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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 17/02/2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ
ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 709/15-02-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)
ΘΕΜΑ 1ο: Ολική και μερική ανατροπή αποφάσεων και προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης
και διαγραφή των σχετικών δεσμεύσεων από τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς των
εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2011.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Κέας ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Πειραιώς και κατάθεση έκθεσης στο Πταισματοδικείο Λαυρίου και διάθεση
πίστωσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 3ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ταχυδρομικά τέλη.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την σύνταξη έκθεσης για την δυνατότητα
έκδοσης βεβαίωσης υψομέτρου από τον Δήμο για ρυμοτομικό οικισμό Πετρούσας και
Φάρου Τάμελου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την ταχυμεταφορά εγγράφων του Δήμου
Κέας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων μηνός Ιανουαρίου
2012 του Δήμου Κέας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την ανανέωση συνδρομής του Δήμου σε
διαδικτυακή βάση δεδομένων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 8ο :Έγκριση και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών internet του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 9ο :Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες δεξιώσεων για εθνικές και τοπικές
εορτές.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για ασφάλιστρα για τα υπ΄αριθμ ΚΗΙ4810 και
ΚΗΙ1514 οχήματα του Δήμου Κέας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών μηχανογράφησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υποβρύχιας αντλίας για τις
ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Κέας.
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. 2ης/17-02-2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Στην Κέα και στο γραφείο του Τοπικού Συμβουλίου στην Κορησσία, σήμερα στις
17/02/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, ύστερα από την 709/15-02-2012 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πετρή Βασιλική.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βελισσαροπούλου Ειρήνη
(αν και προσκλήθηκε νόμιμα)
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ΘΕΜΑ 1ο: Ολική και μερική ανατροπή αποφάσεων και προτάσεων ανάληψης
υποχρέωσης και διαγραφή των σχετικών δεσμεύσεων από τους αντίστοιχους κωδικούς
αριθμούς των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2011.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 περ. δ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, 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.
Σε περίπτωση ματαίωσης της δαπάνης, η ανάληψη ανατρέπεται, μετά από αιτιολογημένη
απόφαση του διατάκτη (παρ. 1β του άρθρου 4 του ΠΔ 113/2010).
Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του
οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται μετά από σχετική ανακλητική
απόφαση του διατάκτη για ολική ή μερική διαγραφή του ποσού που δεσμεύτηκε. Με την
έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιαδήποτε νέας υποχρέωσης
δεσμεύεται με νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποσης με το ανεξόφλητο μέρος των
αναλήψεων πίστωση που ανατρέπονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Νέες
υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομένοντος υπολοίπου μετά τις κατά τα
ανωτέρω δεσμεύσεις πιστώσεων (παρ.5 του άρθρου 4 του ΠΔ 113/2010).
Σύμφωνα με την αριθ. 30/2011 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ γίνονται δεκτά τα εξής :
“Με την καταχώρηση της πράξης ανάληψης της υποχρέωσης στο Μητρώο Δεσμεύσεων
δεσμεύεται ισόποση πίστωση μέχρι την πραγματοποίηση και πληρωμή της σχετικής
δαπάνης (άρθρο 21 παρ.5 Ν. 2362/95, όπως ισχύει και άρθρο 4 παρ.1α ΠΔ 113/2010). Η
δεσμευθείσα υποχρέωση δεν μπορεί να διατεθεί για άλλη δαπάνη, εκτός αν η ανάληψη της
υποχρέωσης ανατραπεί και η δέσμευση της πίστωσης διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία
του Δήμου.
Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (δημάρχου, οικ.επιτροπής,
δημ.συμβουλίου) στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 4 παρ.1β κα ι5 ΠΔ 113/2010):
α. Όταν η δαπάνη ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο.
β. Όταν η ανάληψη υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικ.έτος στο
οποίο αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει ματαιωθεί, αλλά για δαπάνη που
δεν έχει πληρωθεί μέχρι τη λήξη του έτους, με συνέπεια η σχετική υποχρέωση να
μεταφέρεται στο επόμενο έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στις
ανατραπείσες (μη εκτελεσθείσες) αναλήψεις,δεσμεύονται με νέες αποφάσεις κατά την
έναρξη του οικ.έτους, έτσι ώστε νέες υποχρεώσεις να αναλαμβάνονται μόνο αν απομένει
υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθμό (αρθ.4 παρ. 5 ΠΔ 113/2010)”.
Σύμφωνα με την αριθ. 2/91118/0026/2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών,
απόφαση ανατροπής της ανάληψης απαιτείται επίσης, όταν αυτή επιστρέφεται στο διατάκτη,
κατά την παρ. 2 του αρθ. 4 του ΠΔ 113/2010, για λόγους έλλειψης ή ανεπαρκούς της
πίστωσης ή μη νομιμότητας της δαπάνης. Επειδή όμως στους Δήμους, όταν συντρέχουν οι
λόγοι αυτοί, δεν υπογράφεται η πράξη ανάληψης της υποχρέωσης από τον προϊστάμενο της
οικ. υπηρεσίας και συνεπώς δεν καταχωρείται στο μητρώο δεσμεύσεων, η συγκεκριμένη
περίπτωση ανατροπής δεν έχει εφαρμογή.
Δεν εκδίδεται απόφαση ανατροπής της ανάληψης, όταν μένει αδιάθετο υπόλοιπο της
δεσμευθείσας πίστωσης, χωρίς να έχει μεσολαβήσει ματαίωση της δαπάνης ή ανεκτέλεστη
ολικώς ή μερικώς ανάληψη υποχρέωσης. Τα αδιάθετα αυτά υπόλοιπα ανατρέπονται
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λογιστικά, χωρίς να απαιτείται δηλαδή σχετική απόφαση, και λαμβάνονται υπόψη για τον
υπολογισμό της διαθέσιμης πίστωσης σε κάθε κωδικό αριθμό (εγκύκλιος 30/2011 του
ΥΠΕΣΑΗΔ).
Με βάση το υπ΄ αριθ. πρωτ. 2/96117/0026/20-12-2011 έγγραφο του Υπ. Οικονομικών :
1. Οι αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη
υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου
(ΚΑΕ) για το συνολικό αριθμό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον
εν λόγω ΚΑΕ. Δηλαδή μπορεί σε μία απόφαση του διατάκτη, δηλ. του Δημάρχου,
της οικ.επιτροπής ή του Δημ.Συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση της δαπάνης,
να ανατραπούν όλες οι αναλήψεις, αρκεί να εμφανίζονται, στην απόφαση, αναλυτικά
ανά ΚΑΕ. Οι αποφάσεις που τυχόν λαμβάνονται μετά την 31η/12/2011, θεωρείται
ότι η ανάληψη υποχρέωσης έχει ανατραπεί στις 31/12/2011 και φυσικά όλες οι
απαιτούμενες εγγραφές γίνονται με την ημερομηνία αυτή.
2. Με αρνητικές εγγραφές (αντιλογισμός) τόσο το Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα,
όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα
ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις. Οι αρνητικές λογιστικές εγγραφές,
λαμβάνουν και αυτές μοναδικό αριθμό καταχώρησης.
3. Η διαδικασία της ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης είναι υποχρεωτική. Στην
εγκύκλιο Υπ. Οικονομικών 2/96117/0026/20-12-2011 τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι
δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη
δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόμενο οικ. έτος
μόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός του 2011. Για τον έλεγχο
συνδρομής της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα πρέπει στα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται για την εκκαθάριση και πληρωμή των σχετικών δαπανών, εκτός από
τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 2012, αν επισυνάπτεται και η απόφαση
της αντίστοιχης ανατροπής του 2011.
Η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα
στην οικονομική επιτροπή (αρθ.72 παρ.1 περιπτ.δ΄ Ν.3852/2010) και κατ΄εξαίρεση στο δημ.
συμβούλιο και στο δήμαρχο (αρθ.158 παρ.3 και 4 του Ν.3463/2006).
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης –
δέσμευσης πίστωσης με ημερομηνία 31/12/2011 για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για
οποιοδήποτε λόγω ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα
στο οικ. έτος 2011.
Επισυνάπτονται : α) Αναλυτική κατάσταση ανατροπών αναλήψεων υποχρεώσεων η οποία
αποτελείται από 26 σελίδες
β) Αναφορά κινήσεων εξόδων συμψηφιστική ΑΑΥ
μισθοδοσίας σελίδα 1 και γ) Αναφορά κινήσεων εξόδων συμψηφιστική ΑΑΥ σελίδες 4, οι
οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 1ου θέματος.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
1. Τις διατάξεις :
α) του αρθ.21 του Ν.2362/95 “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει.
β) Την παρ.3 του αρθ.158 του ΔΚΚ (Ν.3463/2006),
γ) Του ΠΔ 113/2010 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (ΦΕΚ 194/Α) όπως
ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4.
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δ) Τις εγκυκλίους των Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29-12-2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ.
Εγκ.30/2011και Υπ.Οικ. 2/96117/0026/20-12-2011.
2. Τις επισυναπτόμενες καταστάσεις :
α) Αναλυτική κατάσταση ανατροπών αναλήψεων υποχρεώσεων η οποία αποτελείται από 26
σελίδες
β) Αναφορά κινήσεων εξόδων συμψηφιστική ΑΑΥ μισθοδοσίας σελίδα 1 και
γ) Αναφορά κινήσεων εξόδων συμψηφιστική ΑΑΥ σελίδες 4, οι οποίες αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος του 1ου θέματος.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνουμε την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης,
με ημερομηνία 31/12/2011, για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή
η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικ. έτος 2011
όπως αναλυτικά αναφέρονται στις συνημμένες επισυναπτόμενες καταστάσεις :
α) Αναλυτική κατάσταση ανατροπών αναλήψεων υποχρεώσεων η οποία αποτελείται από 26
σελίδες
β) Αναφορά κινήσεων εξόδων συμψηφιστική ΑΑΥ μισθοδοσίας σελίδα 1 και
γ) Αναφορά κινήσεων εξόδων συμψηφιστική ΑΑΥ σελίδες 4, οι οποίες αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος του 1ου θέματος.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 6/2012
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ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Κέας ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς και κατάθεση έκθεσης στο Πταισματοδικείο Λαυρίου
και διάθεση πίστωσης.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:
Προκειμένου να αποκρουστεί ποινική κατηγορία για παράβαση καθήκοντος κατά του τέως
Δημάρχου Κέας, υπόθεση για την οποία αστικώς και υπεύθυνος τυγχάνει ο Δήμος Κέας,
καθώς και προσφυγή του εκ των οικιστών Κουζέλη ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Πειραιώς, με την οποία ζητείται η ακύρωση αρνήσεως του Δημάρχου Κέας να χορηγήσει
υψόμετρο, να υπάρξει τεχνική έκθεση ώστε να απεικονίζεται η ακριβής κατάσταση και η
δικαιολογημένη άρνηση χορηγήσεως υψομέτρων. Η έκθεση αυτή θα κατατεθεί κατ΄αρχήν
στο Πταισματοδικείο Λαυρίου που διενεργεί προανάκριση εις βάρος του τέως δημάρχου και
στη συνέχεια στα Διοικητικά και πολιτικά δικαστήρια όπου εκκρεμούν προσφυγές-αγωγές
κατά του Δήμου Κέας.
Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαι την έγκριση ανάθεσης στο δικηγόρο Αθηνών
κ. Ευάγγελο Χατζηγιαννάκη, προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Κέας ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς και κατάθεση έκθεσης στο Πταισματοδικείο Λαυρίου.
Σημειώνεται ότι η αμοιβή του εν λόγω νομικού εκπροσώπου, θα βαρύνει τον οικείο ΚΑ
00.6111 προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί
πίστωση ευρώ έξι χιλιάδες (6.000,00€) και ορίζεται ως εξής :
α) Η ποινική υπόθεση (σύνταξη απολογητικού υπομνήματος ενώπιον του κ. Προανακριτή
Λαυρίου) κατά το άρθρο 281 παρ.3 του Ν. 3463/2006, εξ ευρώ τετρακοσίων (400,00€)
πλέον ΦΠΑ.
β) Η διοικητική υπόθεση (παράσταση, υπόμνημα) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Πειραιώς, κατά το άρθρο 281 παρ.3 του Ν. 3463/2006, εξ ευρώ δύο χιλιάδες (2.000,00€)
πλέον ΦΠΑ.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της: α) όσα είπε ο κ.
Πρόεδρος και β) τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ιε) του Ν.3852/2010.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει και εξουσιοδοτεί το δικηγόρο Αθηνών κ. Ευάγγελο Χατζηγιαννάκη να εκπροσωπήσει
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς και να καταθέσει έκθεση στο Πταισματοδικείο
Λαυρίου και να προβεί σε οποιαδήποτε απαιτούμενη κατά το νόμο ενέργεια, για να
υποστηρίξει τα νόμιμα συμφέροντα του Δήμου.
Η δαπάνη αμοιβής του, θα βαρύνει τον οικείο ΚΑ 00.6111 προϋπολογισμού εξόδων του
Δήμου Κέας οικ. έτους 2012 η οποία ορίζεται : α) Η ποινική υπόθεση (σύνταξη
απολογητικού υπομνήματος ενώπιον του κ. Προανακριτή Λαυρίου) κατά το άρθρο 281
παρ.3 του Ν. 3463/2006, εξ ευρώ τετρακοσίων (400,00€) πλέον ΦΠΑ.
β) Η διοικητική υπόθεση (παράσταση, υπόμνημα) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Πειραιώς, κατά το άρθρο 281 παρ.3 του Ν. 3463/2006, εξ ευρώ δύο χιλιάδες (2.000,00€)
πλέον ΦΠΑ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 7/2012
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ΘΕΜΑ 3ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ταχυδρομικά τέλη.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:
Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/06 ( Δ.Κ.Κ.) ορίζονται τα εξής:
«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να
εγκρίνεται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά,
εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή
απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων».
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ) του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την
έγκριση δαπανών.
Με το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 αντικαταστάθηκε το άρθρο 103 του Ν. 3463/06, το οποίο
αναφερόταν στις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία αντικαταστάθηκε από
την Οικονομική Επιτροπή.
Προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για ταχυδρομικά τέλη του Δήμου, παρακαλώ να ληφθεί
απόφαση για τη διάθεση πίστωσης 2.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6221 του
προϋπολογισμού έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ επτά χιλιάδες
πεντακόσια (7.500,00€) και να εκδοθεί ένταλμα προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου
του Δήμου Μωραϊτη Μαριάννας.
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
του άρθρου 32 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.
2. Το γεγονός ότι η έκδοση του εντάλματος προπληρωμής ικανοποιεί τις ανάγκες του
δικαιούχου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Διαθέτει πίστωση 2.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6221 του προϋπολογισμού οικ. έτους
2012 που αφορά την κάλυψη ταχυδρομικών τελών στη μηχανή προπληρωμής.
2. Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης, εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής
στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Μωραϊτη Μαριάννας, η οποία υποχρεούται να
αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών μηνών και ύστερα από γραπτή εντολή του
Δημάρχου, στην οποία θα επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του
ΒΔ 17/5-15/6/1959.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 8/2012
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ΘΕΜΑ 4ο: Διάθεση πίστωσης για την σύνταξη έκθεσης για την δυνατότητα έκδοσης
βεβαίωσης υψομέτρου από τον Δήμο για ρυμοτομικό οικισμό Πετρούσας και Φάρου
Τάμελου.
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.
Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων στους οικισμούς Φάρος και Σχίνος που βρίσκονται στην περιοχή
Τάμελος Νήσου Κέας έχουν προσφύγει δικαστικά κατά του Δήμου επειδή δεν τους
χορήγησε βεβαίωση υψομέτρου οδού προκειμένου να εκδώσουν οικοδομικές άδειες. Η
άρνηση του Δήμου να χορηγήσει βεβαίωση υψομέτρου οφείλεται σε πραγματιστικούς
αντικειμενικούς και τεχνικούς λόγους, που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, την
έλλειψη εγκεκριμένων μελετών αλλά και από την φύση των οικισμών και την υφιστάμενη
κατάστασή τους. Αυτό πρέπει να αποδειχθεί καθαρά στο δικαστήριο, ώστε να αποκρουστεί
η κατηγορία για παράβαση καθήκοντος.
Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ τρεις χιλιάδες τετρακόσια
ενενήντα εννιά και τριάντα πέντε λεπτά (3.499,35€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την
κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την σύνταξη έκθεσης από την τεχνική
εταιρεία Σ. & K. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ KAI ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε, η οποία περιλαμβάνει :
1) Την ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά την έκδοση των οικοδομικών
αδειών και τις υποχρεώσεις του Δήμου
2) Τις θέσεις των διαφόρων Υπηρεσιών επί του θέματος, όπως αυτές προκύπτουν από
την μέχρι σήμερα αλληλογραφία
3) Την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δύο οικισμοί από άποψη
διανοιγμένων δρόμων, προσβασιμότητας, εξυπηρέτησης από δίκτυα υποδομής
4) Τα τεχνικά – πολεοδομικά προβλήματα που υπάρχουν (κλίσεις εδάφους, ρέματα,
συνδέσεις με οδικό δίκτυο, κλπ)
5) Ειδικότερη ανάλυση για την ιδιοκτησία Ι.Κουζέλη, υπόθεση η οποία βρίσκεται ήδη
στα ποινικά και διοικητικά δικαστήρια
6) Συμπεράσματα για την δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης υψομέτρου από τον Δήμο
Η έκθεση θα συνοδεύεται από χάρτες, έγχρωμες αεροφωτογραφίες και λοιπά στοιχεία, τα
οποία θα τεκμηριώνουν επαρκώς τα συμπεράσματα.
Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και θα
βαρύνει τον ΚΑ 30.7413.0018 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί
πίστωση ευρώ τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (3.500,00€).
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 30.7413.0018
3. Την εισήγηση του προέδρου.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ τρεις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα εννιά και τριάντα πέντε
λεπτά (3.499,35€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 30.7413.0018 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012 και αφορά την σύνταξη έκθεσης από την
τεχνική εταιρεία Σ. &
K. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ KAI ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε, η οποία
περιλαμβάνει :
1) Την ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά την έκδοση των οικοδομικών
αδειών και τις υποχρεώσεις του Δήμου
2) Τις θέσεις των διαφόρων Υπηρεσιών επί του θέματος, όπως αυτές προκύπτουν από
την μέχρι σήμερα αλληλογραφία
3) Την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δύο οικισμοί από άποψη
διανοιγμένων δρόμων, προσβασιμότητας, εξυπηρέτησης από δίκτυα υποδομής
4) Τα τεχνικά – πολεοδομικά προβλήματα που υπάρχουν (κλίσεις εδάφους, ρέματα,
συνδέσεις με οδικό δίκτυο, κλπ)
5) Ειδικότερη ανάλυση για την ιδιοκτησία Ι.Κουζέλη, υπόθεση η οποία βρίσκεται ήδη
στα ποινικά και διοικητικά δικαστήρια
6) Συμπεράσματα για την δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης υψομέτρου από τον Δήμο
Η έκθεση θα συνοδεύεται από χάρτες, έγχρωμες αεροφωτογραφίες και λοιπά στοιχεία, τα
οποία θα τεκμηριώνουν επαρκώς τα συμπεράσματα.
Από πλευράς της μειοψηφίας δεν εγκρίνεται η εν λόγω δαπάνη γιατί δεν υφίσταται άλλες
προσφορές και από άλλα μελετητικά ή τεχνικά γραφεία.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 9/2012
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ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την ταχυμεταφορά εγγράφων 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 (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ εκατόν επτά και
εβδομήντα δύο λεπτά (107,72€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την
εργασία ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου για τον μήνα Ιανουάριο 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 00.6224 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 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 2012 και στον
ΚΑ 00.6224
4. Την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 107,72€ σε βάρος του ΚΑ 00.6224 με τίτλο
«Λοιπές επικοινωνίες» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.
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 Ιανουάριο 2012.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/2012
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ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων μηνός
Ιανουαρίου 2012 του Δήμου Κέας.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 6ο 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 δύο χιλιάδες είκοσι τρία
και πέντε λεπτά (2.023,05€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την
προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τον μήνα Ιανουάριο 2012 του Δήμου ως εξής:
-πετρέλαιο κίνησης 1.241,14 λίτρα
-βενζίνη αμόλυβδη 79,46 λίτρα
Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του
ΕΚΠΟΤΑ και θα βαρύνει τους ΚΑ 20.6641.0001, 25.6641.0001, 25.6312.0002,
30.6644.0001, 70.6644.0001, 70.6644.0002, 70.6312.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012
στους οποίους έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00€), τρεις
χιλιάδες (3.000,00€), τριάντα τρεις χιλιάδες (33.000,00€), τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια
(4.500,00€), τρεις χιλιάδες (3.000,00€), τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00€) και δύο
χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00€) αντίστοιχα.
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 στους
ΚΑ 20.6641.0001, 25.6641.0001, 25.6312.0002, 30.6644.0001, 70.6644.0001,
70.6644.0002, 70.6312.0001
4 . Την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών μηνός Ιανουαρίου 2012 του Δήμου
και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 2.023,05€ σε βάρος των κάτωθι ΚΑ του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012, ως εξής :
1) ΚΑ 20.6641.0001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα μεταφορικά
μέσα», ποσού 1.090,01€
2) ΚΑ 25.6641.0001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων», ποσού 278,51€
3) ΚΑ 25.6312.0002 με τίτλο «ΦΠΑ 16%», ποσού 44,56€
4) ΚΑ 30.6644.0001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές
ανάγκες», ποσού 150,00€
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5) ΚΑ 70.6644.0001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές
ανάγκες», ποσού 94,00€
6) ΚΑ 70.6644.0002 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για ανάγκες του
σφαγείου», ποσού 315,49€
7) ΚΑ 70.6312.0001 με τίτλο «ΦΠΑ σφαγείων», ποσού 50,48€
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11/2012
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ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την ανανέωση συνδρομής του Δήμου σε
διαδικτυακή βάση δεδομένων.
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 οκτακόσια εξήντα
(860,00€) πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την ετήσια
συνδρομή στο site “ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ” Τράπεζα Ηλεκτρονικών Πληροφοριών ΕΠΕ όπως
εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 22/2012 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
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 00.6451 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίo έχει
εγγραφεί πίστωση ευρώ πέντε χιλιάδες εξακόσια (5.600,00€).
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 00.6451
4. Την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 860,00€ πλέον ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 00.6451 με
τίτλο «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» του προϋπολογισμού
εξόδων οικονομικού έτους 2012.
Β) Εισηγείται την απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο στην εταιρεία ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ
Τράπεζα Ηλεκτρονικών Πληροφοριών ΕΠΕ, για την σύνδεση με την τράπεζα ηλεκτρονικών
πληροφοριών της ανωτέρω εταιρείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/2012
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ΘΕΜΑ 8ο :Έγκριση και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών internet του
Δήμου.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 8ο 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 δεκαεπτά (17,00€) για
την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή μηνιαίας συνδρομής
internet hol adsl 2000 Δήμου Κέας από 1-1-2012 έως 31-1-2012.
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 οποίους 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 17,00€ 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 μηνιαίου λογαριασμού παροχής internet hol adsl 2000 Δήμου Κέας από 11-2012 έως 31-1-2012.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 13/2012
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ΘΕΜΑ 9ο :Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες δεξιώσεων για εθνικές και
τοπικές εορτές.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 9ο 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 δαπάνες δεξιώσεων για
την πρωτοχρονιάτικη πίτα και την εορτή του Αγ.Χαραλάμπους του Δήμου Κέας και την
έγκριση των τεχνικών τους προδιαγραφών, ως εξής :
-διάφορα είδη παντοπωλείου από Κοινωνία Κληρονόμων Γεωργίου Γρέκα ποσού 92,10€
πλέον ΦΠΑ
-πρωτοχρονιάτικη πίτα από ζαχαροπλαστείο Κων/νου Χιονάτου ποσού 80,00€
-πρωτοχρονιάτικη πίτα και γλυκίσματα από Δ.ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ-Β.ΒΡΕΤΤΟΣ ΟΕ ποσού
285,00€
-εστίαση επισήμων από Ιωάννη Ν.Ποδόγυρο ποσού 497,70€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
-γλυκίσματα από Ανδρέα Μουζάκη ποσού 40,00€
-αναψυκτικά-νερά από Κ.Ε.ΔΕΜΕΝΕΓΑ-Κ.Γ.ΔΕΜΕΝΕΓΑ ΟΕ ποσού 125,00€
-φιλοξενία
προσκεκλημένων
από
“ΞΕΝΩΝ
ΣΕΙΡΙΗ”
ποσού
240,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του
ΕΚΠΟΤΑ και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6443 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει
εγγραφεί πίστωση ευρώ έξι χιλιάδες (6.000,00€).
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 του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον
ΚΑ 00.6443
4. Την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την προμήθεια διαφόρων ειδών και παροχή υπηρεσιών που αφορούν δαπάνες
δεξιώσεων για την πρωτοχρονιάτικη πίτα και την εορτή του Αγ.Χαραλάμπους του Δήμου
Κέας και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με την εισήγηση
του προέδρου.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.500,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6443 με τίτλο
«Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού εξόδων
οικονομικού έτους 2012.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 14/2012
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ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για ασφάλιστρα για τα υπ΄αριθμ
ΚΗΙ4810 και ΚΗΙ1514 οχήματα του Δήμου Κέας.
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 τετρακόσια τριάντα
τέσσερα και ενενήντα λεπτά (434,90€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά
την εργασία ανανέωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων οχημάτων του Δήμου, ως εξής :
-του υπ’ αριθ. ΚΗΙ4810 από 04/02/2012 έως 04/08/2012
-του υπ΄αριθ. ΚΗΙ1514 από 11/02/2012 έως 11/08/2012
Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ.
28/80 και θα βαρύνει τους ΚΑ 25.6253.0002 και 70.6253.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους
2012 στους οποίους έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ εννιακόσια πενήντα (950,00€) και 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. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στους
ΚΑ 25.6253.0002 και 70.6253.0001
4. Τα υπ’ αριθ. 691577-2 και 695984-2 ανανεωτήρια συμβόλαια.
5. Την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 434,90€ σε βάρος των ΚΑ 20.6253.0002 και
70.6253.0001 με τίτλους «Ασφάλιστρα φορτηγών ημιφορτηγών» και «Ασφάλιστρα
πυροσβεστικών οχημάτων» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.
Β) Εισηγείται την απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο στην εταιρεία INTERNATIONAL
LIFE Α.Ε.Γ.Α. για την εργασία ανανέωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων των υπ’ αριθ.
ΚΗΙ4810 από 04/02/2012 έως 04/08/2012 και ΚΗΙ1514 από 11-02-2012 έως 11-08-2012
οχημάτων του Δήμου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 15/2012
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ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών
μηχανογράφησης.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 11ο 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 χιλίων εβδομήντα πέντε
(1.075,00€) πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την
προμήθεια ειδών μηχανογράφησης του Δήμου Κέας για το έτος 2012 και την έγκριση των
τεχνικών τους προδιαγραφών, ως εξής :
-1 τεμ. UPS ACCUPOWER ON LINE 3000VA + LCD ποσού 870,00€ πλέον ΦΠΑ
-1 τεμ. ΜΠΑΤΑΡΙΑ APC RBC7 ποσού 166,00€ πλέον ΦΠΑ
-2 τεμ. 8-port Gigabit Switch, 8 10/100/1000M RJ45 ports, 1U rack-mountble steel case
ποσού 39,00€ πλέον ΦΠΑ
Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του
ΕΚΠΟΤΑ και θα βαρύνει τους ΚΑ 10.6613 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ πέντε
χιλιάδες (5.000,00€) και 10.7135 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ έξι χιλιάδες
(6.000,00€) 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. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στους
ΚΑ 10.6613 και 10.7135.
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την προμήθεια ειδών μηχανογράφησης του Δήμου Κέας για το έτος 2012 και τις
τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 205,00€ πλέον ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 10.6613 με
τίτλο “Προμήθεια εκτυπώσεων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων”
και ποσού 870,00€ πλέον ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 10.7135 με τίτλο “Λοιπός εξοπλισμός”
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 16/2012
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υποβρύχιας αντλίας για
τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Κέας.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο 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 πεντακόσια ενενήντα
(590,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που
αφορά την προμήθεια υποβρύχιας αντλίας για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης του
Δήμου Κέας και την έγκριση των τεχνικών της προδιαγραφών, ως εξής :
-1 τεμ. υποβρύχια αντλία GRUNDFOS (AP 35.40.06.3)
Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του
ΕΚΠΟΤΑ και θα βαρύνει τον ΚΑ 25.7131.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον
οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ είκοσι χιλιάδες (20.000,00€).
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 του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον
ΚΑ 25.7131.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την προμήθεια υποβρύχιας αντλίας για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης του
Δήμου Κέας και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του προς προμήθεια είδους.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 590,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,σε βάρος του
ΚΑ 25.7131.0001 με τίτλο «Προμήθεια αντλιών ύδρευσης - αποχέτευσης»του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 17/2012
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