
4η Συνεδρία της Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Κέας, 16ης Μαρτίου 2012

                  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
      ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
           ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 16/03/2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1283/13-03-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο: Παροχή υπηρεσιών για την μεταφορά νερού από αντλιοστάσιο δικτύου 
Αγ.Κωνσταντίνου και διάθεση της πίστωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο: Παροχή υπηρεσιών για εργασίες συντήρησης ΧΑΔΑ Πάουρα Οτζιά και διάθεση της 
πίστωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια φακέλων για τις υπηρεσίες του 
Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 4ο: Λογιστική τακτοποίηση προμήθειας Τ.Π & Δ.  για επιχορήγηση άρθρου 27.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 5ο: Λογιστική τακτοποίηση προμήθειας Τ.Π. & Δ. για επιχορήγηση συντήρησης και 
επισκευής σχολικών κτιρίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 6ο: Πληρωμή Φ.Α.Π.Ν.Π. (δήλωση ΕΤΑΚ) ετών 2008-2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 7ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναπροσαρμογή μισθωμάτων χρήσης 
διαφημιστικών προθηκών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μνήμης  4GB για την αναβάθμιση 
του Server ML350G5.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την εργασία επισκευής υποβρύχιας αντλίας 
SP-14A  18.
 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την ταχυμεταφορά εγγράφων μηνός Φεβρουαρίου 
Δήμου Κέας .
 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για πληρωμή 1ου λογαριασμού της εργασίας 
«Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ στη ΧΖΛ για το έτος 2011». 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση  συνεχιζόμενης  σύμβασης  και  διάθεση  πίστωσης  για  πληρωμή  2ου 
λογαριασμού  της  μελέτης  «Δίκτυο  ύδρευσης  περιοχών  Ποισσών  –  Κούνδουρου,  Κάτω  Μεριάς 
νήσου Κέας». 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση συνεχιζόμενης σύμβασης και διάθεση πίστωσης της 2ης εντολής πληρωμής 
της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφικές εργασίες και βυθομετρήσεις στο λιμένα Κούνδουρου Κέας». 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 14ο :  Έγκριση συνεχιζόμενης σύμβασης και διάθεση πίστωσης της 2ης εντολής πληρωμής 
της  μελέτης  με  τίτλο  «Επανακαθορισμός  των  οριογραμμών  αιγιαλού  και  παραλίας  στον 
Αγ.Αιμιλιανό Κούνδουρου Κέας». 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση  συνεχιζόμενης  σύμβασης  και  διάθεση  πίστωσης  του  2ου  λογαριασμού 
πληρωμής με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό δημοτικών κτιρίων Δ.Κέας για το έτος 
2011”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 16ο :  Έγκριση  συνεχιζόμενης  σύμβασης  και  διάθεση  πίστωσης  για  πληρωμή  2ου 
λογαριασμού  της  εργασίας  “Παροχή  υπηρεσιών  για  τον  καθαρισμό  Κορησίας  – Γιαλισκαρίου  - 
Βουρκαρίου Δ.Κέας για το έτος 2011”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 17ο :  Έγκριση  συνεχιζόμενης  σύμβασης  και  διάθεση  πίστωσης  για  πληρωμή  4ου 
λογαριασμού  της  εργασίας  “Παροχή  υπηρεσιών  για  την  Συντήρηση  και  Επισκευή 
Ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ για το έτος 2011”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 18ο :  Έγκριση  συνεχιζόμενης  σύμβασης  και  διάθεση  πίστωσης  για  πληρωμή  2ου 
λογαριασμού της εργασίας “Παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό σφαγείων Δ.Κέας για το έτος 
2011”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση  συνεχιζόμενης  σύμβασης  και  διάθεση  πίστωσης  για  πληρωμή  3ου 
λογαριασμού  της  εργασίας  “Μεταφορά  Αποκομιδής  Ηλεκτρικών  Συσκευών  Ανακύκλωσης  του 
Δ.Κέας  για το έτος 2011”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 20ο :  Αυτοτελής φορολόγηση τόκων προθεσμιακής κατάθεσης Δήμου Κέας στις 
18 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΕΚΤΟΣ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΘΕΜΑ 1ο :  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναπροσαρμογή τέλους μίσθωσης 
παραλίας Σπαθιού 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. 4ης/16-03-2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και στο γραφείο του Τοπικού Συμβουλίου στην Κορησσία, σήμερα στις 16/03/2012, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Κέας, ύστερα από την 1283/13-03-2012 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     ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βασιλάκης Στυλιανός       ΟΥΔΕΙΣ
2. Βελισσαροπούλου Ειρήνη
3. Μορφωνιός Ιωάννης  
4. Μαρούλης Φίλιππος
5. Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία             
6. Ευαγγέλου Ιωάννης  
7. Λέπουρας Στυλιανός  
                                                                                        

       
      
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πετρή Βασιλική.
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ΘΕΜΑ 1ο: Παροχή  υπηρεσιών  για  την  μεταφορά  νερού  από  αντλιοστάσιο  δικτύου 
Αγ. Κωνσταντίνου και διάθεση της πίστωσης.

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

Σύμφωνα με το άρθρο 273 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006) η παροχή υπηρεσιών (εργασίες) εκτελείται 
με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου από το άρθρο 209 του Κ.Δ.Κ. 
Προεδρικού Διατάγματος.
Με τη διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 αναδιατυπώνεται το άρθρο 209 του Ν. 
3463/2006 και προστίθενται παρ. 9 και 10 με τις οποίες εισάγεται ρύθμιση σχετικά με θέματα 
ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄). 
ειδικότερα οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι Σύνδεσμοί τους, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
και τα Ιδρύματά τους δύναται να αναθέτουν απευθείας ή με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο 
διαγωνισμό) παροχή υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005, σύμφωνα με 
προβλεπόμενα στο άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 και με βάση τα επιτρεπόμενα χρηματικά όρια όπως 
αυτά καθορίζονται με τις εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Τα 
ανωτέρω χρηματικά όρια έχουν διαμορφωθεί (ΦΕΚ 1291/11-8-2010):

Α) για απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των 20.000€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Β) για συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισμός από του ποσού της προηγούμενης 
περίπτωσης μέχρι του ποσού των 60.000€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Στον προϋπολογισμό του έτους 2012 έχει προβλεφθεί η εγγραφή σχετικής πίστωσης στον  ΚΑ 
25.7326.0014 ποσού 20.000,00€  με τίτλο «Μεταφορά  νερού  από  αντλιοστάσιο  δικτύου 
Αγ. Κωνσταντίνου» 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.
Η εκτέλεση της εν λόγω εργασίας αφορά στην «Παροχή υπηρεσιών για τη μεταφορά νερού από 
αντλιοστάσιο δικτύου Αγ. Κωνσταντίνου». 
Συγκεκριμένα στην επισκευή τμήματος δικτύου μεταφοράς ύδρευσης από το αντλιοστάσιο στη 
θέση Αγ. Κωνσταντίνος Ιουλίδας λόγω αστοχίας του δικτύου προτίθεται να προβεί στην 
αντικατάσταση σωλήνων ύδρευσης κάνοντας τις εξής εργασίες:
Υπέργεια εγκατάσταση με σιδηροσωλήνα 3΄΄ γαλβανισμένη βαρύ τύπου πράσινης σήμανσης 
στηριγμένη με μεταλλικά στηρίγματα τύπου U ή πάνω στην υφιστάμενη, ολικού μήκους 500 
μέτρων.
Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 17.240,00€,  μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (16%), και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου 
Κέας για το έτος 2012. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.
Για τον ανωτέρω σκοπό έχουν υποβληθεί στο Δήμο οι κατωτέρω προσφορές:
Ο κ. Παούρης Βασίλειος προσφέρει την τιμή των 17.200,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η εταιρεία Γιάννης Πορίχης –  Γιώργος Πούλης Ο.Ε. προσφέρει την τιμή των 17.000,00€  μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Εξετάζοντας την ανωτέρω προσφορά σε συνδυασμό με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς, 
διαπιστώνουμε ότι είναι συμφέρουσα για το Δήμο και προτείνεται η ανάθεση σε αυτόν.
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Τις παραπάνω προσφορές.
3. Καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3731/2008 όπως αναδιατυπώνει το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναθέτει την εκτέλεση της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών για τη μεταφορά νερού από αντλιοστάσιο 
δικτύου Αγ. Κωνσταντίνου» στην  εταιρεία Γιάννης Πορίχης – Γιώργος Πούλης Ο.Ε. σύμφωνα με 
την υποβληθείσα προσφορά της ποσού  17.000,00€  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, δηλ. 
συνολικού ποσού 19.720,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.16%, σε βάρος του ΚΑ 25.7326.0014 
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 23/2012
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ΘΕΜΑ 2ο: Παροχή υπηρεσιών για εργασίες συντήρησης ΧΑΔΑ Πάουρα Οτζιά και διάθεση 
πίστωσης.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε 
τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 273 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006) η παροχή υπηρεσιών (εργασίες) εκτελείται 
με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου από το άρθρο 209 του Κ.Δ.Κ. 
Προεδρικού Διατάγματος.
Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Ν. 2539/97 (ΦΕΚ 244 Α΄), η Οικονομική Επιτροπή με 
απόφασή της να αναθέτει μετά από πρόχειρο διαγωνισμό ή και απευθείας χωρίς διαγωνισμό την 
εκτέλεση εργασίας, εάν η αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 14.673,51€, για τους Δήμους Αθηνών, 
Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, για τους υπόλοιπους Δήμους της χώρας 10.271,46€ και για όλες τις 
Κοινότητες 5.869,41€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη μπορεί να εκτελεστεί με τη διαδικασία του άρθρου 17 παρ. 2 του Ν. 2539/97 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ. και του Π.Δ. 28/80 με απευθείας ανάθεση επειδή δεν 
υπάγεται στις διαδικασίες του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και αφού το ποσό δεν υπερβαίνει το ποσό των 
10.271,46€, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2130/93.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 (ως ισχύει κατόπιν της αναδιατύπωσής του με 
το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007) δεν συντάσσονται μελέτες για εργασίες μέχρι του ποσού που 
γίνεται απευθείας ανάθεση (5.869,41€ πλέον Φ.Π.Α.).
Στον προϋπολογισμό του έτους 2012 έχει προβλεφθεί η εγγραφή σχετικής πίστωσης στον  ΚΑ 
20.7336.0001 ποσού 10.270,00€  με τίτλο «Εργασίες συντήρησης ΧΑΔΑ Πάουρα Οτζιά» 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.
Η εκτέλεση της εν λόγω εργασίας αφορά στην “Εργασία συντήρησης ΧΑΔΑ Πάουρα Οτζιά”. 
Συγκεκριμένα αφορά στην συνεχή κάλυψη του κυττάρου  απόθεσης με αλλεπάλληλα στρώματα 
φυτικής γης που συγκεντρώνονται, εντός του ΧΑΔΑ, για την ασφαλή λειτουργία του χώρου 
απόθεσης απορριμμάτων. Για τον παραπάνω λόγο απαιτείται η συντήρηση του ΧΑΔΑ με 
χωματουργικό μηχάνημα και η τακτική επίχωση των απορριμμάτων που συγκεντρώνονται στο χώρο 
από τα απορριμματοφόρα του Δήμου με δάνεια θραυστών υλικών και φυτικής γης που βρίσκονται 
παραπλεύρως στον ίδιο χώρο σε τακτικά χρονικά διαστήματα ώστε να καλύπτονται με στρώμα 
χώματος κατάλληλου πάχους για να αποτρέπεται η παράσυρσή τους από αέρα ή η ανάφλεξη τους 
από οποιοδήποτε λόγο.  Οι εργασίες θα γίνουν σε επιφάνεια 3000 τ.μ. περίπου. 
Η δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 5.860,00€,  μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. (16%), και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Κέας για το έτος 2012.
Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.
Για τον ανωτέρω σκοπό έχουν υποβληθεί στο Δήμο οι κατωτέρω προσφορές:

H  Γ.Λαγκώνης & ΣΙΑ Ο.Ε.  προσφέρει την τιμή των 5.860,00€  μη συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.
Εξετάζοντας την ανωτέρω προσφορά σε συνδυασμό με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς, 
διαπιστώνουμε ότι είναι συμφέρουσα για το Δήμο και προτείνεται η ανάθεση σε αυτόν.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
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1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Την παραπάνω προσφορά.
3. Καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναθέτει την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρησης ΧΑΔΑ Πάουρα Οτζιά» στην Γ.Λαγκώνης & ΣΙΑ 
Ο.Ε., σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά του και για σύνολο ποσού 6.797,60€, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.16%, σε βάρος του ΚΑ 20.7336.0001 του προϋπολογισμού εξόδων 
οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 24/2012
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ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια φακέλων για τις υπηρεσίες του 
Δήμου.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο 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 εξακόσια ενενήντα έξι (696,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την προμήθεια 
φακέλων για τις υπηρεσίες του Δήμου και την έγκριση των τεχνικών τους προδιαγραφών, ως εξής :

-15 κουτιά (7.500 φάκελοι) διαστάσεων 11,4 Χ 23 με το σήμα και την επωνυμία του Δήμου
-  5 κουτιά (1.250 φάκελοι) διαστάσεων 23 Χ 32 με το σήμα και την επωνυμία του Δήμου
-15 κουτιά (7.500 φάκελοι) διαστάσεων 11,4 Χ 23-παράθυρο δεξί με το σήμα και την επωνυμία του
   Δήμου

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ 
και θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6614 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί 
πίστωση ευρώ τρεις χιλιάδες (3.000,00€).

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
    10.6614 
4. Τις επισυναπτόμενες οικονομικές προσφορές
5. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια φακέλων για τις υπηρεσίες του Δήμου και την έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών των προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 696,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,σε βάρος του ΚΑ 
10.6614 με τίτλο «Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 25/2012
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ΘΕΜΑ 4ο: Λογιστική τακτοποίηση προμήθειας Τ.Π. & Δ. για επιχορήγηση άρθρου 27.

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 ευρώ ενενήντα εννιά και είκοσι εννιά 
λεπτά (99,29€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την λογιστική τακτοποίηση 
προμήθειας Τ.Π. & Δ. για επιχορήγηση άρθρου 27.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και θα βαρύνει τον 
ΚΑ 00.6495.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο 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. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ   
00.6495.0001
3. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ ενενήντα εννιά και είκοσι εννιά λεπτά (99,29€) σε βάρος του ΚΑ 
00.6495.0001  με τίτλο “Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών”  του προϋπολογισμού εξόδων 
οικονομικού έτους 2012 και αφορά την λογιστική τακτοποίηση προμήθειας Τ.Π. & Δ. για 
επιχορήγηση άρθρου 27.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 26/2012
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ΘΕΜΑ 5ο: Λογιστική τακτοποίηση προμήθειας Τ.Π. & Δ. για επιχορήγηση συντήρησης και 
επισκευής σχολικών κτιρίων.

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 πέντε και δώδεκα λεπτών 
(5,12€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την λογιστική τακτοποίηση 
προμήθειας Τ.Π. & Δ. για επιχορήγηση συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και θα βαρύνει τον 
ΚΑ 00.6495.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο 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. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ 
00.6495.0001
3. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ πέντε και δώδεκα λεπτών (5,12€) σε βάρος του ΚΑ 00.6495.0001 
με τίτλο “Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών” του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012 
και αφορά την λογιστική τακτοποίηση προμήθειας Τ.Π. & Δ. για επιχορήγηση συντήρησης και 
επισκευής σχολικών κτιρίων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 27/2012
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ΘΕΜΑ 6ο: Πληρωμή Φ.Α.Π.Ν.Π. (δήλωση ΕΤΑΚ) ετών 2008-2011.

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 εκατόν ενενήντα δύο και 
ογδόντα λεπτών (192,80€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή 
Φ.Α.Π.Ν.Π. (δήλωση ΕΤΑΚ) ετών 2008-2011.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και θα βαρύνει τον 
ΚΑ 00.6312.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ τρεις 
χιλιάδες  (3.000,00€).

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 2012 και στον ΚΑ 
00.6312.0001
3. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ εκατόν ενενήντα δύο και ογδόντα λεπτών (192,80€) σε βάρος του 
ΚΑ 00.6312.0001  με τίτλο “Λοιποί φόροι” του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012 
που αφορά την πληρωμή Φ.Α.Π.Ν.Π. (δήλωση ΕΤΑΚ) ετών 2008-2011.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 28/2012
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ΘΕΜΑ 7ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναπροσαρμογή μισθωμάτων 
χρήσης διαφημιστικών προθηκών.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε 
τα εξής:

Σύμφωνα με την παράγ.(ζ)  του άρθρου 72 του Ν 3825/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010 Τεύχος Α) μεταξύ 
των αρμοδιοτήτων της οικονομικής επιτροπής είναι η εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 
την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Ο Δήμος Κέας εκμισθώνει διαφημιστικές προθήκες 
που έχει στη διάθεσή του σε διάφορες τοποθεσίες του νησιού. Τα τέλη που ισχύουν σήμερα και 
έχουν  καθοριστεί  με  την  υπ’  αριθμ. 108/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι  τα 
παρακάτω :

• Κορησσία Β. (Στάση Διασταύρωσης μεγάλη) 70€ η ετήσια ανανέωση. 
• Κορησσία Γ. (Στάση Διασταύρωσης μικρή  ) 50€ η ετήσια ανανέωση. 
• Κορησσία Δ. (Προς Ενοικιαζόμενα δωμάτια) 50 η ετήσια ανανέωση.
• Γιαλισκάρι Α. (Στάση παραλίας) 70€ η ετήσια ανανέωση.
• Γιαλισκάρι Β (Προς Ενοικιαζόμενα δωμάτια)50€ η ετήσια ανανέωση
• Βουρκάρι (Χάρτης επί του λιμανιού) 50€ η ετήσια ανανέωση.
• Οτζιάς 50€ η ετήσια ανανέωση.
• Οτζιάς  (Διασέλι)  50€ η ετήσια ανανέωση
• Ιουλίδα Α(Ροκομένο)  60€ η ετήσια ανανέωση.
• Ιουλίδα Β (Πιάτσα)  (Χάρτης επιτοίχιος ) 50€ η ετήσια ανανέωση.
• Ιουλίδα Γ(Διασταύρωση Αγ. Λουκά)  70€ η ετήσια ανανέωση.
• Ποίσσες 50€ η ετήσια ανανέωση.
• Πίνακας εκπτώσεων επί των τιμών μίσθωσης διαφημιστικών προθηκών
• Η δεύτερη πινακίδα  ανεξαρτήτου περιοχής 10% έκπτωση επί του αρχικού
• Η τρίτη πινακίδα  ανεξαρτήτου περιοχής 20% έκπτωση επί του αρχικού
• Η τέταρτη πινακίδα  ανεξαρτήτου περιοχής 30% έκπτωση επί του αρχικού
• Για κάθε επιπλέον πινακίδα πέραν των τεσσάρων, ανεξαρτήτου περιοχής 30% έκπτωση
• Για το 2ο συνεχές έτος μίσθωσης διαφημιστικών προθηκών έκπτωση 10% επί του 

διαμορφωμένου ποσού μίσθωσης.
• Για το 3ο συνεχές έτος μίσθωσης διαφημιστικών προθηκών έκπτωση 10% επί του 

διαμορφωμένου ποσού μίσθωσης.

Ως κίνητρο για την οργανωμένη και καλαίσθητη προβολή των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητά τους, 
εισηγούμαι  τη  μείωση  των  ανωτέρω  μισθωμάτων  κατά  20%, και τη διατήρηση του πίνακα 
εκπτώσεων, όπως αυτός παρατίθεται παραπάνω. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Την εισήγηση του προέδρου.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο που αφορά τη μείωση των ανωτέρω 
μισθωμάτων κατά 20% και τη  διατήρηση του πίνακα εκπτώσεων, όπως αυτός παρατίθεται 
παραπάνω. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 29/2012
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ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μνήμης 4GB για την 
αναβάθμιση του Server ML350G5.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 8ο 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 εκατόν τριάντα οκτώ και εξήντα 
δύο λεπτών (138,62€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που 
αφορά την προμήθεια μνήμης  4GB για την αναβάθμιση του Server ML350G5 και την έγκριση των 
τεχνικών τους προδιαγραφών, ως εξής :

-2 τεμ. μνήμες KINGSTON 2X2GB KTH667LP/4G

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ 
και θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6613 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί 
πίστωση ευρώ πέντε χιλιάδες (5.000,00€).

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
    10.6613 
4. Την επισυναπτόμενη οικονομική προσφορά
5. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια μνήμης 4GB για την αναβάθμιση του Server ML350G5 και την έγκριση 
των τεχνικών προδιαγραφών των προς προμήθεια ειδών. 

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 138,62€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,σε βάρος του ΚΑ 
10.6613 με τίτλο «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» 
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 30/2012
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ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την εργασία επισκευής της υποβρύχιας αντλίας 
SP-14A  18.

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 οκτακοσίων σαράντα (840,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την εργασία 
επισκευής της υποβρύχιας αντλίας SP-14A  18 ως εξής :

- επισκευής της υποβρύχιας αντλίας SP-14A  18 η οποία χρειάζεται αντικατάσταση κινητήρα λόγω 
ασυμμετρίας στα τυλίγματά του.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και θα βαρύνει τον 
ΚΑ 25.6277.0002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ δύο 
χιλιάδες  (2.000,00€).

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 2012 και στον ΚΑ
    25.6277.0002.
3. Την επισυναπτόμενη οικονομική προσφορά
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ οκτακοσίων σαράντα (840,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε 
βάρος του ΚΑ 25.6277.0002 με τίτλο “Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, 
καθαριότητα”  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012 για πληρωμή της εργασίας 
επισκευής της υποβρύχιας αντλίας SP-14A  18.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 31/2012
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ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την ταχυμεταφορά εγγράφων 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 ενενήντα έξι και δεκαπέντε 
λεπτά (96,15€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την εργασία ταχυμεταφοράς 
εγγράφων του Δήμου για τον μήνα Φεβρουάριο 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 96,15€  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 Φεβρουάριο 2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 32/2012



4η Συνεδρία της Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Κέας, 16ης Μαρτίου 2012

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για πληρωμή 1ου λογαριασμού της εργασίας 
“Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ στη ΧΖΛ για το έτος 2011”. 

Το παραπάνω θέμα αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση
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ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για πληρωμή 2ου λογαριασμού της μελέτης 
«Δίκτυο ύδρευσης περιοχών Ποισσών – Κούνδουρου, Κάτω Μεριάς νήσου Κέας». 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 12ο 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 δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων 
πενήντα τεσσάρων και πενήντα τριών λεπτών (19.754,53€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  για την 
κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή 2ου λογαριασμού της μελέτης «Δίκτυο 
ύδρευσης περιοχών Ποισσών – Κούνδουρου, Κάτω Μεριάς νήσου Κέας». 

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και θα βαρύνει τον 
ΚΑ 25.7413.0002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ εκατόν 
είκοσι τριών  χιλιάδων εξήντα επτά και εβδομήντα ενός λεπτού (123.067,71€).

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
    25.7413.0002.
3. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων και πενήντα 
τριών λεπτών (19.754,53€) συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  σε βάρος του ΚΑ 25.7413.0002 του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012 για πληρωμή 2ου λογαριασμού της μελέτης 
«Δίκτυο ύδρευσης περιοχών Ποισσών – Κούνδουρου, Κάτω Μεριάς νήσου Κέας». 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 33/2012
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ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης της 2ης εντολής πληρωμής της μελέτης με τίτλο 
«Τοπογραφικές εργασίες και βυθομετρήσεις στο λιμένα Κούνδουρου Κέας». 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 13ο 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 χιλιάδων τριακοσίων 
ενενήντα οκτώ και πενήντα λεπτών (2.398,50€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που 
αφορά την πληρωμή της 2ης εντολής της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφικές εργασίες και 
βυθομετρήσεις στο λιμένα Κούνδουρου Κέας». 

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και θα βαρύνει τον 
ΚΑ 30.7413.0004 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ δύο 
χιλιάδες τριακόσια ενενήντα οκτώ και πενήντα λεπτά (2.398,50€).

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 
30.7413.0004 
3. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ δύο χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα οκτώ και πενήντα λεπτών 
(2.398,50€) σε βάρος του ΚΑ 30.7413.0004 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012 
για πληρωμή της 2ης εντολής της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφικές εργασίες και βυθομετρήσεις στο 
λιμένα Κούνδουρου Κέας». 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 34/2012
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ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση και διάθεση πίστωσης της 2ης εντολής πληρωμής της μελέτης με τίτλο 
«Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στον Αγ.Αιμιλιανό Κούνδουρου 
Κέας». 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 14ο 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 χιλιάδων τριακοσίων 
ενενήντα οκτώ και πενήντα λεπτών (2.398,50€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που 
αφορά την πληρωμή της 2ης εντολής της μελέτης με τίτλο «Επανακαθορισμός των οριογραμμών 
αιγιαλού και παραλίας στον Αγ.Αιμιλιανό Κούνδουρου Κέας». 

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και θα βαρύνει τον 
ΚΑ 30.7413.0003 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ δύο 
χιλιάδες τριακόσια ενενήντα οκτώ και πενήντα λεπτά (2.398,50€).

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 
30.7413.0003.
3. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ δύο χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα οκτώ και πενήντα λεπτών 
(2.398,50€) σε βάρος του ΚΑ 30.7413.0003 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012 
για πληρωμή της 2ης εντολής της μελέτης με τίτλο «Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού 
και παραλίας στον Αγ.Αιμιλιανό Κούνδουρου Κέας». 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 35/2012
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ΘΕΜΑ 15ο :  Έγκριση και διάθεση πίστωσης του 2ου λογαριασμού πληρωμής με τίτλο 
“Παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό δημοτικών κτιρίων Δ.Κέας για το έτος 2011”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 15ο 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 δέκα χιλιάδων τετρακοσίων 
τριάντα έξι και πενήντα δύο λεπτών (10.436,52€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που 
αφορά πληρωμή 2ου λογαριασμού της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό δημοτικών 
κτιρίων Δήμου Κέας για το έτος 2011».

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και θα βαρύνει τους 
ΚΑ 10.6274.0002 και 15.6274.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στους οποίους έχει εγγραφεί 
πίστωση ευρώ επτά χιλιάδων τετρακόσια εβδομήντα πέντε και τριάντα εννέα λεπτών (7.475,39€) 
και είκοσι εννιά χιλιάδες διακόσιες πενήντα (29.250,00€) αντίστοιχα.

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 στους ΚΑ 
10.6274.0002 και 15.6274.0001
3. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ δέκα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα έξι και πενήντα δύο λεπτών 
(10.436,52€) σε βάρος των ΚΑ 10.6274.0002 και 15.6274.0001 του προϋπολογισμού εξόδων 
οικονομικού έτους 2012 για πληρωμή 2ου λογαριασμού της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών για τον 
καθαρισμό δημοτικών κτιρίων Δήμου Κέας για το έτος 2011».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 36/2012
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ΘΕΜΑ 16ο :  Έγκριση και διάθεση πίστωσης για πληρωμή 2ου λογαριασμού της εργασίας 
“Παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό Κορησίας – Γιαλισκαρίου - Βουρκαρίου Δ.Κέας για το 
έτος 2011”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 16ο 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 τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων 
σαράντα ένα και σαράντα επτά λεπτών (4.441,47€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που 
αφορά πληρωμή 2ου λογαριασμού της εργασίας “Παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό Κορησίας – 
Γιαλισκαρίου - Βουρκαρίου Δ.Κέας για το έτος 2011”.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και θα βαρύνει τον 
ΚΑ 20.6277.0010 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ είκοσι 
δύο χιλιάδων σαράντα  (22.040,00€) 

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 
20.6277.0010.
3. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ένα και σαράντα επτά 
λεπτών (4.441,47€) σε βάρος του ΚΑ 20.6277.0010 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 
έτους 2012 για πληρωμή 2ου λογαριασμού της εργασίας “Παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό 
Κορησίας – Γιαλισκαρίου - Βουρκαρίου Δ.Κέας για το έτος 2011”.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 37/2012
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ΘΕΜΑ 17ο :  Έγκριση και διάθεση πίστωσης για πληρωμή 4ου λογαριασμού της εργασίας 
“Παροχή υπηρεσιών για την Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ για το έτος 
2011”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 17ο 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 εκατόν πενήντα οκτώ και 
ογδόντα τεσσάρων λεπτών (1.158,84€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την 
πληρωμή 4ου 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 διάθεση της πίστωση ποσού ευρώ χιλίων εκατόν 
πενήντα οκτώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (1.158,84€) σε βάρος του ΚΑ 20.7335.0001 του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την  πληρωμή του  4ου 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 4ου 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 38/2012



4η Συνεδρία της Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Κέας, 16ης Μαρτίου 2012

ΘΕΜΑ 18ο :  Έγκριση και διάθεση πίστωσης για πληρωμή 2ου λογαριασμού της εργασίας 
“Παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό σφαγείων Δ.Κέας για το έτος 2011”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 18ο 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 τριών χιλιάδων διακοσίων 
σαράντα οκτώ (3.248,00€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά πληρωμή 2ου 

λογαριασμού της εργασίας “Παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό σφαγείων Δ.Κέας για το έτος 
2011”.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και θα βαρύνει τον 
ΚΑ 70.6277.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ επτά 
χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα επτά (7.577,00€).

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 
70.6277.0001.
3. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα οκτώ (3.248,00€)  σε βάρος του 
ΚΑ 70.6277.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012 για πληρωμή 2ου 

λογαριασμού της εργασίας “Παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό σφαγείων Δ.Κέας για το έτος 
2011”.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 39/2012
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ΘΕΜΑ 19ο :  Έγκριση και διάθεση πίστωσης για πληρωμή 3ου λογαριασμού της εργασίας 
“Μεταφορά Αποκομιδής Ηλεκτρικών Συσκευών Ανακύκλωσης του Δ.Κέας  για το έτος 2011”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 19ο 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 τριών χιλιάδων τετρακοσίων 
ογδόντα (3.480,00€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά πληρωμή 3ου 

λογαριασμού της εργασίας “Μεταφορά Αποκομιδής Ηλεκτρικών Συσκευών Ανακύκλωσης του 
Δ.Κέας  για το έτος 2011”.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και θα βαρύνει τον 
ΚΑ 20.6414.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ οκτώ 
χιλιάδων επτακοσίων (8.700,00€).

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 
20.6414.0001.
3. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (3.480,00€)  σε βάρος του ΚΑ 
20.6414.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012 για πληρωμή 3ου λογαριασμού 
της εργασίας “Μεταφορά Αποκομιδής Ηλεκτρικών Συσκευών Ανακύκλωσης του Δ.Κέας  για το 
έτος 2011”.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 40/2012
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ΘΕΜΑ 20ο :  Αυτοτελής φορολόγηση τόκων προθεσμιακής κατάθεσης Δήμου Κέας στις 18 
Ιανουαρίου 2012.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 20ο 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 διακόσια εβδομήντα πέντε 
(275,00€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την αυτοτελή φορολόγηση τόκων 
προθεσμιακής κατάθεσης Δήμου Κέας στις 18 Ιανουαρίου 2012.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και θα βαρύνει τον 
ΚΑ 00.6312.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ τρεις 
χιλιάδες  (3.000,00€).

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 2012 και στον ΚΑ
    00.6312.0001
3. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ διακόσια εβδομήντα πέντε (275,00€) σε βάρος του ΚΑ 
00.6312.0001  με τίτλο “Λοιποί φόροι” του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012 και 
αφορά την αυτοτελή φορολόγηση τόκων προθεσμιακής κατάθεσης Δήμου Κέας στις 18 Ιανουαρίου 
2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 41/2012
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ΕΚΤΟΣ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΘΕΜΑ 1ο :  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναπροσαρμογή τέλους μίσθωσης 
παραλίας Σπαθιού Δήμου Κέας.

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

Σύμφωνα με την παράγ.(ζ)  του άρθρου 72 του Ν 3825/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010 Τεύχος Α) μεταξύ 
των αρμοδιοτήτων της οικονομικής επιτροπής είναι η εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 
την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. 
Ο Δήμος Κέας με την υπ’ αριθμ. 105/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει καθορίσει το 
τέλος μίσθωσης παραλίας Σπαθιού σε 5€/τ.μ. ετησίως και εισηγούμαι την αναπροσαρμογή του σε 
8€/τ.μ. ετησίως.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 15 του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285/19.12.2001 τ.Α’) «Αιγιαλός, 
παραλία και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 49 του Ν.1416/84, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την 
παρ.11 του άρθρου 7 του Ν.2307/95.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 και επομένων του Δ/τος της 11/12.11.1929 «Περί Διοικήσεως 
Δημοσίων Κτημάτων».

4. Την υπ’αριθμ.ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527/24.4.2004 τ.Β’) κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, περί 
καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

5. Την υπ’  αριθμό 1047427/4612/Β0010/3.6.2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών περί απευθείας 
παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’  Βαθμού, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
υπ’αριθ.1062927/5803/Β0010/20.12.2004.

6. Τον Κανονισμό Μίσθωσης Παραλιών του Δήμου Κέας, όπως αυτός ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 
105/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

7. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά την αναπροσαρμογή του τέλους 
εκμίσθωσης της εν λόγω παραλίας, από 5€/τ.μ. (όπως αυτό καθορίστηκε με την υπ’  αριθμ. 
105/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) σε 6€/τ.μ. ετησίως. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 42/2012
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Ο πρόεδρος Τα μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός            Βελισσαροπούλου Ειρήνη

Μορφωνιός Ιωάννης

Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία

Μαρούλης Φίλιππος

Ευαγγέλου Ιωάννης

  Λέπουρας Στυλιανός


