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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
      ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
           ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 28/06/2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4228/25-06-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής της υπολόγου Μωραϊτη 
Μαριάννας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο:   Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  από τον δημοτικό προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 3ο:   Έγκριση  συνεχιζόμενης  σύμβασης  και  διάθεση  πίστωσης  για  πληρωμή  5ου 
λογαριασμού  της  εργασίας  “Παροχή  υπηρεσιών  για  την  Συντήρηση  και  Επισκευή 
Ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ για το έτος 2011”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση των συνεχιζόμενων συμβάσεων και διάθεση ισόποσων πιστώσεων των 
κωδικών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Ανάθεση της Τοπογραφικής Μελέτης για τον Καθορισμό οριογραμμών Αιγιαλού και 
Παραλίας στην θέση Καρθαία και διάθεση της πίστωσης.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
           ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 11ης/28-06-2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και στο γραφείο  του  Τοπικού  Συμβουλίου  στην  Κορησσία,  σήμερα στις 28/06/2012, 
ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:30 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Κέας, ύστερα από την 4228/25-06-2012 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  
4 μέλη :

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ

      1.   Βασιλάκης Στυλιανός 1. Βελισσαροπούλου Ειρήνη    
      2.   Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία 2. Μορφωνιός Ιωάννης   
      3.   Μαρούλης Φίλιππος 3. Ευαγγέλου Ιωάννης  
      4.   Λέπουρας Στυλιανός    
               (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
      

      

                                                             
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πετρή Βασιλική.
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ΘΕΜΑ  1ο  :Έγκριση  απόδοσης  λογαριασμού  εντάλματος  προπληρωμής  της  υπολόγου 
Μωραϊτη Μαριάννας.

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

Με την  υπ’ αριθ.  8/2012 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε  η  έκδοση  χρηματικού 
εντάλματος  προπληρωμής,  ποσού  2.000,00€,  στο  όνομα  της  υπαλλήλου  του  Δήμου  Μωραίτη 
Μαριάννας,  προκειμένου  να  καλυφθεί  η  δαπάνη  για  ταχυδρομικά  τέλη  του  Δήμου  στη  μηχανή 
προπληρωμής.
Για  το  σκοπό  αυτό  εκδόθηκε  το  υπ’ αριθ.  302/2012 χρηματικό  ένταλμα,  το  οποίο  εισέπραξε  η 
υπόλογος την 20η του μηνός Ιουνίου του τρέχοντος έτους.
Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος, η εν λόγω δαπάνη 
κατεβλήθη την 20η Ιουνίου 2012 στο Ταχυδρομείο Κέας στο ποσό των 2.000,00€ για την κάλυψη 
των ταχυδρομικών τελών του Δήμου στη μηχανή προπληρωμής.
Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και την 
απαλλαγή της 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. 8/2012 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος προπληρωμής 
ύψους 2.000,00€ στο όνομα της υπαλλήλου Μωραίτη Μαριάννας.
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθ. 302/2012 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, 
ύψους 2.000,00€, που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου Μωραϊτη Μαριάννας και απαλλάσσει 
την υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 112/2012 
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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 59,16€ σε βάρος του ΚΑ 20.6462 με τίτλο “Δημοσίευση προκηρύξεων” για 
την  πληρωμή  μίας  (1) δημοσίευσης  ανακοίνωσης  της  διακήρυξης  “Προμήθεια  καυσίμων 
του Δήμου Κέας 2012”.
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2. Πίστωση ύψους 3.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 30.7135.0002 με τίτλο “Προμήθεια σκιάστρων 
για  τις  δημοτικές  παραλίες”  για  την  προμήθεια  σκιάστρων  για  τις  παραλίες  του  Δήμου 
Κέας.

3. Πίστωση  ύψους  34,00€  σε  βάρος  του  ΚΑ 15.6277.0002 με  τίτλο  “Λοιπές  δαπάνες  για 
ύδρευση,άρδευση,  φωτισμό,  καθαριότητα”  για  την  πληρωμή  λογαριασμού  ΔΕΗ  με 
αρ. παροχής 5 50006072-01 6 και περίοδο κατανάλωσης από 20/01/2012 έως 23/05/2012 
για το δημοτικό ιατρείο της Κάτω Μεριάς.

4. Πίστωση ύψους 1.200,00€ σε βάρος του ΚΑ 25.6633  με τίτλο “Προμήθεια χημικού υλικού 
(απολυμαντικά,χημικά  κλπ)”  για  την  προμήθεια  χημικού  υλικού  για  τις  ανάγκες  της 
υπηρεσίας ύδρευσης.

  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 113/2012 
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      ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση συνεχιζόμενης  σύμβασης  και διάθεση πίστωσης για πληρωμή 5ου 
λογαριασμού της εργασίας “Παροχή υπηρεσιών για την Συντήρηση και Επισκευή 
Ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ για το έτος 2011”.

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

Εκ παραδρομής στο 17ο θέμα της 4ης συνεδρίας της οικονομικής επιτροπής της 16/3/2012 το οποίο 
πήρε  αύξοντα  αριθμό  38/2012  ανεγράφη  η  πληρωμή  του  4ου  λογαριασμού  για  την  εργασία 
“Παροχή υπηρεσιών για την Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ για το έτος 2011” 
και σε ποσόν 1.158,84€ ενώ το ορθόν ήταν πληρωμή 5ου λογαριασμού για την εργασία “Παροχή 
υπηρεσιών  για  την  Συντήρηση  και  Επισκευή  Ηλεκτροφωτισμού  ΔΕΗ  για  το  έτος  2011” ποσού 
4.867,12€.

Ως  εκ  τούτου  η  ορθή  επανάληψη  του  εν  λόγω  θέματος  είναι  η  έγκριση  της  συνεχιζόμενης 
σύμβασης ποσού 7.590,40€ (αρχική σύμβαση : 21.438,54€ - τιμολόγια  έτους 2011 : 13.848,14€) 
και  την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ τεσσάρων  χιλιάδων  οκτακοσίων  εξήντα  επτά 
ευρώ και δώδεκα  λεπτών (4.867,12€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την 
πληρωμή 5ου λογαριασμού της εργασίας “Παροχή υπηρεσιών για την Συντήρηση και Επισκευή 
Ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ για το έτος 2011”.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και θα βαρύνει τον 
ΚΑ 20.7335.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ οκτώ 
χιλιάδων επτακοσίων πενήντα πέντε  (8.755,00€) 

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 
20.7335.0001.
3. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Από πλευράς της πλειοψηφίας εγκρίνεται η συνεχιζόμενη  σύμβαση  ποσού  7.590,40€  (αρχική 
σύμβαση : 21.438,54€ - τιμολόγια  έτους 2011 : 13.848,14€)  και  η διάθεση της πίστωση ποσού 
ευρώ  τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα επτά ευρώ και δώδεκα λεπτών (4.867,12€) σε βάρος 
του ΚΑ 20.7335.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την πληρωμή του 
5ου λογαριασμού της εργασίας “Παροχή υπηρεσιών για την Συντήρηση και Επισκευή 
Ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ για το έτος 2011”.

Από πλευράς της μειοψηφίας δεν εγκρίνεται η εξόφληση του 5ου λογαριασμού της εργασίας 
“Παροχή υπηρεσιών για την Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ για το έτος 2011”
λόγω ελλιπούς παροχής των υπηρεσιών βάσει της υπογραφείσας σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 114/2012
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ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση των συνεχιζόμενων συμβάσεων και διάθεση ισόποσων πιστώσεων των 
κωδικών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

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

Η  Οικονομική  Επιτροπή  με  την  υπ  αριθμ.  64/2012 απόφασή  της  αποφάσισε  την  έγκριση των 
συνεχιζόμενων συμβάσεων και διάθεση ισόποσων πιστώσεων των κωδικών του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2012.
Εκ παραδρομής δεν συμπεριέλαβε τις συνεχιζόμενες συμβάσεις που αναλυτικά αναφέρονται στον 
κατωτέρω πίνακα. 

Κ.Α.E. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

20.7335.0001

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2011

2.723,28€

20.6277.0010

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ 

ΖΩΝΗΣ  ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ-

ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ-ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ 

Δ.ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΜΟΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ  ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ-

ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ-ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ Δ.ΚΕΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

12.539,60€

20.6414.0001

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΛΟΥΡΗΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 

ΕΤΟΥΣ 2011

5.220,00€

15.6274.0001
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΠΟΡΙΧΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 26.288,87€

70.6277.0001
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΠΑΛΙΩΝ 

ΣΦΑΓΕΙΩΝ

ΠΑΤΗΤΗ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΛΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 4.321,00€

25.7413.0015

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΩ 

ΜΕΡΙΑΣ,ΠΟΙΣΣΩΝ, 

ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑΣ,ΠΟΙΣΣΩΝ, 

ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

2.398,50€

30.7413.0003

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ 

ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

ΣΤΟΝ ΑΓ.ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ 

ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓ.ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ 

ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

2.398,50€

30.7413.0004

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΚΑΙ  ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  ΣΤΟΝ 

ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  ΣΤΟΝ  ΛΙΜΕΝΑ  ΤΟΥ 

ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

2.398,50€
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Από πλευράς της πλειοψηφίας ψηφίζεται η έγκριση των συνεχιζόμενων συμβάσεων και διάθεση 
ισόποσων πιστώσεων  των κωδικών του προϋπολογισμού  Ο.Ε. 2012 όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στον ανωτέρω πίνακα.

Από πλευράς της μειοψηφίας ψηφίζεται  η έγκριση  των  συνεχιζόμενων  συμβάσεων  και  διάθεση 
ισόποσων πιστώσεων  των κωδικών του προϋπολογισμού  Ο.Ε. 2012 όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στον  ανωτέρω  πίνακα  εκτός  της  σύμβασης  που  αφορά  την  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011» λόγω ελλιπούς παροχής των υπηρεσιών βάσει 
της υπογραφείσας σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 115/2012
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Ανάθεση της Τοπογραφικής Μελέτης για τον Καθορισμό οριογραμμών Αιγιαλού 
και Παραλίας στην θέση Καρθαία και διάθεση της πίστωσης.

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

Σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. η Οικονομική Επιτροπή επιτρέπεται κατά παρέκκλιση 
των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών, με απόφασή της να 
αναθέτει απευθείας την εκπόνηση μελέτης του Δήμου σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο 
Α΄ ή Β΄ τάξης πτυχίου, εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν 
υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης 
που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης. Σε περίπτωση, που για οποιονδήποτε 
λόγο, προκύψει μεγαλύτερη αμοιβή από αυτή που προεκτιμήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον 
ανάδοχο με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα σε 
βάρος του, για εσφαλμένη προεκτίμηση.

Το  άνω  όριο  της  αμοιβής  του  πτυχίου  Α΄  τάξης  στην  κατηγορία  των  Τοπογραφικών  Μελετών 
σύμφωνα με την Δ15/οικ/5961/012Υ.Α. (ΦΕΚ Β 1200/11-04-12) είναι 41.937€ και το 30% ισούται 
με 12.581,10€.
Στον  προϋπολογισμό  του  έτους  2012 έχει  προβλεφθεί  η  εγγραφή  σχετικής  πίστωσης  υπό  Κ.Α. 
70.7411.0010 ποσού 2.214,00€ με τίτλο «Μελέτη για καθορισμό αιγιαλού και παραλίας Καρθαίας» 
για την αντιμετώπιση της σχετικής δαπάνης.
Σύμφωνα με το άρθρο 103 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006), η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη 
διάθεση πιστώσεων που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό ή έχουν εγγραφεί σε αυτόν ύστερα 
από αναμόρφωση.
Μετά από έρευνα της υπηρεσίας, κατατέθηκε στο Δήμο, μία οικονομική προσφορά, από την κ. 
Λήδα Κ. Φωτοπούλου, κάτοχο μελετητικού πτυχίου Α΄ τάξης, με Α.Μ. 23653 στην κατηγορία των 
Τοπογραφικών (16), έναντι του ποσού των 1.800,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Την προσφορά της κ. Λήδα Κ. Φωτοπούλου, κάτοχο μελετητικού πτυχίου Α΄ τάξης, με Α.Μ. 
23653 στην κατηγορία των Τοπογραφικών Μελετών.
3. Καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 Κ.Δ.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναθέτει την εκπόνηση της Προμελέτης Τοπογραφικής Μελέτης για τον Καθορισμό οριογραμμών 
Αιγιαλού και Παραλίας στην θέση Καρθαία  στην κ. Λήδα  Κ. Φωτοπούλου, κάτοχο μελετητικού 
πτυχίου Α΄ τάξης, με Α.Μ. 23653 στην κατηγορία των Τοπογραφικών Μελετών, σύμφωνα με την 
υποβληθείσα προσφορά του και για σύνολο ποσού 1.800,00€, πλέον Φ.Π.Α., σε βάρος του Κ.Α. 
70.7411.0010  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012, με τον όρο να ολοκληρωθεί η 
μελέτη εντός μηνός από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, την οποία εξουσιοδοτείται να 
υπογράψει ο Δήμαρχος, κ. Α. Δεμένεγας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 116/2012 
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Ο πρόεδρος Τα μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός             Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία

             Μαρούλης Φίλιππος         
         

Λέπουρας Στυλιανός                 
     

 


