
                  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
      ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
           ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 24/02/2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.  857/22-02-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο: Δέσμευση αποφάσεων και προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης στους αντίστοιχους 
Κωδικούς Αριθμούς των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2012 και 
διάθεση πιστώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια καλύμματος από μουσαμά  για την 
δεξαμενή του Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την εργασία μεταφοράς ενός φωτοτυπικού 
μηχανήματος.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια 15 πινακίδων από βινύλιο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΕΚΤΟΣ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΘΕΜΑ 1ο : Συμπληρωματική απόφαση της υπ΄αριθμ. 14/2012 απόφασης της οικονομικής 
επιτροπής για δαπάνες δεξιώσεων για εθνικές και τοπικές εορτές και διάθεση της πίστωσης. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

                



                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
           ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 3ης/24-02-2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και στο γραφείο του Τοπικού Συμβουλίου στην Κορησσία, σήμερα στις 24/02/2012, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Κέας, ύστερα από την 857/22-02-2012 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. Βασιλάκης Στυλιανός   1. Βελισσαροπούλου Ειρήνη
2. Μορφωνιός Ιωάννης   2. Μαρούλης Φίλιππος
3. Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία              3. Ευαγγέλου Ιωάννης  
4. Λέπουρας Στυλιανός  
                                                                                          (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

       
      
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πετρή Βασιλική.



ΘΕΜΑ 1ο: Δέσμευση αποφάσεων και προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης στους αντίστοιχους 
Κωδικούς Αριθμούς των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2012 και 
διάθεση πιστώσεων.

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.

Σύμφωνα με το ΠΔ 113/2010 “περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες” η Οικονομική 
Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πιστώσεων για την 
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος των Κωδικών Αριθμών των εξόδων του προϋπολογισμού του 
Δήμου.

Επίσης σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 2/96117/0026/20-12-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Οικονομικών Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής που αναφέρει για τις ανατροπές και 
τις Αναλήψεις Υποχρεώσεων. 
Η οικονομική επιτροπή του Δήμου μας, μας υπέβαλε συνολικά προτάσεις ανάληψης  υποχρέωσης 
δέσμευσης πιστώσεων για την πληρωμή ισόποσων δαπανών σε βάρος των Κωδικών Αριθμών των 
εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012 όπως εμφανίζεται στον παρακάτω 
πίνακα :

Α/Α ΑΡΙΘ.
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩ-

ΣΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ

1 11 2/1/2012 00.6151 Δικαιώματα τρίτων από την είσπραξη 
τελών και φόρων (ΔΕΗ κτλ)

6.500,00

2 12 2/1/2012 00.6161.0001 Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής 
συνεργασίας “Δίκτυο αειφορικών νήσων 
Αιγαίου ΔΑΦΝΗ” έτους 2012

3.000,00

3 13 2/1/2012 10.6211 Αντίτιμο ηλεκτρ.ρεύματος για τις 
διοικητικές-οικονομικές υπηρεσίες έτους 
2012

25.000,00

4 14 2/1/2012 15.6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρ.ρεύματος υπηρεσιών 
πολιτισμού αθλητισμού και κοινωνικής 
πολιτικής έτους 2012

4.000,00

5 15 2/1/2012 20.6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρ.ρεύματος υπηρεσίας 
καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 
έτους 2012

26.000,00

6 16 2/1/2012 00.6221 Δαπάνες ταχυδρομικών τελών Δήμου 
Κέας έτους 2012

7.500,00

7 17 2/1/2012 00.6222 Τηλεπικοινωνιακά τέλη έτους 2012 7.000,00
8 22 2/1/2012 30.6252 Δαπάνη υποχρεωτικής ασφάλισης 

μηχανημάτων έργων έτους 2012
600,00



9 23 2/1/2012 20.6253.0001 Δαπάνη για την ασφάλιση των 
απορριμματοφόρων του Δήμου για το 
έτος 2012

2.000,00

10 24 2/1/2012 20.6253.0002 Δαπάνη για την ασφάλιση φορτηγών-
ημιφορτηγών της υπηρεσίας 
καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού για 
το έτος 2012

1.500,00

11 25 2/1/2012 25.6253.0001 Δαπάνη ασφάλισης βυτιοφόρου για το 
έτος 2012

650,00

12 26 2/1/2012 25.6253.0002 Δαπάνη για την ασφάλιση φορτηγών-
ημιφορτηγών της υπηρεσίας  ύδρευσης  
για το έτος 2012

950,00

13 27 2/1/2012 70.6253.0001 Δαπάνη ασφάλισης πυροσβεστικών 
οχημάτων έτους 2012

1.100,00

14 28 2/1/2012 70.6253.0002 Δαπάνη ασφάλισης λεωφορείου για το 
έτος 2012

1.700,00

15 29 2/1/2012 70.6321 Τέλη κυκλοφορίας λεωφορείου έτους 
2012

500,00

16 30 2/1/2012 20.6322 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων υπηρεσίας 
καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 
έτους 2012

1.000,00

17 31 2/1/2012 25.6322 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων υπηρεσίας 
ύδρευσης & αποχέτευσης έτους 2012

1.100,00

18 32 2/1/2012 70.6322 Τέλη κυκλοφορίας πυροσβεστικών   
οχημάτων έτους 2012

500,00

19 33 2/1/2012 20.6363 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας υπηρεσίας 
καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 

600,00

20 34 2/1/2012 25.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας υπηρεσίας  
ύδρευσης & αποχέτευσης έτους 2012

200,00

21 35 2/1/2012 30.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας τεχνικών 
υπηρεσιών έτους 2012

1.000,00

22 36 2/1/2012 10.6611 Δαπάνες προμήθειας βιβλίων για τις 
υπηρεσίες του Δήμου

500,00

23 37 2/1/2012 10.6612 Δαπάνες προμήθειας γραφικής ύλης και 
υλικών γραφείου για τις διοικητικές-
οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου

3.000,00

24 38 2/1/2012 10.6613 Προμήθεια εντύπων, υλικών 
μηχανογράφησης & πολλαπλών 
εκτυπώσεων για τις διοικητικές-
οικονομικές υπηρεσίες

2.500,00

25 39 2/1/2012 25.6613 Προμήθεια εντύπων, υλικών 
μηχανογράφησης & πολλαπλών 
εκτυπώσεων για την υπηρεσία ύδρευσης & 
αποχέτευσης

2.000,00

26 40 2/1/2012 20.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για τα 
μεταφορικά μέσα της υπηρεσίας 
καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού

25.000,00

27 41 2/1/2012 25.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για τα 
μεταφορικά μέσα της υπηρεσίας ύδρευσης & 
αποχέτευσης

3.000,00



28 42 2/1/2012 70.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για 
τα μεταφορικά μέσα των λοιπών 
υπηρεσιών

6.000,00

29 43 2/1/2012 25.6642 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για 
κίνηση αντλιοστασίων υπηρεσίας 
ύδρευσης

500,00

30 44 2/1/2012 10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και 
φωτισμό των υπηρεσιών του Δήμου

2.500,00

31 45 2/1/2012 30.6644.0001 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για 
λοιπές ανάγκες

4.500,00

32 46 2/1/2012 00.6711 Απόδοση στις σχολικές επιτροπές από 
τους ΚΑΠ

26.000,00

33 47 2/1/2012 00.6736.0004 Προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια 
για την αποκατάσταση ζημιών από φυσική 
καταστροφή στις 2/2/2011 

45.000,00

34 48 2/1/2012 00.6737.0001 Επιχορήγηση στην Κοινωφελή Δημοτική 
Επιχείρηση Κέας

30.000,00

35 52 2/1/2012 80.8224.0001 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων 91.400,00
36 54 2/1/2012 80.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την 

εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ
7.000,00

37 55 2/1/2012 80.8242.0002 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 1.000,00
38 56 2/1/2012 80.8242.0003 Απόδοση 20% των μισθωμάτων των 

αιγιαλών στην ΚΕΔ
6.000,00

39 1 3/2/2012 80.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 203,42
40 2 3/2/2012 80.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων-παροχές 

τρίτων
102.335,38

41 3 3/2/2012 80.8115 Διάφορα έξοδα 134.849,90
42 4 3/2/2012 80.8123 Μελέτες έρευνες & ειδικές δαπάνες 19.263,45
43 5 3/2/2012 80.8111 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 6.933,18
44 6 3/2/2012 80.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων 20.979,15
45 7 3/2/2012 80.8115 Διάφορα έξοδα 15.098,02

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

α) Την εισήγηση του προέδρου 
β) Την συνολική πρόταση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πιστώσεων που συνέταξε η 
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 δ του Ν.3852/2010/ΦΕΚ αριθμός φύλλου 87/07-06-2010 
Τεύχος Πρώτο “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης”
δ) Τις διατάξεις του ΠΔ 113/2010 “περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ΦΕΚ 194Α΄
ε) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 “Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” ΦΕΚ 114Α΄
στ) Την 30/20-04-2011 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑ
ζ) Τις διατάξεις του ΒΔ 17/05-15/06/1959 “Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων 
η) Την με αριθ.πρωτ.2/96117/0026/20-12-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών Γενική 
Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις παρακάτω αποφάσεις και προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πιστώσεων για 
την πληρωμή ισόποσων δαπανών σε βάρος των Κωδικών Αριθμών των εξόδων του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2012 σύμφωνα με το ΠΔ 113/2010 “περί αναλήψεων 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες” και την διάθεσή τους για την πληρωμή των ανάλογων δαπανών 
όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

Α/Α ΑΡΙΘ.
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩ-

ΣΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ

1 11 2/1/2012 00.6151 Δικαιώματα τρίτων από την είσπραξη 
τελών και φόρων (ΔΕΗ κτλ)

6.500,00

2 12 2/1/2012 00.6161.0001 Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής 
συνεργασίας “Δίκτυο αειφορικών νήσων 
Αιγαίου ΔΑΦΝΗ” έτους 2012

3.000,00

3 13 2/1/2012 10.6211 Αντίτιμο ηλεκτρ.ρεύματος για τις 
διοικητικές-οικονομικές υπηρεσίες 
έτους 2012

25.000,00

4 14 2/1/2012 15.6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρ.ρεύματος υπηρεσιών 
πολιτισμού αθλητισμού και κοινωνικής 
πολιτικής έτους 2012

4.000,00

5 15 2/1/2012 20.6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρ.ρεύματος υπηρεσίας 
καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 
έτους 2012

26.000,00

6 16 2/1/2012 00.6221 Δαπάνες ταχυδρομικών τελών Δήμου 
Κέας έτους 2012

7.500,00

7 17 2/1/2012 00.6222 Τηλεπικοινωνιακά τέλη έτους 2012 7.000,00
8 22 2/1/2012 30.6252 Δαπάνη υποχρεωτικής ασφάλισης 

μηχανημάτων έργων έτους 2012
600,00

9 23 2/1/2012 20.6253.0001 Δαπάνη για την ασφάλιση των 
απορριμματοφόρων του Δήμου για το 
έτος 2012

2.000,00

10 24 2/1/2012 20.6253.0002 Δαπάνη για την ασφάλιση φορτηγών-
ημιφορτηγών της υπηρεσίας καθαριότητας 
& ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2012

1.500,00

11 25 2/1/2012 25.6253.0001 Δαπάνη ασφάλισης βυτιοφόρου για το 
έτος 2012

650,00

12 26 2/1/2012 25.6253.0002 Δαπάνη για την ασφάλιση φορτηγών-
ημιφορτηγών της υπηρεσίας  ύδρευσης  
για το έτος 2012

950,00

13 27 2/1/2012 70.6253.0001 Δαπάνη ασφάλισης πυροσβεστικών 
οχημάτων έτους 2012

1.100,00

14 28 2/1/2012 70.6253.0002 Δαπάνη ασφάλισης λεωφορείου για το 
έτος 2012

1.700,00

15 29 2/1/2012 70.6321 Τέλη κυκλοφορίας λεωφορείου έτους 
2012

500,00



16 30 2/1/2012 20.6322 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων υπηρεσίας 
καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 
έτους 2012

1.000,00

17 31 2/1/2012 25.6322 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων υπηρεσίας 
ύδρευσης & αποχέτευσης έτους 2012

1.100,00

18 32 2/1/2012 70.6322 Τέλη κυκλοφορίας πυροσβεστικών   
οχημάτων έτους 2012

500,00

19 33 2/1/2012 20.6363 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας υπηρεσίας 
καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 

600,00

20 34 2/1/2012 25.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας υπηρεσίας  
ύδρευσης & αποχέτευσης έτους 2012

200,00

21 35 2/1/2012 30.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας τεχνικών 
υπηρεσιών έτους 2012

1.000,00

22 36 2/1/2012 10.6611 Δαπάνες προμήθειας βιβλίων για τις 
υπηρεσίες του Δήμου

500,00

23 37 2/1/2012 10.6612 Δαπάνες προμήθειας γραφικής ύλης και 
υλικών γραφείου για τις διοικητικές-
οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου

3.000,00

24 38 2/1/2012 10.6613 Προμήθεια εντύπων, υλικών 
μηχανογράφησης & πολλαπλών 
εκτυπώσεων για τις διοικητικές-οικονομικές 
υπηρεσίες

2.500,00

25 39 2/1/2012 25.6613 Προμήθεια εντύπων, υλικών 
μηχανογράφησης & πολλαπλών 
εκτυπώσεων για την υπηρεσία ύδρευσης & 
αποχέτευσης

2.000,00

26 40 2/1/2012 20.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για τα 
μεταφορικά μέσα της υπηρεσίας 
καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού

25.000,00

27 41 2/1/2012 25.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για τα 
μεταφορικά μέσα της υπηρεσίας ύδρευσης 
& αποχέτευσης

3.000,00

28 42 2/1/2012 70.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για 
τα μεταφορικά μέσα των λοιπών 
υπηρεσιών

6.000,00

29 43 2/1/2012 25.6642 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για 
κίνηση αντλιοστασίων υπηρεσίας 
ύδρευσης

500,00

30 44 2/1/2012 10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και 
φωτισμό των υπηρεσιών του Δήμου

2.500,00

31 45 2/1/2012 30.6644.0001 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για 
λοιπές ανάγκες

4.500,00

32 46 2/1/2012 00.6711 Απόδοση στις σχολικές επιτροπές από 
τους ΚΑΠ

26.000,00

33 47 2/1/2012 00.6736.0004 Προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια 
για την αποκατάσταση ζημιών από φυσική 
καταστροφή στις 2/2/2011 

45.000,00

34 48 2/1/2012 00.6737.0001 Επιχορήγηση στην Κοινωφελή Δημοτική 
Επιχείρηση Κέας

30.000,00

35 52 2/1/2012 80.8224.0001 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων 91.400,00



36 54 2/1/2012 80.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την 
εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ

7.000,00

37 55 2/1/2012 80.8242.0002 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 1.000,00
38 56 2/1/2012 80.8242.0003 Απόδοση 20% των μισθωμάτων των 

αιγιαλών στην ΚΕΔ
6.000,00

39 1 3/2/2012 80.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 203,42
40 2 3/2/2012 80.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων-παροχές 

τρίτων
102.335,38

41 3 3/2/2012 80.8115 Διάφορα έξοδα 134.849,90
42 4 3/2/2012 80.8123 Μελέτες έρευνες & ειδικές δαπάνες 19.263,45
43 5 3/2/2012 80.8111 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 6.933,18
44 6 3/2/2012 80.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων 20.979,15
45 7 3/2/2012 80.8115 Διάφορα έξοδα 15.098,02

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 18/2012



ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια καλύμματος από μουσαμά για 
την δεξαμενή του Δήμου Κέας.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ δύο χιλιάδων ογδόντα οκτώ 
(2.088,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά 
την προμήθεια καλύμματος από μουσαμά για την δεξαμενή του Δήμου Κέας και την έγκριση των 
τεχνικών του προδιαγραφών, ως εξής :

-1 τεμ. κάλυμμα δεξαμενής από μουσαμά βάρους 700gr/τ.μ.
  (επιφάνεια κατασκευής 100 τ.μ.)

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ 
και θα βαρύνει τον ΚΑ 25.6654.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί 
πίστωση ευρώ πέντε χιλιάδες (5.000,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον  
    ΚΑ 25.6654.0001 
4. Την επισυναπτόμενη οικονομική προσφορά
5. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια καλύμματος από μουσαμά  για την δεξαμενή του Δήμου Κέας και την 
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του προς προμήθεια είδους. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.088,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 
25.6654.0001 με τίτλο «Προμήθεια μεμβράνης και μουσαμά για την δεξαμενή Ιουλίδας» του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 19/2012



ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την εργασία μεταφοράς ενός φωτοτυπικού 
μηχανήματος.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ τριάντα (30,00€) πλέον ΦΠΑ για 
την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την εργασία μεταφοράς ενός φωτοτυπικού 
μηχανήματος και συγκεκριμένα :

− 1 τεμ. φωτοτυπικού μηχανήματος 100 κιλών

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80 
και θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6412 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί 
πίστωση ευρώ πεντακόσια (500,00€).

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 2012 και στον ΚΑ
    10.6412 
3. Τις επισυναπτόμενες οικονομικές προσφορές
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού  τριάντα (30,00€) πλέον ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 10.6412 με 
τίτλο «Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2012.

Β) Εισηγείται την απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο στην Σαΐτη Εμμ. Ειρήνη για την εργασία 
μεταφοράς ενός φωτοτυπικού μηχανήματος.
. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 20/2012



ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια 15 πινακίδων από βινύλιο.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ εκατόν πενήντα ένα και τριάντα 
οκτώ λεπτά (151,38€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που 
αφορά την προμήθεια 15 πινακίδων από βινύλιο και την έγκριση των τεχνικών τους προδιαγραφών, 
ως εξής :

- 15 τεμ. πινακίδων από βινύλιο διαστάσεων 1m x 0,70

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ 
και θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6614 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί 
πίστωση ευρώ τρεις χιλιάδες (3.000,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον  
    ΚΑ 10.6614
4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια 15 πινακίδων από βινύλιο και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών 
των προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 151,38€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 
10.6614 με τίτλο «Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 21/2012



ΕΚΤΟΣ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΘΕΜΑ 1ο : Συμπληρωματική απόφαση της υπ΄αριθμ. 14/2012 απόφασης της οικονομικής 
επιτροπής για δαπάνες δεξιώσεων για εθνικές και τοπικές εορτές και διάθεση της πίστωσης. 

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

Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική 
Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το 
δημοτικό συμβούλιο.
 
Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ πενήντα (50,00€) συμπ/νου 
ΦΠΑ, για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που προέκυψε και αφορά συμπληρωματικό ποσό 
της 14/2012 αποφάσεως της οικονομικής επιτροπής, που αναφέρεται στην προμήθεια λουλουδιών 
για την εορτή του Αγίου Χαραλάμπους και την έγκριση των τεχνικών τους προδιαγραφών.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ 
και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6443 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί 
πίστωση ευρώ έξι χιλιάδες (6.000,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ 
    00.6443
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια λουλουδιών για την εορτή του Αγίου Χαραλάμπους και την έγκριση 
των τεχνικών προδιαγραφών του προς προμήθεια είδους. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 50,00€  σε βάρος του ΚΑ 00.6443 με τίτλο «Δαπάνες 
δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Γ) Η ανωτέρω απόφαση είναι συμπληρωματική της 14/2012 απόφασης της οικονομικής επιτροπής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 22/2012



Ο πρόεδρος Τα μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός Μορφωνιός Ιωάννης

Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία

Λέπουρας Στυλιανός


