΦΜ 099364656 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και
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έδρα στην Αθήνα Θέτιδος 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. 3254/10-09-2018  διακήρυξη  του  διαγωνισμού,  η  οποία

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 18PROC003665500 2018-09-10)

3) το  με αριθμ. πρωτ. οικ. 137948/3318/11-10-2018  πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής

διαγωνισμού

4) τα στοιχεία του φακέλου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     
1.  Την έγκριση του  με αριθμ. πρωτ. οικ. 137948/3318/11-10-2018  πρακτικού  δημοπρασίας

της επιτροπής διαγωνισμού

2. Την ανάδειξη της εταιρείας ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, με ΑΦΜ 099364656 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και

έδρα στην Αθήνα Θέτιδος 6 Τ.Κ.  11528 ως  προσωρινό ανάδοχο,  για το έργο “Κατασκευή

ιδιωτικών συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης Κορησσίας Δήμου Κέας”, έναντι του ποσού των

46.128,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, ήτοι μέση τεκμαρτή έκπτωση 7 % .

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 263/2018
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ΘΕΜΑ 6ο :  Έγκριση κατεπείγουσας απόφασης δημάρχου που αφορά στην παροχή υπηρε-
σιών επισκευής οχήματος του Δήμου. 

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  6ο θέμα  της  ημερήσιας

διάταξης ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με την  περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

όπως αυτή  τροποποιήθηκε με το  άρθρο 203 παρ. 3 Ν.4555/2018, “η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής

υπηρεσιών,  εκπόνησης  μελετών  και  εκτέλεσης  έργων  σε  εξαιρετικά  επείγουσες

περιπτώσεις  ”.     

Τέλος, σύμφωνα με άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 “όταν δημιουργείται άμεσος και

προφανής  κίνδυνος  ή  απειλείται  άμεση  ζημία  των  δημοτικών  συμφερόντων  από  την

αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν

στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή

οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση

της αντίστοιχης επιτροπής.”

Ο Δήμαρχος με την υπ΄αριθμ. 675/04-10-2018 (  ΑΔΑ  : 6ΒΛΧΩΕΔ-Ε7Δ)  , ενέκρινε :

 Την κατεπείγουσα απευθείας  ανάθεση παροχής υπηρεσιών επισκευής του φορτηγού

οχήματος  υπ’αριθ.  ΚΗΥ 2290,  στην εταιρεία  ΑΦΟΙ  ΣΩΤΗΡΧΟΥ Ο.Ε.  που εδρεύει  στα

ΚΑΛΥΒΙΑ  ΘΟΡΙΚΟΥ  ΑΤΤΙΚΗΣ,  στη  Λεωφόρο  Καλυβίων  -  Αναβύσσου  21,  με  ΑΦΜ

082563874  και  ΔΟΥ  ΚΟΡΩΠΙΟΥ,  έναντι  συνολικής  αμοιβής  ποσού  3.815,48  ευρώ

(συμπερ. ΦΠΑ 24%), σε βάρος των κάτωθι ΚΑ.:

 30.6671.0002 με τίτλο “Ανταλλακτικά φορτηγών-ημιφορτηγών 2018-2019” με

ποσό 2.997,08 ευρώ (συμπερ.ΦΠΑ 24%)

 30.6263.0002  με  τίτλο  “Συντήρηση  και  επισκευή  μεταφορικών  μέσων  2018-

2019” με ποσό 818,40 ευρώ (συμπερ.ΦΠΑ 24%) 

λόγω του γεγονότος ότι είχε υποστεί βλάβη το υπ’αριθ. ΚΗΥ 2290 φορτηγό όχημα, και

προκειμένου  να  αντιμετωπιζόταν  η  άμεση  και  επιτακτική  ανάγκη  κίνησης  του
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οχήματος, η οποία ΔΕΝ απόρρεε από παράλειψη ή έλλειψη προγραμματισμού και

επιμέλειας του Δήμου αλλά οφείλετο σε έκτακτη περίσταση.

Λαμβανομένου  υπόψη  τα  ανωτέρω  υποβάλλω  προς  έγκριση  ενώπιον  της  Οικονομικής

Επιτροπής την ανωτέρω απόφαση όπως ορίζει ο νόμος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

 την  περίπτωση  δ  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010  όπως  αυτή

τροποποιήθηκε με το άρθρο 203 παρ. 3 Ν.4555/2018,

 το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010

 την υπ΄αριθμ. 675/04-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΒΛΧΩΕΔ-Ε7Δ) απόφαση Δημάρχου

 την  ύπαρξη  εξειδικευμένης  πίστωσης  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.έτους  2018  και

συγκεκριμένα στους ΚΑ:

 30.6671.0002 με τίτλο “Ανταλλακτικά φορτηγών-ημιφορτηγών 2018-2019” με ποσό

2.997,08 ευρώ (συμπερ.ΦΠΑ 24%)

 30.6263.0002 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2018-2019”

με ποσό 818,40 ευρώ (συμπερ.ΦΠΑ 24%)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ.  675/04-10-2018 (  ΑΔΑ  : 6ΒΛΧΩΕΔ-Ε7Δ)   απόφαση Δημάρχου, με θέμα

“Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  λόγω  κατεπείγουσας  ανάγκης  για  απευθείας

ανάθεση παροχή υπηρεσιών επισκευής οχήματος του Δήμου”

Η ανωτέρω πίστωση θα βαρύνει τους ΚΑ :

 30.6671.0002  με  τίτλο  “Ανταλλακτικά  φορτηγών-ημιφορτηγών  2018-2019”  με  ποσό

2.997,08 ευρώ (συμπερ.ΦΠΑ 24%)

 30.6263.0002 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2018-2019” με

ποσό 818,40 ευρώ (συμπερ.ΦΠΑ 24%)

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 264/2018
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Ο πρόεδρος της Ο. Ε. - Δήμαρχος Κέας   Τα μέλη

                 Ιωάννης Ευαγγέλου           Δημήτριος Καβαλιέρος

Αντώνιος Παούρης

Ελευθέριος Τζουβάρας


