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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
      ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
           ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 31/12/2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7062/28-12-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο :   Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  2ο:   Έγκριση  απόδοσης  λογαριασμού  υπολόγου  χρηματικού  εντάλματος  πάγιας 
προκαταβολής του υπολόγου Βιτάλη Παναγιώτη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 3ο:   Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσίευσης σε  (1) μία 
εφημερίδα που αφορά την καταχώρηση της υπ΄αριθμ. 195/2012 απόφασης Δ.Σ. του Δήμου για την 
“Επιβολή συντελεστή ΤΑΠ”

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 4ο:   Έγκριση της δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την πληρωμή λογαριασμού  HOL 
ADSL του Δήμου Κέας μηνός Δεκεμβρίου 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 5ο:   Δέσμευση 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 6ο:    Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πίστωσης για την προμήθεια μηχανογραφικού εντύπου διπλοτύπου είσπραξης για την οικονομική 
υπηρεσία του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 7ο:    Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εισφορά του Δήμου Κέας για τη 
συμμετοχή του στο “Ελληνικό Δίκτυο Μικρών νησιών” έτους 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 8ο:  Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό 
των δημοτικών τελών για το έτος 2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 9ο :   Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής του υπολόγου Κορασίδη 
Νικολάου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 10ο :   Έγκριση και διάθεση πίστωσης για πληρωμή ασφαλίστρων ακινήτων του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
           ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 21ης/31-12-2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και στο γραφείο του Τοπικού Συμβουλίου στην Κορησσία,  σήμερα στην 31/12/2012, 
ημέρα Δευτέρα  και ώρα 17:00μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Κέας, ύστερα από την 7062/28-12-2012 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  
7  μέλη :

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ

 1.   Βασιλάκης Στυλιανός
 2.   Βελισσαροπούλου Ειρήνη
 3.   Μαρούλης Φίλιππος                           ΟΥΔΕΙΣ
 4.   Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία
 5.   Μορφωνιός Ιωάννης
 6.   Ευαγγέλου Ιωάννης        
 7.   Λέπουρας Στυλιανός  
    
       
      
      

 

                                                             
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πετρή Βασιλική.
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ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή.

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

Στο άρθρο 35 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 ορίζονται τα εξής :
1.  Χρηματικό ένταλμα παγίας  προκαταβολής εκδίδεται  κατά τις  διατάξεις  του άρθρου 180 του 
δημοτικού και κοινοτικού κώδικα.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση πληρωμής της δαπάνης από την παγία προκαταβολή τυγχάνει η ύπαρξη 
σχετικής πίστωσης αναγραφόμενης στον προϋπολογισμό.
3. Ο διαχειριζόμενος την  παγία προκαταβολή υπάλληλος παραδίδει με απόδειξη προσωπικά στον 
δημοτικό ταμία τα σχετικά δικαιολογητικά των γενομένων παρ΄ αυτού πληρωμών και πρέπει να 
είναι  πλήρη από απόψεως νομιμότητος σύμφωνα με τα άρθρα 11,12,13,14 και 26 του παρόντος.
4.  Ο  δημοτικός  ταμίας  μετά  τον  έλεγχο  των  υποβληθέντων  δικαιολογητικών  καταβάλλει  στον 
διαχειριζόμενο την παγία προκαταβολή ίσο χρηματικό ποσό προς ανανέωση αυτής, προκειμένου να 
παραμένει σε αυτόν πάντοτε το χορηγηθέν της αποφάσεως του συμβουλίου ποσόν.
5. Τα δικαιολογητικά μετά τον έλεγχο από την αρμόδια λογιστική υπηρεσία, υποβάλλονται εις το 
δημοτικό συμβούλιο  προς  έγκριση των γενομένων δαπανών και  εκδίδονται  ισόποσα χρηματικά 
εντάλματα εις βάρος των προβλεπομένων πιστώσεων του προϋπολογισμού για κάθε δαπάνη και 
επ΄ονόματι των πληρωθέντων δικαιούχων, γενομένης μνείας επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η 
πληρωμή έγινε μέσω του διαχειριζόμενου την παγία προκαταβολή υπαλλήλου.
6. Κατά την λήξη του οικονομικού έτους ο υπόλογος υπάλληλος  καταθέτει το ληφθέν για παγία 
προκαταβολή ποσό στο δημοτικό ταμείο.
7. Κατά τα λοιπά επί της διαχειρίσεως και αποδόσεως της παγίας προκαταβολής από τον υπόλογο 
ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.

Με την υπ’ αριθ. 4/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού 
εντάλματος παγίας προκαταβολής, ποσού 2.000,00€ και ορίστηκε διαχειριστής αυτής ο κ. Βιτάλης 
Παναγιώτης-Δημοτικός  Ταμίας  του  Δήμου  Κέας,  προκειμένου  να  πληρωθούν  δαπάνες 
μικροεξόδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ΔΚΚ.
Με το υπ΄αριθμ. ΓΡΥ-11/31.12.2012 γραμμάτιο είσπραξης ο ανωτέρω υπάλληλος παρέδωσε στην 
ταμειακή υπηρεσία τα δικαιολογητικά των δαπανών που έγιναν από την παγία προκαταβολή.
Έπειτα  από  τον  έλεγχο  νομιμότητας  των  δικαιολογητικών  ο  ταμίας  έθεσε  αυτά  υπόψη  της 
οικονομικής επιτροπής, για την προβλεπόμενη έγκριση.
Σύμφωνα  με  την  περιπτ.  δ  παρ.  1  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010,  η  οικονομική  επιτροπή 
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

Η οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα του Ν.3463/2006 
2. Τα άρθρα  35 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.
3. Την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
4. Την υπ’ αριθ. 4/2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση 
εντάλματος παγίας προκαταβολής και ορίστηκε ο διαχειριστής αυτής
5.  Το  υπ΄αριθμ.  346/2012  χρηματικό  ένταλμα  πάγιας  προκαταβολής,  το  οποίο  εισέπραξε  ο 
διαχειριστής αυτής την 3η του μηνός  Ιουλίου του έτους 2012.
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6. Τα δικαιολογητικά των δαπανών που έγιναν από την παγία προκαταβολή
7. Το υπ΄αριθμ. ΓΡΥ-11/31.12.2012 γραμμάτιο είσπραξης που υπέβαλε ο υπόλογος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν από την παγία προκαταβολή και αναλήφθηκαν με τα υπ΄αριθμ.  : 
859, 860, 861, 862 & 863/31-12-2012. χρηματικά εντάλματα.

2.Διαθέτει  τις  κάτωθι  πιστώσεις  του  προϋπολογισμού  οικ.έτους  2012  και  εγκρίνει  την  έκδοση 
ισόποσων  χρηματικών  ενταλμάτων,  επ΄ονόματι  των  πληρωθέντων  δικαιούχων,  με  ειδική 
επισήμανση επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η πληρωμή έγινε μέσω του διαχειριζόμενου την 
παγία προκαταβολή υπαλλήλου, για τους κάτωθι κωδικούς αριθμούς, σύμφωνα με τον πίνακα που 
ακολουθεί : 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΡΙΘ. 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ/
ΟΝΟΜ/ΜΟ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΠΟΣΟ ΣΕ € Κ.Α. 
ΠΡΟΫ/ΙΣΜΟΥ

1. Προμήθεια τόνερ CE 505X για το 
φωτοτυπικό μηχάνημα του Δήμου

21/4-7-12 ΜΥΡΤΩ ΤΣΙΡΩΝΗ 173,16 10.6612

2. Προμήθεια  ειδών  καθαριότητας 
και  υγιεινής  για  τις  οικ.  και 
διοικ.υπηρεσίες του Δήμου 

1721/28-12-12 Κ.Ε.ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ -
Κ.Γ.ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ ΟΕ

66,62 10.6634

3. Προμήθεια  ειδών  καθαριότητας 
και  ευπρεπισμού  για  τις  οικ.  και 
διοικ.υπηρεσίες του Δήμου 

35/13-12-2012
26/7-11-2012

ΚΟΙΝ.ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΕΚΑ

122,45 10.6634

4. Προμήθεια  ανταλλακτικών  και 
συντήρηση  των  υπ΄αριθ.IR  2018, 
IR2016J  &  IR2200  φωτοτυπικών 
μηχανημάτων του Δήμου

Γ 89254/08-10-12 INTERSYS 603,13 10.6672
10.6265.0002

5. Έξοδα αντιγράφου για το υπ΄αριθ. 
3406/25-8-2012  προσύμφωνο 
συμβόλαιο του Δήμου

76/26-8-2012 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ

70,00 00.6494

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 260/2012
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ΘΕΜΑ 2ο:   Έγκριση  απόδοσης  λογαριασμού  υπολόγου  χρηματικού  εντάλματος   πάγιας 
προκαταβολής του υπολόγου Βιτάλη Παναγιώτη.

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

Με την υπ’ αριθ. 4/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού 
εντάλματος παγίας προκαταβολής, ποσού 2.000,00€ και ορίστηκε διαχειριστής αυτής ο κ. Βιτάλης 
Παναγιώτης-Δημοτικός  Ταμίας  του  Δήμου  Κέας,  προκειμένου  να  πληρωθούν   δαπάνες 
μικροεξόδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ΔΚΚ.
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθ. 346/2012 χρηματικό ένταλμα πάγιας προκαταβολής, το 
οποίο εισέπραξε ο υπόλογος την 3η του μηνός  Ιουλίου του έτους 2012.
Όπως  προκύπτει  από τα  συνημμένα δικαιολογητικά  που υπέβαλε  ο  υπόλογος,  οι  δαπάνες  που 
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 1.035,35€, το ποσό δε των 964,65€ 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 173 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα του Ν.3463/2006 
2. Τα άρθρα  35 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.
3. Την υπ’ αριθ. 4/2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση 
εντάλματος παγίας προκαταβολής και ορίστηκε ο διαχειριστής αυτής
4.  Το  υπ΄αριθμ.  346/2012  χρηματικό  ένταλμα  πάγιας  προκαταβολής,  το  οποίο  εισέπραξε  ο 
υπόλογος την 3η του μηνός  Ιουλίου του έτους 2012.
5. Το υπ΄αριθμ. ΓΡΥ-11/31.12.2012 γραμμάτιο είσπραξης που υπέβαλε ο υπόλογος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  για  το  υπ’  αριθ.  346/2012  χρηματικό  ένταλμα  πάγιας 
προκαταβολής, ύψους 2.000,00€, που εκδόθηκε στο όνομα του κ. Βιτάλη Παναγιώτη-Δημοτικού 
Ταμία του Δήμου Κέας, με συνολικό ύψος δαπάνης 1.035,35€ και επιστροφή στο ταμείο του Δήμου 
του υπόλοιπου ποσού 964,65€ και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 261/2012



21η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας στις 31 Δεκεμβρίου 2012

ΘΕΜΑ 3ο:   Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσίευσης σε 
(1) μία εφημερίδα που αφορά την καταχώρηση της υπ΄αριθμ. 195/2012 απόφασης Δ.Σ. του 
Δήμου για την “Επιβολή συντελεστή ΤΑΠ”.

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 συνολικού ποσού ευρώ σαράντα έξι  και  
δεκαεπτά λεπτών (46,17€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά  την πληρωμή 
δημοσίευσης σε μία (1) εφημερίδα που αφορά την καταχώρηση της υπ΄αριθμ. 195/2012 απόφασης 
Δ.Σ. του Δήμου για την “Επιβολή συντελεστή ΤΑΠ”, ως εξής :

-Εφημερίδα “Τυποκυκλαδική ποσό 46,17€”

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 20.6463 συνολικού ποσού 46,17€ προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.

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
    20.6463 
3. Το φύλλο δημοσίευσης της εφημερίδας
4. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού ευρώ σαράντα έξι και δεκαεπτά λεπτών (46,17€) σε βάρος του 
ΚΑ  20.6463  του  προϋπολογισμού  εξόδων  οικονομικού  έτους  2012,  για  την  κάλυψη  της 
υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή δημοσίευσης  σε  μία (1) εφημερίδα που αφορά την 
καταχώρηση της  υπ΄αριθμ.  195/2012 απόφασης  Δ.Σ.  του  Δήμου για  την  “Επιβολή συντελεστή 
ΤΑΠ”.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 262/2012



21η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας στις 31 Δεκεμβρίου 2012

ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή λογαριασμού HOL 
ADSL του Δήμου Κέας μηνός Δεκεμβρίου 2012.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 4ο 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 δεκαεπτά  (17,00€) για την 
κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή λογαριασμών συνδρομής internet hol 
adsl 2000 Δήμου Κέας  για τον μήνα Δεκέμβριο 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 51,00€  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 λογαριασμών παροχής internet hol adsl 2000 Δήμου Κέας για τον μήνα Δεκέμβριο 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 263/2012
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ΘΕΜΑ 5ο:    Δέσμευση  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 5ο 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. 439 24/12/2012 00.6711 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
(Α΄  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)

10.000,00

2. 447 31/12/2012 10.6211 ΑΝΤΙΤΙΜΟ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7.500,00

3. 448 31/12/2012 15.6211.0001 ΑΝΤΙΤΙΜΟ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

2.500,00

4. 449 31/12/2012 25.6211.0001 ΑΝΤΙΤΙΜΟ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

35.000,00

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
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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 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. 439 24/12/2012 00.6711 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
(Α΄  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)

10.000,00

2. 447 31/12/2012 10.6211 ΑΝΤΙΤΙΜΟ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7.500,00

3. 448 31/12/2012 15.6211.0001 ΑΝΤΙΤΙΜΟ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

2.500,00

4. 449 31/12/2012 25.6211.0001 ΑΝΤΙΤΙΜΟ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

35.000,00

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 264/2012
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ΘΕΜΑ 6ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση 
πίστωσης  για  την  προμήθεια  μηχανογραφικού  εντύπου  διπλοτύπου  είσπραξης  για  την 
οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

    (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 696,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.6613  )   

        ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012)

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  της  οικονομικής  υπηρεσίας  του  Δήμου,  κρίνεται  απαραίτητη  η 
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια μηχανογραφικού εντύπου διπλοτύπου είσπραξης.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές  
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την 
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία 
μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να 
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο 
προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης  (15.000,00€  μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 27319/02 Κ.Υ.Α.) η δαπάνη γίνεται με 
βάσει την περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τα λοιπά, κατά την κρίση του Ν.Π., στοιχεία της  
προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που 
υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.

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

1.  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  προμήθεια μηχανογραφικού  εντύπου  διπλοτύπου 
είσπραξης για την οικονομική υπηρεσία του Δήμου

   2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  696,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  10.6613  του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012

      3.την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται 
στο κείμενο της παρούσας εισήγησης.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-  4.000 τεμάχια μηχανογραφικών εντύπων διπλοτύπων είσπραξης
   διαστάσεων 11Χ24 διπλού χρώματος (λευκό-κίτρινο)

ΣΥΝΟΛΟ       696,00€

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  209  του  Ν.  3463/06),  μετά  από  συλλογή 
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την 
διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Ισχύουσες Διατάξεις 

1) Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)

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

3) Οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)

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

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

6) Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

7) Οι  διατάξεις  του  Π.Δ.  166/2003  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στην  Οδηγία 
2000/35/29-06-2000  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων  πληρωμών  στις  εμπορικές 
συναλλαγές»

8) Η υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.Α.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2012 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 10.6613 
ποσού 696,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της 
υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη γνώμη 
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 
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Χρόνος Παράδοσης 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος 
προμηθειών  του  Δήμου.  Ο  χρόνος  παράδοσης  ορίζεται  έως  τέλος  του  έτους.  Για  κάθε  ημέρα 
υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 33 υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του 
υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνει στο Δημαρχείο Κέας.

Παραλαβή Υλικών 
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή παραλαβής και θα πραγματοποιηθεί με 
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης των υλικών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παραγράφων 1δ, 2 και 3 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού 
εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της 
σχετικής,  μεταξύ  του  Δήμου  και  του  προμηθευτή,  σύμβασης  θα  επιλύονται  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις  του  άρθρου  40  της  υπ’  αριθμόν  11389/93  απόφασης  του  υπουργού  εσωτερικών 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις 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 την προμήθεια  μηχανογραφικού εντύπου διπλοτύπου είσπραξης για την οικονομική 
υπηρεσία του Δήμου Κέας και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 696,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.  10.6613 του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 265/2012
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ΘΕΜΑ 7ο:    Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εισφορά του Δήμου Κέας 
για τη συμμετοχή του στο “Ελληνικό Δίκτυο Μικρών νησιών” έτους 2012.

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 χίλια πεντακόσια (1.500,00€) για 
την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την εισφορά του Δήμου Κέας για τη συμμετοχή 
του στο «Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών» για το έτος 2012. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον 
ΚΑ 00.6453 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο 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. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ 
00.6453.
3. Την υπ’ αριθ. 20/2011 απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση συμμετοχής του Δήμου.
4. Το από 12-12-2010 πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Δ.Μ.Ν.
5. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει  πίστωση  ποσού  ευρώ  χίλια  πεντακόσια  (1.500,00€)  σε  βάρος  του  ΚΑ 00.6453  του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την ετήσια εισφορά του Δήμου Κέας για τη 
συμμετοχή του στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 266/2012
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ΘΕΜΑ 8ο:   Εισήγηση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  τον 
καθορισμό των δημοτικών τελών για το έτος 2013.

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

Σύμφωνα με την περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική 
Επιτροπή  του  Δήμου  Κέας  εισηγείται  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  επιβολή  τελών, 
δικαιωμάτων και εισφορών.

Λαμβάνοντας υπόψη 

1)Την ανάγκη καθορισμού των τελών και δικαιωμάτων για το έτος 2013 λαμβανομένης της 
    διεθνούς οικονομικής κρίσης.
2)Την 45/10 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑ σχετικά με τη διαδικασία λήψης απόφασης του Δημ. Συμβου-

λίου για τον καθορισμό συντελεστών, τελών, φόρων και δικαιωμάτων.
3)Τις διατάξεις του Β.Δ 24-9/20-10-58, του Ν. 1080/80, του Ν. 1828/89 και του Ν.2130/93
4)Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06.
5)Το άρθρο 267 παρ. 4 του Ν. 3852/2010

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για την διατήρηση των τελών, δικαιωμάτων 
κ.λπ. για το έτος 2013,  όπως αυτά έχουν ψηφιστεί έως σήμερα από το δημοτικό συμβούλιο και  
αναλυτικά παρουσιάζονται παρακάτω  

1. ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
      Η Επιτροπή προτείνει να ισχύσουν οι υπ’ αρίθμ. 98/2007  και 185/2011 αποφάσεις  του Δ.Σ για 
την επιβολή τέλους ύδρευσης σύμφωνα με τΙς οποίες ισχύουν τα κάτωθι:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ  
Το ύψος της προκαταβολής αυτής ορίζεται από τον Δήμο στα 100 €. 
ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ  
Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει:
α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 400 € με την υποχρέωση του Δήμου να παρέχει στον  
καταναλωτή το φρεάτιο σύνδεσης, το κολάρο του κεντρικού αγωγού, τον  αντεπίστροφο διακόπτη 
και τον μετρητή.
Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης
Το τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης θεωρείται ότι είναι αναγκαίο για την εμπρόθεσμη εξόφληση 
των τελών ύδρευσης.
Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €.
Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €.
Πάγιο ύδρευσης
Ισχύει το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές  και ορίζεται  στα 12 € ετησίως. 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι:
α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση.
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ΙΟΥΛΙΔΑ
Α. Οικιακή Χρήση     Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από:  1  - 50 κυβ.    1,00 €
        51  - 100 κυβ.    1,10€
      101 - 150 κυβ.    2,00 €
     151  - 200 κυβ.    3,00 €
     201 και άνω         8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση      
Για όλες τις καταναλώσεις  2,00 €
ΚΟΡΗΣΣΙΑ
Α. Οικιακή χρήση    Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1  - 50 κυβ.    0,60 €
      51  - 100 κυβ.    0,70€
    101 - 150 κυβ.    1,50 €
    151  - 200 κυβ.    3,00 €*
    201 και άνω         8,00 € * 
Β. Επαγγελματική Χρήση      
Για όλες τις καταναλώσεις  2,00 €

   2. ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
      Η Επιτροπή προτείνει να ισχύσουν οι υπ’ αριθμ.  103/2008,130/2008 και 78/2010 αποφάσεις 
του Δ.Σ .
 Σύμφωνα με την 103/2008 ισχύουν τα εξής:
Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο.

• Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης.
• Οικισμός Κορησσίας: 
• Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2
• Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα:10 €/μ2
• Οικίες: 5 €/μ2
• Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 
• Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 40 €/μ2
• Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 20 €/μ2
• Οικίες: 10 €/μ2

Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης:
• Οικισμός Ιουλίδας: 5 €
• Οικισμός Κορησσίας: 10 €
• Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 15 €

Γ. Τέλος Αποχέτευσης:
• Οικισμός Ιουλίδας: 0
• Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.
• Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 80% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.

Σύμφωνα με την 130/2008 αποφασίστηκαν και ισχύουν τα κάτωθι για τους οικισμούς Γιαλισκαρίου 
και Βουρκαρίου: 
Να γίνει έκπτωση της τάξεως περίπου του 15 % επί του δικαιώματος σύνδεσης και επί του τέλους 
σύνδεσης. 
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Συγκεκριμένα το τιμολόγιο τροποποιείται ως εξής: 

• Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 30 ευρώ ανά τ.μ., 
• Λοιπά καταστήματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια 15 ευρώ ανά τ.μ.,
• Οικίες 7 ευρώ ανά τ.μ.

Β) Τέλος αποχέτευσης χρέωση 70 % στη πρώτη κλίμακα οικιακής κατανάλωσης. 
Το δικαίωμα σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο να καταβληθεί σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις. Εάν το 
συνολικά οφειλόμενο ποσό εξοφληθεί εφάπαξ στη λήξη της ά δόσης να δοθεί έκπτωση 10 %. 

Σύμφωνα με την 78/2010 ισχύουν τα κάτωθι:
Κατά την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης από τον οικισμό Βουρκαρίου προς την περιοχή των 
Αγίων Αναργύρων Βουρκαρίου θα συνδεθούν στο δίκτυο τα ακίνητα που βρίσκονται κατά μήκος 
της  παραλίας  του  ρέματος  Βουρκαρίου. Επειδή  ως  την  περιοχή  του  προσκυνηταρίου  των  Αγ. 
Αναργύρων η λειτουργία του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης είναι βαρυτική προς το αντλιοστάσιο 
Βουρκαρίου,  οι  συνδέσεις  με  το δίκτυο  δεν επιφέρουν κάποια δαπάνη για τους  ιδιοκτήτες  και 
επομένως  θα  εφαρμοσθούν  τα  τέλη  σύνδεσης  που  ισχύουν  για  τον  οικισμό  Βουρκαρίου  όπως 
ορίστηκαν με την 130/08 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έτσι ο τελικός πίνακας των τελών αποχέτευσης διαμορφώνεται ως εξής:

Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο.
• Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης.
• Οικισμός Κορησσίας: 
• Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2
• Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα:10 €/μ2
• Οικίες: 5 €/μ2
• Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 
• Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 30 €/μ2
• Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 15 €/μ2
• Οικίες: 7 €/μ2

Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης:
• Οικισμός Ιουλίδας: 5 €
• Οικισμός Κορησσίας: 10 €
• Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 15 €

Γ. Τέλος Αποχέτευσης:
• Οικισμός Ιουλίδας: 0
• Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.
• Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 70% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.
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  3.ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
    Η Επιτροπή προτείνει να ισχύσει  η υπ’ αριθμ. 31/2003 απόφαση του Δ.Σ, σύμφωνα με την 
οποία ισχύουν τα κάτωθι:
 1) Περιοχές τέως Κοινότητας  Κορησσίας:
  α. Οικιακή χρήση  :              0,49 €
  β.  Επαγγελματική χρήση:  1,48 €
2) Περιοχές τέως Κοινότητας  Ιουλίδας :
  α) Οικιακή χρήση :               0,59 €
  β) Επαγγελματική χρήση :  1,40 €

Τα  τιμολόγια  αυτά  θα  τηρηθούν  για  όλες  τις  παροχές  της  Δ.Ε.Η  ανεξαρτήτως  περιοχής.  Στις 
περιπτώσεις που δεν υπάρχουν στοιχεία για τα τ.μ θα εφαρμοστούν οι προηγούμενες αποφάσεις 
των Δημοτικών Συμβουλίων που ορίζουν κατά προσέγγιση την επιφάνεια των κτισμάτων και θα 
επιδιωχθεί να δηλωθούν στον Δήμο τα πραγματικά στοιχεία της επιφάνειας των κτισμάτων με κάθε 
νόμιμο μέσο.
4. ΤΕΛΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
Η Επιτροπή προτείνει να ισχύσει η υπ’ αριθμ.  171/2007 απόφαση του Δ.Σ σύμφωνα με την οποία 
ισχύουν τα εξής: 

• Δικαίωμα ταφής σε προσωρινό τάφο εφάπαξ (τριετής διάρκεια), ευρώ τριάντα (30,00€)
• Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα (30,00€)
• Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής, ευρώ είκοσι πέντε (25,00€)
• Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, ευρώ επτά (7,00€)
• Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό νεκροταφείο, χωρίς προηγούμενη
• έγγραφη συναίνεση του Δήμου, ευρώ χίλια (1.000,00€)
• Τέλος νεκροταφείου ετησίως, σε μονώροφο οικογενειακό τάφο ευρώ είκοσι πέντε (25,00€)
• Τέλος νεκροταφείου ετησίως, σε διώροφο οικογενειακό τάφο ευρώ πενήντα (50,00€)
• Κενοτάφειο 300€

5. ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
Η Επιτροπή προτείνει να ισχύσει η υπ’ αριθμ.   75/2009 και 45/2011 απόφαση του Δ.Σ, αποφάσεις 
όπου ισχύουν τα παρακάτω:
 Σύμφωνα με την 75/2009 ισχύουν τα εξής:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ 
Για όλα τα καταστήματα στην Ιουλίδα ισχύει το ποσό των 6,50 €  ανά τ.μ.

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ - ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ
Για τα καταστήματα που βρίσκονται εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένα των οικισμών Κορησσίας και 
Βουρκαρίου ισχύει το ποσό των 17,00 € ανά τ.μ.
Για τις υπόλοιπες περιοχές ισχύει το ποσό των 6,50 €  ανά τ.μ.
 Σύμφωνα με την 45/2011 ισχύει ότι: Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου στη θέση 
Οτζιάς, ύψους 17€/τ.μ. ετησίως.
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6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΦΑΓΕΙΟΥ
Η Επιτροπή προτείνει να ισχύσει η υπ’ αρίθμ. . 96/2001  απόφαση του Δ.Σ, όπου: 
1) Αμνοί, ερίφια, αιγοπρόβατα             1,50€
2) Χοίροι γδαρτοί   7,75€ 
3) Χοίροι μαδητοί   9,30€
4) Χοιρίδια   2,35€
5) Βοοειδή – Μόσχοι 14,00€

7.ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ
Η Επιτροπή προτείνει  να  ισχύσει  η  υπ’ αριθμ.  125/2011 απόφαση του Δ.Σ,  όπου εγκρίνει  τον 
καθορισμό τέλους 70€ για κάθε μεταφορά – μετατόπιση παροχής  με αίτηση του υδρευόμενου.

8.ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ
Η Επιτροπή προτείνει να ισχύσει η υπ’ αριθμ.   126/2011 απόφαση του Δ.Σ, όπου  εγκρίνει τον 
καθορισμό τέλους 50€ για τον επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή, μετά από αίτηση - ένσταση 
του  υδρευόμενου  και  εφόσον  ο  έλεγχος  του  υδρόμετρου  από  την  Υπηρεσία  δείξει  ότι  αυτός 
λειτουργεί μέσα στα αποδεκτά πλαίσια (+/- 3%).

9. ΜΙΣΘΩΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Ο  Δήμος  Κέας  εκμισθώνει  διαφημιστικές  προθήκες  που  έχει  στη  διάθεσή  του  σε  διάφορες 
τοποθεσίες του νησιού, ενώ με την υπ’ αριθμ. 108/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχαν 
καθοριστεί οι τιμές μίσθωσης & χρήσης των διαφημιστικών προθηκών.
Η Επιτροπή προτείνει να ισχύσει η υπ’ αριθμ.  44/2012 απόφαση του Δ.Σ όπου αποφασίστηκε η 
μείωση των μισθωμάτων των διαφημιστικών προθηκών του Δήμου Κέας κατά 20% με διατήρηση 
του πίνακα εκπτώσεων.
Αναλυτικά ισχύουν τα εξής:

• Κορησσία Β. (Στάση Διασταύρωσης μεγάλη) 56€ η ετήσια ανανέωση. 
• Κορησσία Γ. (Στάση Διασταύρωσης μικρή) 40€ η ετήσια ανανέωση. 
• Κορησσία Δ. (Προς Ενοικιαζόμενα δωμάτια) 40€ η ετήσια ανανέωση.
• Γιαλισκάρι Α. (Στάση παραλίας) 56€ η ετήσια ανανέωση.
• Γιαλισκάρι Β (Προς Ενοικιαζόμενα δωμάτια)40€ η ετήσια ανανέωση
• Βουρκάρι (Χάρτης επί του λιμανιού) 40€ η ετήσια ανανέωση.
• Οτζιάς 40€ η ετήσια ανανέωση.
• Οτζιάς (Διασέλι)  40€ η ετήσια ανανέωση
• Ιουλίδα Α (Ροκομένο)  48€ η ετήσια ανανέωση.
• Ιουλίδα Β (Πιάτσα)  (Χάρτης επιτοίχιος) 40€ η ετήσια ανανέωση.
• Ιουλίδα Γ(Διασταύρωση Αγ. Λουκά)  56€ η ετήσια ανανέωση.
• Ποίσσες 40€ η ετήσια ανανέωση.

• Πίνακας εκπτώσεων επί των τιμών μίσθωσης διαφημιστικών προθηκών
• Η δεύτερη πινακίδα  ανεξαρτήτου περιοχής 10% έκπτωση επί του αρχικού
• Η τρίτη πινακίδα  ανεξαρτήτου περιοχής 20% έκπτωση επί του αρχικού
• Η τέταρτη πινακίδα  ανεξαρτήτου περιοχής 30% έκπτωση επί του αρχικού
• Για κάθε επιπλέον πινακίδα πέραν των τεσσάρων, ανεξαρτήτου περιοχής 30% έκπτωση
• Για  το  2ο  συνεχές  έτος  μίσθωσης  διαφημιστικών  προθηκών  έκπτωση  10%  επί  του 
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διαμορφωμένου ποσού μίσθωσης.
• Για  το  3ο  συνεχές  έτος  μίσθωσης  διαφημιστικών  προθηκών  έκπτωση  10%  επί  του 

διαμορφωμένου ποσού μίσθωσης.

10. ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Η Επιτροπή θεωρώντας ότι τα έσοδα αυτά είναι θεσμοθετημένα, εισηγείται ομόφωνα στο Δ.Σ  την 
επιβολή  τέλους  διαμονής  παρεπιδημούντων  σε  ποσοστό  0,5%  επί  του  καταβαλλόμενου 
μισθώματος, και  την επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων Εσόδων  καταστημάτων σε ποσοστό 
0,5%, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 6 του Ν.1080/80 άρθρο 27 παρ.10 του Ν.2130/93 και 
του άρθρου 20 του Ν.2539/97. 

11. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ  ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ
Η Επιτροπή προτείνει να ισχύσει η υπ’ αριθμ. 7/2004 απόφαση του Δ.Σ σύμφωνα με την οποία ως 
δημοτικό τέλος προτείνεται το ποσό των 0,59€ ανά τ.μ και θα εισπράττεται από τον Δήμο μέσω της  
Δ.Ε.Η από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

12. ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ο συντελεστής υπολογισμού του τέλους προσδιορίζεται στο 0,25ο/οο επί της αντικειμενικής αξίας 
των ακινήτων όπως έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 192/2012 απόφαση του Δ.Σ.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση ζ της παραγράφου 1.
2. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την διατήρηση  των  τελών, δικαιωμάτων κτλ για το 
έτος 2013 όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 267/2012
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ΘΕΜΑ 9ο  :   Έγκριση  απόδοσης  λογαριασμού  εντάλματος  προπληρωμής  του  υπολόγου 
Κορασίδη Νικολάου.

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

Με την υπ’ αριθ. 229/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού 
εντάλματος  προπληρωμής,  ποσού  2.500,00€,  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’ αριθ. 712/2012 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το οποίο 
εισέπραξε ο υπόλογος την 19η του μηνός  Νοεμβρίου του έτους 2012.
Όπως  προκύπτει  από τα  συνημμένα δικαιολογητικά  που υπέβαλε  ο  υπόλογος,  οι  δαπάνες  που 
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 427,49€, το ποσό δε των 2.072,51€ 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’  αριθ.  229/2012  απόφασή  της  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  έκδοση  εντάλματος 
προπληρωμής ύψους 2.500,00€ στο όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου.
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθ. 712/2012 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, 
ύψους 2.500,00€, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου με συνολικό ύψος 
δαπάνης  427,49€  και  επιστροφή  στο  ταμείο  του  Δήμου  του  υπόλοιπου  ποσού  2.072,51€  και 
απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 268/2012
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ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για πληρωμή ασφαλίστρων ακινήτων του Δήμου.

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  πεντακόσια  και  δύο  λεπτά 
(500,02€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  εργασία  ανανέωσης 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων του δημοτικού χώρου εκμάθησης γυμναστικής και χοροδιδασκαλείου 
στην Κορησσία από 9-4-2012 έως 9-4-2013.  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  15.6251.0001 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ χίλια εκατό (1.100,00€).

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 
15.6251.0001.
3. Τα ανανεωτήρια των ασφαλίστρων.
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ πεντακόσια και δύο λεπτά (500,02€) σε βάρος του ΚΑ 15.6251.0001 
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την εργασία ανανέωσης ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων του δημοτικού χώρου εκμάθησης γυμναστικής και χοροδιδασκαλείου στην Κορησσία 
από 9-4-2012 έως 9-4-2013 στην εταιρεία International Life Α.Ε.Γ.Α. ως εξής:

- ανανεωτήριο Νο11593-2, από 9-4-2012 έως 9-4-2013 και ποσού 250,01€
- ανανεωτήριο Νο11590-2, από 9-4-2012 έως 9-4-2013 και ποσού 250,01€

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 269/2012
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Ο πρόεδρος Τα μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός        Βελισσαροπούλου Ειρήνη
       

       Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία
                    

       Μαρούλης Φίλιππος         
         

       Μορφωνιός Ιωάννης
   
       Ευαγγέλου Ιωάννης    

       Λέπουρας Στυλιανός                 
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