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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
      ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
           ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 07/05/2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2528/02-05-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο:  Ακύρωση  αποφάσεων  και  προτάσεων  ανάληψης  υποχρέωσης  και  διαγραφή  των 
σχετικών δεσμεύσεων από τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς των εξόδων του προϋπολογισμού 
του Δήμου, οικονομικού έτους 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο: 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 3ο:  Ορθή  επανάληψη  της  υπ΄αριθμ.  4/2012 απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που 
αφορά την έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για πάγια προκαταβολή.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 4ο  :  Έγκριση  της δαπάνης,  διάθεση  της  σχετικής  πίστωσης  και  έγκριση  των  τεχνικών 
προδιαγραφών της δαπάνης “Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ του Δήμου Κέας για 
το έτος 2012,  που αναφέρεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας, οικονομικού έτους 2012”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  5ο  :  Έγκριση  όρων, διάθεση  της  σχετικής  πίστωσης  και  διαμόρφωση  των  τεχνικών 
προδιαγραφών για την αγορά απορριμματοφόρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 6ο :Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της 
δαπάνης “Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Κέας, 
που αναφέρεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας, οικονομικού έτους 2012”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 7ο :Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για 
την ανανέωση ονόματος χώρου (domain name) της ιστοσελίδας kea.gr του Δήμου Κέας για τα έτη 
2012-2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 8ο :Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για 
την δημιουργία  10 mailbox 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 9ο:  Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για 
την προμήθεια δύο (2) ανεμούριων για το ελικοδρόμιο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  10ο  :Έγκριση,  διάθεση πίστωσης και  έγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  για την 
προμήθεια οπτικοαστικού εξοπλισμού του Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 11ο :Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για 
την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού αποχετευτικού δικτύου Κορησίας και Βουρκαριού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 12ο :Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για 
την προμήθεια SERVER & SW.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  13ο  :Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης   για  δύο  (2)  δημοσιεύσεις  στην 
εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 14ο :Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για 
την προμήθεια αναλώσιμων για την μηχανή γραμματοσήμανσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 15ο  :Δέσμευση  ταμειακών  διαθεσίμων  για  την  πληρωμή  παραστατικών  προηγουμένων 
χρήσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 16ο  :Έγκριση της δαπάνης, διάθεση  της  σχετικής  πίστωσης  και  έγκριση  των  τεχνικών 
προδιαγραφών  της δαπάνης παροχής υπηρεσιών για τον “Kαθαρισμό των σφαγείων του Δήμου 
Κέας για το έτος 2012” που αναφέρεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας, οικονομικού έτους 
2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 17ο  : Έγκριση  και διάθεση πίστωσης για πληρωμή συνδρομής internet μηνός Μαρτίου 
2012.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 18ο :Έγκριση και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού 
ρεύματος για το δημοτικό ιατρείο της Κάτω Μεριάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΕΚΤΟΣ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΘΕΜΑ  1ο  :Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, 
υπηρεσιών/εργασιών, αξιολόγησης προσφορών, γνωμοδότησης επί αυτών και απευθείας ανάθεσης 
για το οικονομικό έτος 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την ταχυμεταφορά εγγράφων του Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας, για εκμίσθωση παραλιών περιοχών Ποισσών, Ξύλων 
και Σπαθιού εμβαδού 150 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός



7η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, στις 07 Μαΐου 2012

                                                                                                                                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
           ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 7ης/07-05-2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και στο γραφείο του Τοπικού Συμβουλίου στην Κορησσία, σήμερα στις 07/05/2012, 
ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:30 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Κέας, ύστερα από την 2528/02-05-2012 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.      Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία

3. Μαρούλης Φίλιππος 3.      Ευαγγέλου Ιωάννης  
      4.   Λέπουρας Στυλιανός  

                           

                                                             
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πετρή Βασιλική.
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ΘΕΜΑ 1ο:  Ακύρωση αποφάσεων και προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και διαγραφή των 
σχετικών  δεσμεύσεων  από  τους  αντίστοιχους  κωδικούς  αριθμούς  των  εξόδων  του 
προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2012.

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

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 περ. δ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, 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.18/2012 απόφασή  της  η  Οικονομική  Επιτροπή  δέσμευσε  προτάσεις  ανάληψης 
υποχρέωσης δέσμευσης πιστώσεων για την πληρωμή ισόποσων δαπανών σε βάρος των Κωδικών 
Αριθμών των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012,  η δέσμευση των 
οποίων έπρεπε να γίνει με απόφαση του Δημάρχου ή δημοτικού συμβουλίου και χρειάζεται να τις 
ακυρώσει.

Κατόπιν  των  ανωτέρω  εισηγούμεθα  την  ακύρωση  των  προτάσεων  ανάληψης  υποχρέωσης  – 
δέσμευσης πίστωσης για τις οποίες η δέσμευση πρέπει να γίνει με απόφαση του Δημάρχου ή του 
δημοτικού συμβουλίου όπως αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα :

Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ

1 00.6221 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ

2 00.6222 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ& ΤΗΛΕΤΥΠΙΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

3 00.6223 ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

4 00.6224 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

5 00.6161.0001 ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ  “ΔΑΦΝΗ”

6 00.6737.0001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΕΑΣ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

1. Τις διατάξεις : 
α) του αρθ.21 του Ν.2362/95 “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και 
άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει.
β) Την παρ.3 του αρθ.158 του ΔΚΚ (Ν.3463/2006),
γ) Του ΠΔ 113/2010 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει, και 
ιδίως το άρθρο 4.
δ) Τις εγκυκλίους των Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29-12-2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. Εγκ.30/2011και 
Υπ.Οικ.  2/96117/0026/20-12-2011.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  ακύρωση  των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης –  δέσμευσης πίστωσης, για τις 
οποίες η  δέσμευση  πρέπει  να  γίνει  με  απόφαση  του  Δημάρχου  ή  δημοτικού  συμβουλίου,  όπως 
αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα :



7η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, στις 07 Μαΐου 2012

Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ

1 00.6221 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ

2 00.6222 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ& ΤΗΛΕΤΥΠΙΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

3 00.6223 ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

4 00.6224 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

5 00.6161.0001 ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ  “ΔΑΦΝΗ”

6 00.6737.0001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΕΑΣ

  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 84/2012
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ΘΕΜΑ 2ο: 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 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.

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 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

1 185 27/04/2012 00.6726.0001 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑΠ 100,00
2 186 27/04/2012 10.6277 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, 

ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
1.845,00

3 187 27/04/2012 10.6672 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

500,00

4 188 27/04/2012 20.6671.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

5.000,00

5 189 27/04/2012 20.6671.0002 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

5.000,00

6 190 27/04/2012 25.6671.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ 2.000,00
7 191 27/04/2012 25.6671.0002 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ
1.000,00

8 192 27/04/2012 70.6671.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

2.000,00

9 193 27/04/2012 70.6671.0002 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 1.000,00

Οι ανωτέρω προτάσεις ανάληψης  υποχρέωσης αφορούν δαπάνες και συμπληρώνουν τις υπ΄αριθμ. 
18 & 77/2012 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
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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

1 185 27/04/2012 00.6726.0001 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑΠ 100,00
2 186 27/04/2012 10.6277 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, 

ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
1.845,00

3 187 27/04/2012 10.6672 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

500,00

4 188 27/04/2012 20.6671.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

5.000,00

5 189 27/04/2012 20.6671.0002 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

5.000,00

6 190 27/04/2012 25.6671.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ 2.000,00
7 191 27/04/2012 25.6671.0002 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ
1.000,00

8 192 27/04/2012 70.6671.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

2.000,00

9 193 27/04/2012 70.6671.0002 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 1.000,00

Οι ανωτέρω προτάσεις ανάληψης  υποχρέωσης αφορούν δαπάνες και συμπληρώνουν τις υπ΄αριθμ. 
18 & 77/2012 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 85/2012
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ΘΕΜΑ 3ο:  Ορθή  επανάληψη  της  υπ΄αριθμ.  4/2012 απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής 
που  αφορά  την  έκδοση  και  ψήφιση  πίστωσης  για  την  έκδοση  εντάλματος  πάγιας 
προκαταβολής.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
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ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της σχετικής πίστωσης και έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών  της  δαπάνης  “Συντήρηση  και  επισκευή  ηλεκτροφωτισμού  ΔΕΗ  του  Δήμου 
Κέας για το έτος 2012,  που αναφέρεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας, οικονομικού 
έτους 2012”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε 
τα εξής  περί « έγκρισης της δαπάνης «Συντήρησης και επισκευής ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ του 
Δήμου Κέας Κέας για το έτος 2012», ύψους 20.000,00€  πλέον ΦΠΑ και διάθεση της σχετικής 
πίστωσης που αναφέρεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012», έθεσε 
υπόψη των μελών του Συμβουλίου:
      1.   Τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/10
3. Τις διατάξεις του Β.Δ. 17–5/15–6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού 

Δήμων και Κοινοτήτων»
4. Την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας
5. Το γεγονός ότι υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του 

Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012 στον ΚΑ 20.7335.0006 του προϋπολογισμού εξόδων.
6. Την αναγκαιότητα έγκρισης της δαπάνης «Συντήρησης και επισκευής ηλεκτροφωτισμού 

ΔΕΗ του Δήμου Κέας για το έτος 2012», ύψους 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ και διάθεση της 
σχετικής πίστωσης που αναφέρεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού 
έτους 2012, για την ορθή και σύννομη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Κέας. 

Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις 
προαναφερόμενες διατάξεις, πρέπει να προβούν στην έγκριση της δαπάνης «Συντήρησης και 
επισκευής ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ του Δήμου Κέας για το έτος 2012» και διάθεση της σχετικής 
πίστωσης που αναφέρεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012», για την 
ορθή και σύννομη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Κέας. 

Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του 
Προέδρου και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/10
3. Τις διατάξεις του Β.Δ. 17–5/15–6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού Δήμων και 

Κοινοτήτων»
4. Την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας
5. Το γεγονός ότι υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου 

Κέας οικονομικού έτους 2012, στον ΚΑ 20.7335.0006 του προϋπολογισμού εξόδων.
6. Την αναγκαιότητα έγκρισης της δαπάνης «Συντήρησης και επισκευής ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ 

του Δήμου Κέας για το έτος 2012», ύψους 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ και διάθεση της σχετικής 
πίστωσης που αναφέρεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012, για 
την ορθή και σύννομη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Κέας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την δαπάνη «Συντήρησης και επισκευής ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ του Δήμου Κέας για 
το έτος 2012», ύψους 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ και διαθέτει την σχετική πίστωση που αναφέρεται 
στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012, στον ΚΑ 20.7335.0006, για την 
ορθή και σύννομη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Κέας, με την προϋπόθεση ότι πριν την 
ανάθεση θα ελεγχθεί δείγμα από λαμπτήρες σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 
αναφέρονται στη μελέτη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 86/2012
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ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση όρων, διάθεση της σχετικής πίστωσης και διαμόρφωση των τεχνικών 
προδιαγραφών για την αγορά απορριμματοφόρου.

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

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 209 του ΔΚΚ- N.3463/06, οι προμήθειες των Δήμων, των 

Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσμων τους, των νομικών  τους προσώπων δημοσίου δικαίου 

και των ιδρυμάτων τους διενεργούνται σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού 

Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει, με την  επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων 

του Π.Δ. 370/1995 (Φ.Ε.Κ. 199 Α΄), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.Δ. 105/2000 (Φ.Ε.Κ. 

100 Α΄)  και των αντίστοιχων του Π.Δ. 57/2000 (Φ.Ε.Κ. 45 Α΄). (Ε1) (Β5)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΕΚΠΟΤΑ: «1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού εκδίδεται από τον 

δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι αυτού καθορίζονται 

με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ή του δημοτικού συμβουλίου με βάση σχέδιο που 

συντάσσει η αναφερομένη στη παρ.4 του άρθρου 4 του παρόντος υπηρεσία και ελέγχονται από 

άποψη νομιμότητας από το νομάρχη σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του δημοτικού 

και κοινοτικού κώδικα (Δ.Κ.Κ.). 2. Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισμού πρέπει να είναι 

σαφείς και πλήρεις…..»

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΕΚΠΟΤΑ: «1. Σε κάθε διακήρυξη και σύμβαση, επισυνάπτεται η 

τεχνική προδιαγραφή του προς προμήθεια υλικού ή αναφέρεται συγκεκριμένη προδιαγραφή. 2. Οι 

τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά ώστε τα υλικά αυτά να εκπληρώνουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, 

λαμβανομένων υπόψη των αναγκών και των απαιτήσεων του χρήστη και των διατάξεων των 

παραγράφων 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 2 του παρόντος κανονισμού. 3.Δεν επιτρέπεται η 

αναγραφή στους όρους των διακηρύξεων και των συμβάσεων προμηθειών τεχνικών προδιαγραφών 

που αναφέρουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης, ή μεθόδους επεξεργασίας οι οποίες 

έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα, εκτός εξαιρετικών 

περιπτώσεων κατά τις οποίες το αντικείμενο της διακήρυξης ή της σύμβασης δεν επιτρέπει την 

κατάρτιση συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών. Επίσης δεν επιτρέπεται να αναφέρονται οι 

τεχνικές προδιαγραφές σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης 

προέλευσης ή παραγωγής, εκτός εάν υποχρεωτικά συνοδεύονται από τις λέξεις «ή αντίστοιχο» και 

εφόσον το αντικείμενο της σύμβασης δεν μπορεί να περιγραφεί διαφορετικά με προδιαγραφές 
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επαρκώς σαφείς και πλήρως κατανοητές από όλους τους ενδιαφερόμενους. 4. Οι τεχνικές 

προδιαγραφές των προς προμήθεια προϊόντων συντάσσονται από την καθ' ύλη αρμόδια τεχνική 

υπηρεσία των φορέων και όπου αυτή δεν υπάρχει από την αντίστοιχη της διεύθυνσης εσωτερικών 

της οικείας νομαρχίας, με παραπομπή ή στα ελληνικά πρότυπα που ισχύουν κατ' εφαρμογή των 

αντιστοίχων "Ευρωπαϊκών" ή "στις κοινές τεχνικές προδιαγραφές". Σε περίπτωση αδυναμίας 

σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών και από την υπηρεσία αυτή, ο νομάρχης μπορεί με απόφασή 

του να αναθέσει την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών σε αντίστοιχη υπηρεσία των φορέων του 

δημοσίου τομέα που εδρεύουν στο νομό. Οι τεχνικές προδιαγραφές εγκρίνονται από τη 

οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο. Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ.2 

του άρθρου 23 του παρόντος κανονισμού εγκρίνονται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο κοινότητας. 

Πριν τη δημοσίευση της προκήρυξης διαγωνισμού απαιτείται προηγουμένως να έχουν εγκριθεί οι 

προδιαγραφές….»

Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ: «5.Κατά τον πρόχειρο διαγωνισμό δεν ισχύουν οι 

όροι του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού.»

Ο Δήμος έχει ανάγκη από την προμήθεια μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος της οποίας 

ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 49.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 

Θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95, του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτερ. 

11389/8-3-1993).

Στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2012  και στον Κ.Α. 20.7132.0001 με τίτλο 

“Απορριμματοφόρο”  προβλέπεται πίστωση ύψους 50.000,00 ευρώ για την εν λόγω δαπάνη, η 

οποία έχει νομίμως αναληφθεί.

Τα μέλη της Επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών 

και να καθορίσουν τον τρόπο εκτέλεσης  και του όρους του διαγωνισμού αυτού για την έγκριση 

των τεχνικών προδιαγραφών και τους όρους του διαγωνισμού αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 

1, άρθρο 4 παρ.4 και άρθρο 23 παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ, της ανωτέρω προμήθειας. 

Η Οικονομική επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1) το άρθρο 4 του 2286/95

2) τα άρθρα 3, 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ

3) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/10
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια των παρακάτω αγαθών:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛ. ΔΑΠΑΝΗ

1 Μεταχειρισμένο 

απορριμματοφόρο

τεμάχιο 1 49.200,00€  συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 23%

2)  Ψηφίζει πίστωση 49.200,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% σε βάρος του Κ.Α. 
20.7132.0001  του προϋπολογισμού του έτους 2012

3) Αποφασίζει την εκτέλεση της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό.

4) Καθορίζει τους όρους πρόχειρου διαγωνισμού, όπως αυτοί αναφέρονται στην από 09/04/2012 
θεωρημένη από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μελέτη, η οποία 
επισυνάπτεται στην παρούσα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 87/2012
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ΘΕΜΑ  6ο  :Έγκριση της δαπάνης, διάθεση  πίστωσης  και  έγκριση  των  τεχνικών 
προδιαγραφών  της δαπάνης “Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων 
ύδρευσης του Δήμου Κέας, που αναφέρεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας, 
οικονομικού έτους 2012”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε 
τα  εξής  περί έγκρισης της δαπάνης «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Κέας για το έτος 2012», ύψους 6.728,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 
και διάθεση της σχετικής πίστωσης που αναφέρεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας 
οικονομικού έτους 2012», έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/10
3. Τις διατάξεις του Β.Δ. 17–5/15–6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού 

Δήμων και Κοινοτήτων»4.
4. Την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας
5. Το γεγονός ότι υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του 

Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012, στον ΚΑ 25.7331.0008
6. Την αναγκαιότητα έγκρισης της δαπάνης «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Κέας για το έτος 2012»,, ύψους 6.728,00€ συμπ/νου 
και διάθεση της σχετικής πίστωσης που αναφέρεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας 
οικονομικού έτους 2012, για την ορθή και σύννομη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου 
Κέας. 

Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις 
προαναφερόμενες διατάξεις, πρέπει να προβούν στην έγκριση της δαπάνης «Συντήρηση 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Κέας για το έτος 2012», 
και διάθεση της σχετικής πίστωσης που αναφέρεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας 
οικονομικού έτους 2012», για την ορθή και σύννομη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Κέας. 

Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του 
Προέδρου και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 103 και του άρθρου 273 του Ν. 

3463/2006.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/10
3. Τις διατάξεις του Β.Δ. 17–5/15–6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού Δήμων και 

Κοινοτήτων»
4. Την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας
5. Το γεγονός ότι υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου 

Κέας οικονομικού έτους 2012,  στον ΚΑ 25.7331.0008
6. Τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 2 του Ν. 2539/97.
7. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/80, σύμφωνα με το οποίο για την 

εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας δεν απαιτείται σύνταξη τεχνικής μελέτης.
8. Την αναγκαιότητα έγκρισης της δαπάνης «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Κέας για το έτος 2012», ύψους 6.728,00€  συμπ/νου 
ΦΠΑ και διάθεση της σχετικής πίστωσης που αναφέρεται στον προϋπολογισμό του Δήμου 
Κέας οικονομικού έτους 2012, για την ορθή και σύννομη λειτουργία των υπηρεσιών του 
Δήμου Κέας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την δαπάνη «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ύδρευσης 
του Δήμου Κέας για το έτος 2012», ύψους 6.728,00€  συμπ/νου ΦΠΑ και διαθέτει την σχετική 
πίστωση που αναφέρεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012 και στον 
ΚΑ 25.7331.0008,  για την ορθή και σύννομη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Κέας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 88/2012
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ΘΕΜΑ  7ο :Έγκριση  της  δαπάνης,  διάθεση  πίστωσης  και  έγκριση  των  τεχνικών 
προδιαγραφών για την ανανέωση ονόματος χώρου (domain name) της ιστοσελίδας kea.gr του 
Δήμου Κέας για τα έτη 2012-2013.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 7ο 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 είκοσι πέντε (25,00€) συμπ/νου 
ΦΠΑ για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την ανανέωση ονόματος χώρου 
(domain name) της ιστοσελίδας kea.gr του Δήμου Κέας για τα έτη 2012-2013.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80 
και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6452 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. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ 
00.6452
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 25,00€  συμπ/νου ΦΠΑ ,σε βάρος του ΚΑ 00.6452 με τίτλο 
«Συνδρομές internet» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την ανανέωση 
ονόματος χώρου (domain name) της ιστοσελίδας kea.gr του Δήμου Κέας για τα έτη 2012-2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 89/2012
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ΘΕΜΑ  8ο  :Έγκριση  της δαπάνης,  διάθεση πίστωσης και  έγκριση  των  τεχνικών 
προδιαγραφών για την αναβάθμιση 10 mailbox των υπηρεσιών του Δήμου. 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 9ο:  Έγκριση  της  δαπάνης,  διάθεση  πίστωσης  και  έγκριση  των  τεχνικών 
προδιαγραφών για την προμήθεια δύο (2) ανεμούριων για το ελικοδρόμιο.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 10ο :Έγκριση, διάθεση πίστωσης και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την 
προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού του Δήμου Κέας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 10ο 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 εννιακοσίων ενενήντα ενός και 
πενήντα τεσσάρων  λεπτών (991,54€) πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που 
αφορά την έγκριση, διάθεση πίστωσης και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 
οπτικοακουστικού εξοπλισμού του Δήμου Κέας.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ 
και θα βαρύνει τον ΚΑ 10.7135  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 
10.7135
4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  για  την  προμήθεια  οπτικοακουστικού  εξοπλισμού  του 
Δήμου Κέας.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 991,54€ πλέον ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 10.7135 με τίτλο 
“ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ” του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 90/2012
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ΘΕΜΑ  11ο  :Έγκριση  της δαπάνης,  διάθεση πίστωσης και  έγκριση  των  τεχνικών 
προδιαγραφών  για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού αποχετευτικού δικτύου Κορησίας και 
Βουρκαριού.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 11ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης 
ανέφερε τα εξής:

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ (600,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την έγκριση της 
δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσίας 
καθαρισμού αποχετευτικού δικτύου Κορησίας και Βουρκαριού.

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 25.7336.0015 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί 
πίστωση ευρώ δώδεκα χιλιάδες (12.000,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ  
25.7336.0015
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 12.000,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 
25.7336.0015  με τίτλο «Καθαρισμός αποχετευτικών δικτύων παραλίας Κορησίας - Βουρκαρίου» 
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012, για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης 
που αφορά την έγκριση της δαπάνης και των τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσίας 
καθαρισμού αποχετευτικού δικτύου Κορησίας και Βουρκαριού.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 91/2012
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ΘΕΜΑ  12ο  :Έγκριση  της δαπάνης,  διάθεση πίστωσης και  έγκριση  των  τεχνικών 
προδιαγραφών για την προμήθεια SERVER & SW.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 12ο 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 έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων 
τεσσάρων και εξήντα επτά  λεπτών (11.404,67€) συμπ/νου ΦΠΑ για την κάλυψη της υπηρεσιακής 
ανάγκης που αφορά την έγκριση  της  δαπάνης,  διάθεση  πίστωσης  και  έγκριση  των  τεχνικών 
προδιαγραφών για την προμήθεια SERVER & SW.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ 
και θα βαρύνει τον ΚΑ 10.7134  προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί 
πίστωση ευρώ δεκαπέντε χιλιάδες (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. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ 
10.7134
4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια SERVER & SW.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 11.404,67€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 10.7134 με 
τίτλο  “Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά”  του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 92/2012
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ΘΕΜΑ 13ο  :Έγκριση  της δαπάνης και  διάθεση πίστωσης  για δύο  (2) δημοσιεύσεις  στην 
εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 13ο 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 τριακοσίων δεκαεπτά και είκοσι 
έξι λεπτών (317,26€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά δύο (2) δημοσιεύσεις, 
ως εξής :

-Δημοσίευση απόφασης με αρ.63/2012 του δημοτικού συμβουλίου με θέμα “Έγκριση κανονισμού 
κυκλοφορίας αγοραίων επιβατηγών ζώων Δήμου Κέας”, ποσού 138,04€.
-Περίληψη  διακήρυξης  “Φανερή  προφορική  πλειοδοτική  διαδικασία  για  την  εκμίσθωση  των 
παραλιών Σπαθί, Ποίσσες και Ξύλα νήσου Κέας”, ποσού 179,22€.

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 70.6463 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί 
πίστωση ευρώ εξακόσια (600,00€).

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 
70.6463.
3. Τα φύλλα δημοσίευσης των εφημερίδων.
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ τριακοσίων δεκαεπτά και είκοσι έξι λεπτών (317,26€)  σε βάρος του 
ΚΑ 70.6463 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012  για  την  κάλυψη  της 
υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά  δύο (2) δημοσιεύσεις στην εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ”,  ως 
εξής:
-Δημοσίευση απόφασης με αρ.63/2012 του δημοτικού συμβουλίου με θέμα “Έγκριση κανονισμού 
κυκλοφορίας αγοραίων επιβατηγών ζώων Δήμου Κέας”, ποσού 138,04€.

-Περίληψη  διακήρυξης  “Φανερή  προφορική  πλειοδοτική  διαδικασία  για  την  εκμίσθωση  των 
παραλιών Σπαθί, Ποίσσες και Ξύλα νήσου Κέας”, ποσού 179,22€.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 93/2012
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ΘΕΜΑ  14ο  :Έγκριση  της  δαπάνης,  διάθεση  πίστωσης  και  έγκριση  των  τεχνικών 
προδιαγραφών για την προμήθεια αναλώσιμων για την μηχανή γραμματοσήμανσης.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 14ο 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 τριακοσίων εξήντα  (360,00€) 
πλέον  ΦΠΑ,  για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την  έγκριση  της  δαπάνης, 
διάθεση πίστωσης και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αναλώσιμων για την 
μηχανή γραμματοσήμανσης.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ 
και θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6613  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 
10.6613
4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  για  την  προμήθεια  αναλώσιμων  για  την  μηχανή 
γραμματοσήμανσης.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 360,00€ πλέον ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 10.6613 με τίτλο 
“Προμήθεια  εντύπων  και  υλικών  μηχανογράφησης  και  πολλαπλών  εκτυπώσεων”  του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 94/2012
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ΘΕΜΑ  15ο  :Δέσμευση  ταμειακών  διαθεσίμων  για  την  πληρωμή  παραστατικών 
προηγουμένων χρήσεων.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
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ΘΕΜΑ 16ο :Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της σχετικής πίστωσης και έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών  της δαπάνης παροχής  υπηρεσιών  για  τον  “Kαθαρισμό  των  σφαγείων  του 
Δήμου  Κέας  για  το  έτος  2012”  που  αναφέρεται  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας, 
οικονομικού έτους 2012.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
ανέφερε τα εξής περί έγκρισης της δαπάνης «Καθαρισμό των Σφαγείων του Δήμου Κέας για το 
έτος 2012», ύψους 8.400,00€ πλέον ΦΠΑ και διάθεση της σχετικής πίστωσης που αναφέρεται στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012, έθεσε υπόψη των μελών του 
Συμβουλίου:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/10
3. Τις διατάξεις του Β.Δ. 17–5/15–6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού 

Δήμων και Κοινοτήτων»
4. Την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας
5. Το γεγονός ότι υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του 

Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012, στον ΚΑ 70.6277.0004
6. Την αναγκαιότητα έγκρισης της δαπάνης «Καθαρισμό των Σφαγείων του Δήμου Κέας για 

το έτος 2012», ύψους 8.400,00€πλέον ΦΠΑ και διάθεση της σχετικής πίστωσης που 
αναφέρεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012, για την ορθή 
και σύννομη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Κέας. 

Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις 
προαναφερόμενες διατάξεις, πρέπει να προβούν στην έγκριση της δαπάνης «Καθαρισμό των 
Σφαγείων του Δήμου Κέας για το έτος 2012», ύψους 8.400,00€ και διάθεση της σχετικής 
πίστωσης που αναφέρεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012», για την 
ορθή και σύννομη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Κέας. 

Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του 
Προέδρου και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/10
3. Τις διατάξεις του Β.Δ. 17–5/15–6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού Δήμων και 

Κοινοτήτων»
4. Την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας
5. Το γεγονός ότι υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου 

Κέας οικονομικού έτους 2012, στον ΚΑ 70.6277.0004
6. Την αναγκαιότητα έγκρισης της δαπάνης «Καθαρισμό των Σφαγείων του Δήμου Κέας για το 

έτος 2012», ύψους 8.400,00€ πλέον ΦΠΑ και διάθεση της σχετικής πίστωσης που αναφέρεται 
στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012, για την ορθή και σύννομη 
λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Κέας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη «Καθαρισμό των Σφαγείων του Δήμου Κέας για το έτος 2012», ύψους 
8.400,00€ πλέον ΦΠΑ και διαθέτει την σχετική πίστωση που αναφέρεται στον προϋπολογισμό του 
Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012 και στον ΚΑ 70.6277.0004,  για την ορθή και σύννομη 
λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Κέας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 95/2012
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ΘΕΜΑ  17ο  :  Έγκριση  και  διάθεση  πίστωσης  για  πληρωμή  συνδρομής  internet μηνός 
Μαρτίου 2012.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 18ο 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 δέκα επτά (17,00€) για την 
κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή μηνιαίας συνδρομής internet hol adsl 
2000 Δήμου Κέας από 01-03-2012 έως 31-03-2012. 

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80 
και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6452 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. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ 
00.6452.
4. Την υπ’ αριθ. 65/2008 και 47/2010 απόφαση του Δ.Σ. για εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή.
5. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 17,00€  σε βάρος του ΚΑ 00.6452 με τίτλο «Συνδρομές 
internet» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Β) Εισηγείται την απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο στην εταιρεία HELLAS ON LINE για την 
πληρωμή μηνιαίου λογαριασμού παροχής internet hol adsl 2000 Δήμου Κέας από 01-03-2012 έως 
31-03-2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 96/2012
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ΘΕΜΑ  18ο  :Έγκριση  και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμού κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύματος για το δημοτικό ιατρείο της Κάτω Μεριάς.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 18ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης 
ανέφερε τα εξής:

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ εκατόν ογδόντα  τέσσερα 
(184,00€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά εξόφληση λογαριασμού της Δ.Ε.Η. 
με αρ. παροχής 5 50006072-01 6 και περίοδο κατανάλωσης από 20/01/2012 έως 20/03/2012 για το 
δημοτικό ιατρείο της Κάτω Μεριάς.

 Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6277.0002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο 
έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ τέσσερις χιλιάδες (4.000,00€).

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 2012 και στον ΚΑ 
15.6277.0002.
3. Το λογαριασμό της Δ.Ε.Η.
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ εκατόν ογδόντα τέσσερα (184,00€) σε βάρος του ΚΑ 15.6277.0002 
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012 για πληρωμή λογαριασμού της Δ.Ε.Η. με αρ. 
παροχής  5  50006072-01  6  και  περίοδο  κατανάλωσης  από  20/01/2012  έως 20/03/2012 για  το 
δημοτικό ιατρείο της Κάτω Μεριάς.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 97/2012
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ΕΚΤΟΣ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΘΕΜΑ 1ο  :Λήψη  απόφασης  για  την  συγκρότηση  της  επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμών, 
υπηρεσιών/εργασιών,  αξιολόγησης  προσφορών,  γνωμοδότησης  επί  αυτών  και  απευθείας 
ανάθεσης για το οικονομικό έτος 2012.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την ταχυμεταφορά εγγράφων του Δήμου Κέας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός  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  εξήντα  τέσσερα  και 
πενήντα επτά  λεπτά (164,57€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την εργασία 
ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου για τον μήνα Απρίλιο 2012.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80 
και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6224 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίον έχει εγγραφεί 
πίστωση ευρώ δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ 
00.6224
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 164,57€  σε βάρος του ΚΑ 00.6224 με τίτλο «Λοιπές 
επικοινωνίες» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Β) Εισηγείται την απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο στην εταιρεία ACS ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την εργασία 
ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου για τον μήνα Απρίλιο 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 98/2012
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ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας, για εκμίσθωση παραλιών περιοχών Ποισσών, 
Ξύλων και Σπαθιού Δήμου Κέας, εμβαδού 150 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων.

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

Σε συνέχεια της 56/2012 απόφασης της οικονομικής επιτροπής που αφορούσε τον καθορισμό των 
όρων  διακήρυξης  φανερής  και  προφορικής  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  για  την  ενοικίαση  των 
παραλιών Ποισσών, Ξύλων και Σπαθιού του Δήμου Κέας για την θερινή περίοδο 2012.

Στις  4/5/2012  διενεργήθει  διαγωνισμός  για  την  εκμίσθωση  150  τ.μ.  για  την  τοποθέτηση 
ομπρελοκαθίσματων  για κάθε μία από τις ανωτέρω παραλίες έως 31/12/2012 και παρακαλώ όπως 
εγκρίνεται τα πρακτικά της δημοπρασίας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 και του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
2. Την εισήγηση του προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα πρακτικά της δημοπρασίας που έγινε στις 4/5/2012, για την εκμίσθωση εμβαδού 150 τμ 
για  κάθε  μία  από  τις  παραλίες  των  περιοχών   Ποισσών,  Ξύλων  και  Σπαθιού  Δήμου  Κέας,  για 
τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων έως 31/12/2012, με τις κατωτέρω τιμές :

-Ποίσσες – 8,50 €
-Ξύλα – 8,50 €
-Σπαθιού – 8,00 €

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 99/2012 
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        Ο πρόεδρος Τα μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός Μορφωνιός Ιωάννης

Μαρούλης Φίλιππος

Λέπουρας Στυλιανός


