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ΘΕΜΑ 1ο:   Έγκριση δαπανών, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πιστώσεων 
από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο:  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
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
           ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 12ης/19-07-2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και στο γραφείο  του  Τοπικού  Συμβουλίου  στην  Κορησσία,  σήμερα στις 19/07/2012, 
ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19:30 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Κέας, ύστερα από την 4526/16-07-2012 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  
6 μέλη :

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ

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

      

                                                             
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πετρή Βασιλική.
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ΘΕΜΑ 1ο:   Έγκριση  δαπανών,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση 
πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο 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, διαμορφώνει τις τεχνικές προδιαγραφές και διαθέτει τις πιστώσεις από τον 
δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012,  ως εξής :

1. Πίστωση  ύψους  800,00€  σε  βάρος  του  ΚΑ  20.6634  με  τίτλο  “Προμήθεια  ειδών 
καθαριότητας  και  ευπρεπισμού”  για  την  προμήθεια  400  κιλών  μαύρων  σακούλων 
διαστάσεων 80Χ1,10 για την υπηρεσία καθαριότητας.
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2. Πίστωση ύψους 500,00€ σε βάρος του ΚΑ 25.7135.0003 με τίτλο “Λοιπός εξοπλισμός” για 
την  προμήθεια  γωνιακού  λειαντήρα  μπαταρίας  18  V με  2 μπαταρίες  για  τις  ανάγκες  της 
υπηρεσίας ύδρευσης.

3. Πίστωση ύψους 488,89€ σε βάρος του ΚΑ 00.6312.0001 με τίτλο “Λοιποί φόροι” για την 
αυτοτελή  φορολόγηση  που  αφορά  την  παρακράτηση  απ΄ευθείας  από  την  τράπεζα  φόρου 
10% του συνολικού τόκου 4.888,89€ της μηνιαίας προθεσμιακής κατάθεσης που έγινε στις 
28/6/2012.

4. Πίστωση  ύψους  800,00€ σε  βάρος  του  ΚΑ 20.6634 με  τίτλο  “Προμήθεια  λοιπών  ειδών 
υγιεινής  και  καθαριότητας” που  αφορά  την  προμήθεια  σκούπες  με  κοντάρι,  φαράσια  με 
κοντάρι, τσάπες με ξύλα, τσουγκράνες με ξύλα, πριόνια κ.α.

5. Πίστωση  ύψους  5.000,00€ σε  βάρος  του  ΚΑ 25.6277.0001 με  τίτλο  “Ποιοτικός  έλεγχος 
πόσιμου νερού” για την παροχή υπηρεσίας παρακολούθησης ποιότητας νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης των οικισμών του Δήμου & των πηγών. Ο εν λόγω 
έλεγχος ανταποκρίνεται σε 5 μηνιαία δείγματα, τα οποία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 
Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο διπλασιάζονται και αφορά μικροβιολογικούς και χημικούς 
ελέγχους, καθώς και 14 δείγματα για τον έλεγχο εξασθενούς χρωμίου. Οι εν λόγω έλεγχοι 
πρέπει  να  διενεργούνται  από  διαπιστευμένα  εργαστήρια  όπως  προβλέπει  η  σχετική 
νομοθεσία.

6. Πίστωση ύψους 2.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 30.7135.0001 με τίτλο “Λοιπός εξοπλισμός” 
για την προμήθεια  πινακίδων σήμανσης που θα χρησιμοποιηθούν εντός του λιμανιού και 
θα  αναφέρουν  τις  ώρες  που  κλείνουν  οι  μπάρες,  πληροφοριακές  πινακίδες  για  θέσεις 
στάθμευσης στην πιάτσα της Ιουλίδας, πινακίδες σήμανσης απαγόρευσης εισόδου σκύλων 
στις παραλίες, πινακίδες πληροφόρησης για τη στάση λεωφορείου με ειδική κατασκευή που 
θα επικολλούνται τα δρομολόγιά τους  και 4 πινακίδες με την ένδειξη οδός Γεωργίου Α. 
Ιερομνήμονα.

7. Πίστωση  ύψους  12.000,00€ σε  βάρος  του  ΚΑ 10.6266 με  τίτλο “Συντήρηση  εφαρμογών 
λογισμικού” για την παροχή υπηρεσίας ετήσιας συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των 
λογισμικών  προγραμμάτων  οικονομικής  διαχείρισης  παγίων,  λογιστικής  και  μισθοδοσίας 
και συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού.

8. Πίστωση  ύψους 274,16€ σε  βάρος του  ΚΑ 20.7325.0001 με  τίτλο “Επέκταση  δημοτικού 
φωτισμού” για την παροχή υπηρεσίας επέκτασης δημοτικού φωτισμού στον περιφερειακό 
δρόμο Ιουλίδας.

9. Πίστωση ύψους 70,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6263.0001 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή 
απορριμματοφόρων”  για  την  παροχή  υπηρεσίας  επισκευής  ελαστικού  του  υπ΄αριθμ. 
ΚΗΥ2288 απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου.

10. Πίστωση ύψους 70,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6263.0002 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή 
φορτηγών-ημιφορτηγών”  για  την  παροχή  υπηρεσίας  επισκευής  ελαστικού  του  υπ΄αριθμ. 
ΚΗΥ2290 φορτηγού του Δήμου.
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11. Πίστωση ύψους 17,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6452 με τίτλο “Συνδρομές ίντερνετ” για την 
πληρωμή λογαριασμού HOL μηνός Ιουνίου 2012.

12. Πίστωση  ύψους  12.000,00€  σε  βάρος  του  ΚΑ  30.7336.0011  με  τίτλο  “Εργασίες 
διαμόρφωσης αγροτεμαχίου στη θέση Πάουρας Οτζιά” για την παροχή υπηρεσίας εκσκαφής 
και κατασκευής επιχωμάτων του αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Δήμου στη θέση Πάουρας 
Ν.Κέας.

13. Πίστωση ύψους 18.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 25.6262.0005  με τίτλο  “Παροχή υπηρεσίας 
για  την  εύρυθμη  λειτουργία  του  βιολογικού  καθαρισμού  έτους  2012”  που  αφορά  την 
παροχή  υπηρεσίας  για  την  ετήσια  συντήρηση  των  μηχανημάτων  του  βιολογικού 
καθαρισμού των λυμάτων της περιοχής Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου.

14. Πίστωση ύψους 15.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6115.0002 με τίτλο  “Αμοιβές ορκωτών 
λογιστών” που αφορά την ανάθεση σε ορκωτούς λογιστές για τον έλεγχο του ισολογισμού 
έναρξης  απογραφής  χρήσεων  2010,  τον  έλεγχο  του  ισολογισμού  και  των  οικονομικών 
καταστάσεων του έτους 2010 και τέλος τον έλεγχο του ισολογισμού και των οικονομικών 
καταστάσεων του έτους 2011.

15. Πίστωση  ύψους  8.000,00€  σε  βάρος  του  ΚΑ 70.6262.0003  με  τίτλο   “Συντήρηση  και 
επισκευή  πυροσβεστικών  κρουνών  δημοτικών  κτιρίων  και  οικισμών”  που  αφορά  την 
παροχή υπηρεσίας για τον έλεγχο, συντήρηση – επισκευή τυχόν βλαβών των συστημάτων 
πυρόσβεσης και συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι : 
-Επιτόπιος έλεγχος και συντήρηση όλων των κρουνών και των δικτύων υδροδότησης αυτών 
  στην επικράτεια του Δήμου (οικισμοί – περιοχές υψηλού κινδύνου)
-Επισκευή βλαβών και εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους 
-Εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πυρόσβεσης δημοτικών κτιρίων

16. Πίστωση ύψους 200,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6434.0001 με τίτλο  “Συντήρηση ιστοσελίδας 
Δήμου”  για  την  παροχή  υπηρεσίας  για  τη  φιλοξενία  της  ιστοσελίδας  www.kea.gr από 
1/7/2012-30/6/2013.

17. Πίστωση ύψους 349,16€ σε βάρος του ΚΑ 20.6462  με τίτλο  “Δημοσίευση προκηρύξεων ” 
για την δημοσίευση της με Α.Π. 4346/12 ανακοίνωσης για την πρόσληψη με Σ.Ε.Ι.Δ.Ο.Χ. 
συνολικά  7  ατόμων  για  την  κάλυψη  εποχικών  ή  παροδικών  αναγκών  του  Δήμου  Κέας 
(αρ.φύλλου 3431/16-07-12,σελ.17).

18. Πίστωση  ύψους  4.400,00€  σε  βάρος  του  ΚΑ  20.6277.0015  με  τίτλο   “Καθαρισμός 
αντιπυρικών ζωνών ” για την παροχή υπηρεσίας που αφορά στην αποψίλωση χόρτων και 
κλαδιών,  απομάκρυνση  φερτών  υλικών  και  αποκατάσταση  της  πρόσβασης  στις  κάτωθι 
ζώνες – αγροτικές οδούς:

• Ασπροχώρτι
• Μπερτίδια – Αγ. Ειρήνη
• Πέρα Μεριά – Καρυά
• Σπαθί (από την μεριά της Πέρα Μεριάς)
• Μεγάλο Χωριό Καστρί
• Δεμέτη Κούνδουρος
• Άγ. Συμεών
• Σκατζόχειρος
• Κουκουβαγιά

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 117/2012 
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ΘΕΜΑ  2ο:  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 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. 268 5/7/2012 00.6495.0001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Δ΄ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)

1.500,00

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
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 
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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. 268 5/7/2012 00.6495.0001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Δ΄ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)

1.500,00

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 118/2012
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Ο πρόεδρος Τα μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός Βελισσαροπούλου Ειρήνη              

Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία

             Μαρούλης Φίλιππος         
         

Μορφωνιός Ιωάννης

Λέπουρας Στυλιανός                 
     

 


