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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 31/12/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7102/27-12-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  πληρωμή  φόρου  από  τόκους
καταθέσεων στην Εθνική Τράπεζα.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ  2ο  :  Έγκριση  και  διάθεση  πίστωσης  για  πληρωμή  προμήθειας  του  διατραπεζικού
συστήματος ΔΙΑΣ μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών του Δήμου Κέας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την παροχή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς εγγράφων για τον μήνα Δεκέμβριο 2013 του Δήμου
Κέας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 5ο  :  Έγκριση της  δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την πληρωμή λογαριασμού  HOL
ADSL για τον μήνα Δεκέμβριο 2013 του Δήμου Κέας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 6ο  : Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 277/2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής που
αφορά την επιστροφή παγίας προκαταβολής και απαλλαγής υπολόγου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 7ο  : Διορισμός δικηγόρου και διάθεση σχετικής πίστωσης για εκπροσώπηση σε υπόθεση
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. 27ης/31-12-2013
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και στο γραφείο του Τοπικού Συμβουλίου στην Κορησία, σήμερα στις 31/12/2013, ημέρα
Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας,
ύστερα από την 7102/27-12-2013 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                             ΟΥΔΕΙΣ
     2. Βελισσαροπούλου Ειρήνη  

3. Μαρούλης Φίλιππος                      
4. Μορφωνιός Ιωάννης
5. Μωραϊτου - Πουλάκη Μαρία
6. Ευαγγέλου Ιωάννης
7. Λέπουρας Στυλιανός

       
         

      

       
        
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Βασιλική Πετρή
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ΘΕΜΑ 1ο  :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή φόρου από τόκους
καταθέσεων στην Εθνική Τράπεζα.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ εξήντα επτά και ενενήντα λεπτά
(67,90€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή  φόρου από τόκους
καταθέσεων στην Εθνική Τράπεζα.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και θα βαρύνει τον
ΚΑ 00.6311 προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 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 2013 και στον Κ.Α. 
00. 6311
3. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει  πίστωση  ποσού  ευρώ  εξήντα  επτά  και  ενενήντα  λεπτά  (67,90€)  σε  βάρος  του  Κ.Α.
00.6311 με τίτλο “Φόροι τόκων” του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013 που αφορά
την πληρωμή φόρου από τόκους καταθέσεων στην Εθνική Τράπεζα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 289/2013
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ΘΕΜΑ 2ο  :  Έγκριση και  διάθεση πίστωσης  για  πληρωμή προμήθειας  του  διατραπεζικού
συστήματος ΔΙΑΣ μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών 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 τριάντα τρία  και  δεκαπέντε
λεπτά (33,15€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή προμήθειας του
διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών του Δήμου Κέας.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και θα βαρύνει τον
Κ.Α.  00.6495.0001  προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2013  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 2013 και στον Κ.Α. 
00.6495.0001
3. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει  πίστωση ποσού ευρώ τριάντα  τρία και  δεκαπέντε  λεπτά  (33,15€)  σε  βάρος  του Κ.Α.
00.6495.0001  με  τίτλο  “Αμοιβές  και  προμήθειες  τραπεζών”  του  προϋπολογισμού  εξόδων
οικονομικού έτους 2013 που αφορά την πληρωμή προμήθειας του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ
μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών του Δήμου Κέας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 290/2013
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ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής.

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

Με την υπ’ αριθ. 199/2013 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. 484/2013 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το οποίο
εισέπραξε ο υπόλογος την 17η του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2013.
Όπως  προκύπτει  από τα  συνημμένα δικαιολογητικά  που υπέβαλε  ο  υπόλογος,  οι  δαπάνες  που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 989,06€, το ποσό δε των 1.510,94€ 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. 199/2013 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.
4. Το υπ΄αριθμ. 4/31-12-2013 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθ. 484/2013 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής,
ύψους 2.500,00€, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου, με συνολικό ύψος
δαπάνης 989,06€ και επιστροφή στο ταμείο του Δήμου του υπόλοιπου ποσού 1.510,94€ με το υπ΄
αριθμ. 4/31-12-2013 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης
για το ένταλμα αυτό.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 291/2013
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ΘΕΜΑ 4ο  :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς εγγράφων για τον μήνα Δεκέμβριο 2013
του Δήμου Κέας.

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 διακοσίων εξήντα και ογδόντα έξι
λεπτών  (260,86€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  εργασία
ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου για τον μήνα Δεκέμβριο 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 Κ.Α.  00.6224 προϋπολογισμού οικ.  έτους  2013 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 2013 και στον Κ.Α.   
     00.6224
4. Την εισήγηση του αντιπροέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 260,86€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6224 με τίτλο «Λοιπές
επικοινωνίες» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

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 Δεκέμβριο 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 292/2013
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ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή λογαριασμού HOL
ADSL για τον μήνα Δεκέμβριο 2013 του Δήμου Κέας.

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.

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση 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 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  2013  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 2013 και 
    στον Κ.Α.  00.6452.
4. Την υπ’ αριθ. 65/2008 και 47/2010 απόφαση του Δ.Σ. για εγγραφή του Δήμου ως
    συνδρομητή.
5. Την υπ΄αριθμ. 23/13 απόφαση Δημάρχου 
6. Την εισήγηση του αντιπροέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την διάθεση 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 2013, του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 293/2013
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            ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ

ΘΕΜΑ 6ο : Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 277/2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής που
αφορά την επιστροφή παγίας προκαταβολής και απαλλαγής υπολόγου.

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

Με τις υπ΄ αριθμ. 85 & 165/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η σύσταση
πάγιας προκαταβολής για το οικ.έτος 2013 ποσού 2.000,00€ για την αντιμετώπιση της πληρωμής
μικρών δαπανών του Δήμου που αναγράφονται στις ανωτέρω αποφάσεις.
Με την  υπ΄  αριθμ.  85/2013  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  ορίστηκε  αρμόδια  δημοτική
υπάλληλος η οποία θα  ενεργεί  τις  πληρωμής μετά από έγγραφες  εντολές  του Δημάρχου,  η κα
Γεωργία Μπουγάδη.
Με βάση τα παραπάνω εκδόθηκε το υπ΄ αριθμ. 19/21.5.2013  χρηματικό ένταλμα παγίας επιτρόπου
ποσού ευρώ 2.000,00€, σε βάρος του Κ.Α. 80.8251.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους
2013 στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου κα Γεωργίας Μπουγάδη, η οποία προέβη στην πληρωμή
δαπανών που εγκρίθηκαν με τις υπ΄ αριθμ. 201 & 276/13 αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής και
πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή με την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων. Οι
δαπάνες αυτές αναφέρονται αναλυτικά στις υπ΄ αριθμ. 201 & 276/13 αποφάσεις της οικονομικής
επιτροπής.

Όπως προκύπτει με το υπ΄αριθμ. 5/31-12-2013, αντί του υπ΄ αριθμ. 4/2013 γραμματίου είσπραξης
που  αναφέρθηκε  στην  υπ΄αριθμ.  277/13  απόφασή  μας,  η  ανωτέρω  υπόλογος  διαχειριστής  της
παγίας προκαταβολής κα Γεωργίας Μπουγάδη, επέστρεψε το υπόλοιπο ποσό ευρώ 1.120,49€ που
έλαβε με το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα πληρωμής για τακτοποίηση της παγίας προκαταβολής.

Η οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη :

1)  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  173 του  Ν.3463/(ΔΚΚ) και  των  άρθρων 32  έως  35  του  ΒΔ 17-
5/15.6.1959
2) Τις υπ΄ αριθμ. 85 & 165/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες συστάθηκε η
παγία προκαταβολή
3) Το υπ΄αριθμ. 5/31-12-2013 γραμμάτιο είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ότι η διαχείριση της παγίας προκαταβολής οικ.έτους 2013 ευρώ δύο χιλιάδων (2.000,00€) έγινε
νόμιμα και η επιστροφή αυτής εμπρόθεσμα και απαλλάσσει την υπόλογο διαχειριστή  κα Γεωργία
Μπουγάδη δημοτικής υπαλλήλου κάθε ευθύνης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 294/2013
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ΘΕΜΑ 7ο  :  Διορισμός  δικηγόρου  και  διάθεση  σχετικής  πίστωσης  για  εκπροσώπηση  σε
υπόθεση του Δήμου.

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.
Επίσης σύμφωνα με το ίδιο άρθρο παρ.ιε΄ η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη
πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους Δήμους, είτε
δεν έχουν προσληφθεί  δικηγόροι,  με μηνιαία αντιμισθία,  είτε  αυτοί  που έχουν προσληφθεί  δεν
έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.

Ο  Πρόεδρος  αιτείται  τον  διορισμό  της  δικηγορικής  εταιρείας  Ευάγγελου  Χατζηγιαννάκη  και
ειδικότερα  των  δικηγόρων  Αθηνών  Ευάγγελου  Νικ.  Χατζηγιαννάκη  και  Βασιλείου  Ευάγ.
Χατζηγιαννάκη για να παραστούν ενώπιον του Β΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά
την δικάσιμο της 25ης Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ.
Η2010/1733/4.10.2013  κλητήριο  θέσπισμα  του  Εισαγγελέα  Πλημμελειοδικών  Αθηνών,  για  την
εκδίκαση της υπόθεσης του τέως Αντιδημάρχου Κέας κ. Αντωνίου Παούρη του Βασιλείου ο οποίος
κατηγορείται   ότι  στην Κέα στη θέση Γιαλισκάρι  στις  6-7-2009 στο βιολογικό καθαρισμό του
Δήμου με πρόθεση προκάλεσε ρύπανση στο περιβάλλον και τη δραστηριότητά του αυτή άσκησε
χωρίς την απαιτούμενη άδεια και την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ διακοσίων σαράντα
(240,00€) πλέον ΦΠΑ 23%  για την κάλυψη της δικηγορικής αμοιβής.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80
και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6111.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 στον οποίo έχει εγγραφεί
πίστωση ευρώ τριάντα χιλιάδες (30.000,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1.   Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1 και παρ ιε΄.
2.   Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80.
3.   Τις διατάξεις του 58παρ. 2 του Ν. 3852/2010 
4.   Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋ/σμό του οικ. έτους 2013 και στον Κ.Α. 
       00.6111.0001
5.  Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διορίζει  την  δικηγορική  εταιρεία  Ευάγγελου  Χατζηγιαννάκη  και  ειδικότερα  τους  δικηγόρους
Αθηνών Ευάγγελο  Νικ.  Χατζηγιαννάκη  και  Βασίλειο  Ευάγ.  Χατζηγιαννάκη  για  να  παραστούν
ενώπιον  του  Β΄  Μονομελούς  Πλημμελειοδικείου  Αθηνών  κατά  την  δικάσιμο  της  25ης
Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. Η2010/1733/4.10.2013
κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, για την εκδίκαση της υπόθεσης
του  τέως  Αντιδημάρχου  Κέας  κ.  Αντωνίου  Παούρη  του  Βασιλείου  και  την  διάθεση  (ψήφιση)
πίστωσης  ποσού  ευρώ  διακοσίων  σαράντα  (240,00€)  πλέον  ΦΠΑ 23%  για  την  κάλυψη  της
δικηγορικής αμοιβής.
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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 00.6111.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 στον οποίo έχει εγγραφεί
πίστωση ευρώ τριάντα χιλιάδες (30.000,00€).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 295/2013
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Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός Βελισσαροπούλου Ειρήνη

             
  Μαρούλης Φίλιππος

Μορφωνιός Ιωάννης

Μωραϊτου - Πουλάκη Μαρία

            Ευαγγέλου Ιωάννης

Λέπουρας Στυλιανός
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