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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 15/06/2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3858/12-06-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής του υπολόγου Κορασίδη
Νικολάου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό
ΘΕΜΑ 2ο:
οικονομικού έτους 2012.
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. 10ης/15-06-2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Στην Κέα και στο Δημοτικό Κατάστημα στην Ιουλίδα, σήμερα στις 15/06/2012, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 12:00 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας,
ύστερα από την 3858/12-06-2012 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Βασιλάκης Στυλιανός
Βελισσαροπούλου Ειρήνη
Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία
Μορφωνιός Ιωάννης
Μαρούλης Φίλιππος
Ευαγγέλου Ιωάννης
Λέπουρας Στυλιανός

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πετρή Βασιλική.

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΟΥΔΕΙΣ
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ΘΕΜΑ 1ο :Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής του υπολόγου
Κορασίδη Νικολάου.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής:
Με την υπ’ αριθ. 3/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής, ποσού 2.000,00€, στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Κορασίδη
Νικολάου, προκειμένου να πληρωθούν οι δαπάνες μεταφοράς υλικών και συσκευασιών
ανακύκλωσης του Δήμου Κέας στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής.
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθ. 90/2012 χρηματικό ένταλμα, το οποίο εισέπραξε ο
υπόλογος την 7η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012.
Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος, οι δαπάνες που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 1.957,73€ το ποσό δε των 42,27€ 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. 3/2012 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος προπληρωμής
ύψους 2.000,00€ στο όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου.
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθ. 90/2012 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής,
ύψους 2.000,00€, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου με συνολικό ύψος
δαπάνης 1.957,73€ και επιστροφή στο ταμείο του Δήμου του υπόλοιπου ποσού 42,27€ και
απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 110/2012
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ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2012.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 113/10 “πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε
δαπάνης του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμοδίου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου
οργάνου, με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης και δεσμεύεται η αναγκαία
πίστωση (δημοσιονομική δέσμευση – άρθρο 21, παρ.2 Ν. 2362/1995)”. Η αρμοδιότητα διάθεσης
των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην οικονομική επιτροπή (άρθρο
72 παρ.1 περιπτ.δ΄ Ν. 3852/2010) και κατ΄εξαίρεση στο δημοτικό συμβούλιο και στο δήμαρχο
(άρθρ.158 παρ.3 και 4 Ν.3463/2006). Όσον αφορά τις εν θέματι δαπάνες αρμόδιο όργανο για τη
διάθεση των πιστώσεων και την έγκρισή τους είναι η οικονομική επιτροπή αφού προηγηθεί
πρόταση (ή έκθεση) ανάληψης υποχρέωσης από την οικονομική υπηρεσία σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην εγκύκλιο 30/20-04-2011 των Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τις υποβληθείσες από την Οικονομική Υπηρεσία
προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης για διαθέσεις πιστώσεων και καλεί τα μέλη για τη λήψη σχετικής
απόφασης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες) και 75 (Λειτουργία
της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) του Ν.3852/2010.
2. Του άρθρου 21 του Ν.2362/1995 “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες διατάξεις” όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 (Προμήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες) του Ν. 3463/2006 όπως
ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 “Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
5. Τις διατάξεις της αριθμ.11389/1993 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. (ΕΚΠΟΤΑ).
6. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995.
7. Του Π.Δ.113/2010 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει
και του ΒΔ 17/05-15/06/1959 “Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων
και Κοινοτήτων” (ΦΕΚ 114/Α).
8. Την υπ΄αριθμ. 30/20-04-2011 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.
9. Το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.
10. Τις σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τις δαπάνες και διαθέτει από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012
πιστώσεις ως εξής :
1. Πίστωση ύψους 125,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6634 με τίτλο “Προμήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού” για την Προμήθεια διαφόρων υλικών για τις ανάγκες της
υπηρεσίας καθαριότητας.
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2. Πίστωση ύψους 200,00€ σε βάρος του ΚΑ 25.6662.0002 με τίτλο “Λοιπά υλικά” για την
Προμήθεια διαφόρων υλικών για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης
3. Πίστωση ύψους 250,00€ σε βάρος του ΚΑ 15.6261.0001 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή
δημοτικών κτιρίων” για την Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση κτιρίων του Δήμου.
4. Πίστωση ύψους 420,00€ σε βάρος του ΚΑ 70.6662.0001 με τίτλο “Διάφορα υλικά για
συντήρηση εγκαταστάσεων” για την Προμήθεια χρωμάτων και διαφόρων σχετικών υλικών
για την συντήρηση των κτιρίων του Δήμου.
5. Πίστωση ύψους 69,60€ σε βάρος του ΚΑ 25.6463 με τίτλο “Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων”
για την Δαπάνη δημοσίευσης ανακοίνωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα
“Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης
Ιουλίδας Κέας ”.
6. Πίστωση ύψους 1.332,50€ σε βάρος του ΚΑ 25.6277.0001 με τίτλο “Ποιοτικός έλεγχος
πόσιμου νερού” για την Δαπάνη ποιοτικού ελέγχου νερού περιόδου Ιανουαρίου - Απριλίου
2012 - Επιστημονική Υποστήριξη”.
7. Πίστωση ύψους 215,06€ σε βάρος του ΚΑ 10.6613 με τίτλο “Προμήθεια εντύπων και
υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων” για την Προμήθεια τριών (3)
μελανιών HP-OFFICEJET G85 – C6578DE & τριών (3) μελανιών HP-OFFICEJET G85 –
51645AE για τις ανάγκες του ΚΕΠ.
8. Πίστωση ύψους 800,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6162 με τίτλο “Λοιπά έξοδα τρίτων” για
Παροχή μικρο γευμάτων στις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων στις εκλογές
της 17ης Ιουνίου 2012.
9. Πίστωση ύψους 200,00€ σε βάρος του ΚΑ 70.7135.0001 με τίτλο “Λοιπός εξοπλισμός” για
Προμήθεια σημαδούρων και βάσεων για τις ανάγκες των παραλιών του Δήμου Κέας.
10. Πίστωση ύψους 17,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6452 με τίτλο “Συνδρομές internet” για
Πληρωμή λογαριασμού HOL μηνός Μαΐου 2012.
11. Πίστωση ύψους 35,00€ σε βάρος του ΚΑ 25.6463 με τίτλο “Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων”
για την Δαπάνη δημοσίευσης ανακοίνωσης Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα
“Προκαταρκτική εκτίμηση και αξιολόγηση του έργου Αποχέτευση Δήμου Κέας”
12. Πίστωση ύψους 35,00€ σε βάρος του ΚΑ 30.6463 με τίτλο “Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων”
για την δαπάνη δημοσίευσης ανακοίνωσης Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα “Βελτίωση
υφιστάμενης αγροτικής-δημοτικής οδού Ιουλίδας – Ποισσών – Βρόσκοπου – Καλόγηρου”.
13. Πίστωση ύψους 120,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6412 με τίτλο “Έξοδα μεταφοράς αγαθών
φορτοεκφορτωτικά” για την δαπάνη μεταφοράς επίπλων για τις διοικητικές υπηρεσίες του
Δήμου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 111/2012

