ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 07/04/2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1791/03-04-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας “Τοποθέτηση – Σύνδεση και
Αποξήλωση χριστουγεννιάτικου φωτεινού διάκοσμου του Δήμου Κέας”
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή 1ου λογαριασμού παροχής υπηρεσίας
“Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ στη ΧΖΛ για το έτος 2011”
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την επισκευή πιστολιού και την προμήθεια
φυσιγγίων για τις ανάγκες του σφαγείου του Δήμου Κέας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την εργασία κατασκευής νέας ιστοσελίδας του
Δήμου Κέας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δύο ντουλαπιών γραφείου και δύο
τραπεζιών για το πνευματικό κέντρο του Δήμου Κέας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την εργασία έκδοσης αντιγράφου από το υπ΄αριθμ.
4948/86 συμβόλαιο και το αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που αφορούν το αγροτεμάχιο του
Δήμου στη θέση Πάουρας Οτζιά.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για πληρωμή συνδρομής internet μηνός Φεβρουαρίου
2012.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δικαστικά έξοδα (ένσημα, κοινοποιήσεις κτλ)
δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του ΣΤΕ για διεκπεραίωση υποθέσεων του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του
ΣΤΕ (Ε΄τμήμα) για διεκπεραίωση υποθέσεων του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας για την ενεργειακή επιθεώρηση
για το Ρεβελάκειο Νηπιαγωγείο Ιουλίδας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμελέτη ενεργειακής αναβάθμισης για το
Ρεβελάκειο Νηπιαγωγείο Ιουλίδας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή αποκατάστασης ζημιών από φυσική
καταστροφή στις 2/2/2011.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 14ο: Εισήγηση για έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης για την «Συντήρηση
Δημοτικής οδοποιίας Νήσου Κέας για το έτος 2012».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 15ο: Εισήγηση για έγκριση για τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής και
προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ενοικίαση παραλιών του Δήμου Κέας για την
θερινή περίοδο 2012.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μελανιών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την 2η εντολή πληρωμής με τίτλο “Παροχή
Υπηρεσιών για την Αποκομιδή Απορριμμάτων για το έτος 2011”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας ψηφιακής υποστήριξης
μέσω διαδικτύου με την ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια συστήματος τηλεχειρισμού αντλίας
από δεξαμενή με ηλιακό φορτιστή.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια 40 σάκων 25 κιλών ψυχρής
ασφάλτου για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση των συνεχιζόμενων συμβάσεων και διάθεση ισόποσων πιστώσεων των
κωδικών του προϋπολογισμού Ο.Ε. 2012».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 24ο: Ανάθεση και διάθεση πίστωσης παροχής υπηρεσιών για την «Καθαριότητα οικισμού
Ιουλίδας Δήμου Κέας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή 2ου λογαριασμού της μελέτης με
τίτλο “Βελτίωση υφιστάμενης οδού που συνδέει τη Δημοτική Οδό Ιουλίδας – Ποισσών με την
περιοχή Βρόσκοπος – Καλόγηρος”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή 2ου λογαριασμού παροχής
υπηρεσίας “Καθαρισμός Νεκροταφείων του Δήμου Κέας για το έτος 2011”
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων μηνός Φεβρουαρίου
2012.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων μηνός Μαρτίου 2012.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση στην Κοινωφελή Δημοτική
Επιχείρηση Κέας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της Α΄βάθμιας σχολικής
επιτροπής του Δήμου Κέας για το έτος 2012.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της Β΄βάθμιας σχολικής
επιτροπής του Δήμου Κέας για το έτος 2012.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δημοσιεύσεις που αφορούν ανακοινώσειςπεριλήψεις της Δ/νσης Δασών Ν.Κυκλάδων στη θέση “Μυλοπόταμος”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δημοσιεύσεις που αφορούν ανακοινώσειςπεριλήψεις της Δ/νσης Δασών Ν.Κυκλάδων στη θέση “Πράσινο φανάρι”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού
ρεύματος για το δημοτικό ιατρείο της Κάτω Μεριάς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού
ρεύματος στο χώρο στέγασης του μουσικού σχολείου Ιουλίδας και του γραφείου του δημοτικού
διαμερίσματος Ιουλίδας του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την εργασία μυοκτονίας και απεντόμωσης σχολικών
κτιρίων,δημοτικού ιατρείου και δημοτικών κτιρίων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 5ης/07-04-2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Στην Κέα και στο γραφείο του Τοπικού Συμβουλίου στην Κορησσία, σήμερα στις 07/04/2012,
ημέρα Σάββατο και ώρα 11:30 π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Κέας, ύστερα από την 1791/03-04-2012 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
5 μέλη :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.

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

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μορφωνιός Ιωάννης
2. Λέπουρας Στυλιανός

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.Ειρήνη Βελισσαροπούλου ήταν παρούσα από το 3ο θέμα
της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πετρή Βασιλική.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας “Τοποθέτηση –
Σύνδεση και Αποξήλωση χριστουγεννιάτικου φωτεινού διάκοσμου του Δήμου Κέας”
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο 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 έγκριση και την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ δύο χιλιάδων
εξακοσίων εξήντα οκτώ (2.668,00€) συμπ/νου ΦΠΑ για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που
αφορά παροχή υπηρεσίας “Τοποθέτηση – Σύνδεση και Αποξήλωση χριστουγεννιάτικου φωτεινού
διάκοσμου του Δήμου Κέας”.
Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και θα βαρύνει τον
ΚΑ 15.6277.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ δύο
χιλιάδες εξακόσια εξήντα οκτώ (2.668,00€).
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
15.6277.0001
3. Την 283/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί αναθέσεως της ανωτέρω εργασίας
4. Την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση και τη διάθεση πίστωση ποσού ευρώ δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οκτώ
(2.668,00€) συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 15.6277.0001 του προϋπολογισμού εξόδων
οικονομικού έτους 2012 για πληρωμή της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά παροχή υπηρεσίας
“Τοποθέτηση – Σύνδεση και Αποξήλωση χριστουγεννιάτικου φωτεινού διάκοσμου του Δήμου
Κέας”.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 43/2012

ΘΕΜΑ 2 : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή 1ου λογαριασμού παροχής
υπηρεσίας “Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ στη ΧΖΛ για το έτος 2011”.
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.
Ο Πρόεδρος αιτείται την έγκριση και την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ δύο χιλιάδων
πεντακοσίων ογδόντα έξι και ογδόντα λεπτών (2.586,80€) συμπ/νου ΦΠΑ για την κάλυψη της
υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά πληρωμή 1ου λογαριασμού παροχής υπηρεσίας “Συντήρηση και
Επισκευή Ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ στη ΧΖΛ για το έτος 2011”.
Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και θα βαρύνει τον
ΚΑ 20.7335.0004 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.
Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον
ΚΑ 20.7335.0004
3. Την 192/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί αναθέσεως της ανωτέρω εργασίας
4. Την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση και τη διάθεση πίστωση ποσού ευρώ δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα έξι και
ογδόντα λεπτών (2.586,80€) συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 20.7335.0004 του προϋπολογισμού
εξόδων οικονομικού έτους 2012 για πληρωμή 1ου λογαριασμού παροχής υπηρεσίας “Συντήρηση
και Επισκευή Ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ στη ΧΖΛ για το έτος 2011”.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 44/2012

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την επισκευή πιστολιού και την προμήθεια
φυσιγγίων για τις ανάγκες του σφαγείου του Δήμου Κέας.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 3ο 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 τετρακοσίων ενενήντα οκτώ και
ογδόντα λεπτών (498,80€) συμπ/νου ΦΠΑ για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά
την επισκευή πιστολιού και την προμήθεια φυσιγγίων για τις ανάγκες του σφαγείου του Δήμου
Κέας, και την έγκριση των τεχνικών τους προδιαγραφών.
Σημειώνεται ότι είχε ληφθεί η υπ΄αριθμ.290/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής αλλά η
προμήθεια δεν έγινε εντός το 2011.
Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ
και θα βαρύνει τον ΚΑ 70.6264.0002 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. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ
70.6264.0002
4. Την συνημμένη προσφορά.
5. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την επισκευή πιστολιού και την προμήθεια φυσιγγίων για τις ανάγκες του σφαγείου
του Δήμου Κέας και τις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια είδους.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 498,80€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 70.6264.0002
με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» του προϋπολογισμού εξόδων
οικονομικού έτους 2012.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 45/2012

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την εργασία κατασκευής νέας ιστοσελίδας του
Δήμου Κέας.
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 έξι χιλιάδες είκοσι επτά
(6.027,00€) συμπ/νου ΦΠΑ για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την εργασία
κατασκευής νέας ιστοσελίδας του Δήμου Κέας.
Σημειώνεται ότι είχε ληφθεί η υπ΄αριθμ.297/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής αλλά η
εκτέλεση εργασίας δεν έγινε εντός το 2011.
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 00.6434.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίo έχει εγγραφεί
πίστωση ευρώ έξι χιλιάδες πεντακόσια (6.500,00€).
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
00.6434.0001.
4. Την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 6.027,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 00.6434.0001
με τίτλο «Συντήρηση ιστοσελίδας Δήμου» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.
Β) Εισηγείται την απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο στην εταιρεία WEB COMPASS για την
κατασκευής νέας ιστοσελίδας του Δήμου Κέας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 46/2012

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δύο ντουλαπιών γραφείου και
δύο τραπεζιών για το πνευματικό κέντρο 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 τετρακόσια ενενήντα τέσσερα
και δεκαέξι λεπτά (494,16€) συμπ/νου ΦΠΑ, για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά
την προμήθεια δύο ντουλαπιών γραφείου και δύο τραπεζιών για το πνευματικό κέντρο του Δήμου
Κέας και την έγκριση των τεχνικών τους προδιαγραφών.
Σημειώνεται ότι είχε ληφθεί η υπ΄αριθμ.271/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής αλλά η
προμήθεια δεν έγινε εντός το 2011.
Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ
και θα βαρύνει τον ΚΑ 10.7133 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί
πίστωση ευρώ οκτώ χιλιάδες (8.000,00€).
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
10.7133.
4. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την προμήθεια δύο ντουλαπιών γραφείου και δύο τραπεζιών για το πνευματικό κέντρο
του Δήμου Κέας και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 494,16€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 10.7133 με
τίτλο «Έπιπλα σκεύη» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 47/2012

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την εργασία έκδοσης αντιγράφου από το
υπ΄αριθμ. 4948/86 συμβόλαιο και το αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που αφορούν το
αγροτεμάχιο του Δήμου στη θέση Πάουρας Οτζιά.
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 πενήντα (50,00€) για την
κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την εργασία έκδοσης αντιγράφου από το υπ΄αριθμ.
4948/86 συμβόλαιο και το αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που αφορούν το αγροτεμάχιο του
Δήμου στη θέση Πάουρας Οτζιάς.
Σημειώνεται ότι είχε ληφθεί η υπ΄αριθμ.278/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής αλλά η
εκτέλεση εργασίας δεν έγινε εντός το 2011.
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 00.6111.0002 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. 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
00.6111.0002
4. Την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 50,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6111.0002 με τίτλο «Αμοιβές
συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.
Β) Εισηγείται την απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο στην Στεφανάκη Αναστασία –
Συμβολαιογράφο για την εργασία έκδοσης αντιγράφου από το υπ΄αριθμ. 4948/86 συμβόλαιο και το
αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα που αφορούν το αγροτεμάχιο του Δήμου στη θέση Πάουρας
Οτζιά.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 48/2012

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής:
Με την υπ’ αριθ. 220/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής, ποσού 2.000,00€, στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Μωραίτη
Μαριάννας, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για ταχυδρομικά τέλη του Δήμου στη μηχανή
προπληρωμής.
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθ. 171/2011 χρηματικό ένταλμα, το οποίο εισέπραξε ο
υπόλογος την 2α του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011.
Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος, οι δαπάνες που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 2.000,00€.
Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και την
απαλλαγή της υπολόγου.
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των
άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.
2. Την υπ’ αριθ. 220/2011 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος
προπληρωμής ύψους 2.000,00€ στο όνομα της υπαλλήλου Μωραίτη Μαριάννας.
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθ. 171/2011 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής,
ύψους 2.000,00€, που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου Μωραϊτη Μαριάννας και απαλλάσσει
τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 49/2012

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για πληρωμή συνδρομής internet μηνός
Φεβρουαρίου 2012.
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 δέκα επτά (17,00€) για την
κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή μηνιαίας συνδρομής internet hol adsl
2000 Δήμου Κέας από 01-02-2012 έως 29-02-2012. 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 οποίο 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 01-02-2012 έως
29-02-2012.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 50/2012

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δικαστικά έξοδα (ένσημα, κοινοποιήσεις κτλ)
δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του ΣΤΕ για διεκπεραίωση υποθέσεων του Δήμου.
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 επτακόσια τριάντα οκτώ
(738,00€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά δικαστικά έξοδα (ένσημα,
κοινοποιήσεις κτλ) δικηγόρου Αθηνών κ. Ευαγγέλου Χατζηγιαννάκη για την παράσταση ενώπιον
του ΣΤΕ για διεκπεραίωση υποθέσεων του Δήμου.
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 00.6492 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίo έχει εγγραφεί
πίστωση ευρώ δέκα χιλιάδες (10.000,00€).
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 το Π.Δ.28/80.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ
00.6492
4. Την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 738,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 00.6492 με τίτλο
«Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων» του προϋπολογισμού εξόδων
οικονομικού έτους 2012 για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά δικαστικά έξοδα
(ένσημα, κοινοποιήσεις κτλ) δικηγόρου Αθηνών κ. Ευαγγέλου Χατζηγιαννάκη για την παράσταση
ενώπιον του ΣΤΕ για διεκπεραίωση υποθέσεων του Δήμου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 51/2012

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου για την παράσταση
ενώπιον του ΣΤΕ (Ε΄τμήμα) για διεκπεραίωση υποθέσεων του Δήμου.
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 δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα
δύο (2.952,00€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά αμοιβή δικηγόρου Αθηνών
κ. Ευαγγέλου Χατζηγιαννάκη για την παράσταση του ενώπιον του ΣΤΕ (Ε΄τμήμα) για
διεκπεραίωση υποθέσεων του Δήμου.
Σημειώνεται ότι ο ορισμός του εν λόγω δικηγόρου έχει γίνει με την υπ΄αριθμ.251/2011 απόφαση
της οικονομικής επιτροπής.
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 00.6111.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίo 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 το Π.Δ.28/80.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ
00.6111.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.952,00€, σε βάρος του ΚΑ 00.6111.0001 με τίτλο «Αμοιβές
νομικών» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την κάλυψη της υπηρεσιακής
ανάγκης που αφορά αμοιβή του δικηγόρου Αθηνών κ. Ευαγγέλου Χατζηγιαννάκη, για την
παράσταση του ενώπιον του ΣΤΕ (Ε΄τμήμα) για διεκπεραίωση υποθέσεων του Δήμου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 52/2012

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας για την ενεργειακή
επιθεώρηση για το Ρεβελάκειο Νηπιαγωγείο Ιουλίδας.
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 εξακοσίων (600,00€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την εργασία
ενεργειακής επιθεώρησης για το σχολείο «Νηπιαγωγείο Ιουλίδας Κέας - Ρεβελάκειο
Παρθεναγωγείο», στο πλαίσιο της προετοιμασίας φακέλου για υποβολή στο ΕΠ «Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη».
Σημειώνεται ότι είχε ληφθεί η υπ΄αριθμ.196/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής αλλά η
εκτέλεση εργασίας δεν έγινε εντός το 2011.
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 15.6162.0003 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί
πίστωση ευρώ εξακόσια (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
15.6162.0003
4. Την υπ’ αριθ. 165/2011 απόφαση έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ
15.6162.0003 με τίτλο «Προετοιμασία φακέλου υποβολής πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης για
το νηπιαγωγείο της Ιουλίδας» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.
Β) Εισηγείται την απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο στο Ενεργειακό Γραφείο Ίου, νομίμως
εκπροσωπούμενο, για την παροχή υπηρεσιών προμελέτης ενεργειακής αναβάθμισης για το σχολείο
«Νηπιαγωγείο Ιουλίδας Κέας - Ρεβελάκειο Παρθεναγωγείο», σύνταξης τεχνικού δελτίου
προτεινόμενης πράξης και προετοιμασίας φακέλου για υποβολή στο ΕΠ «Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 53/2012

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμελέτη ενεργειακής αναβάθμισης για
το Ρεβελάκειο Νηπιαγωγείο Ιουλίδας.
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 πεντακοσίων (500,00€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την εργασία
προμελέτης ενεργειακής αναβάθμισης για το σχολείο «Νηπιαγωγείο Ιουλίδας Κέας Ρεβελάκειο
Παρθεναγωγείο», σύνταξης τεχνικού δελτίου προτεινόμενης πράξης και προετοιμασίας φακέλου
για υποβολή στο ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
Σημειώνεται ότι είχε ληφθεί η υπ΄αριθμ.195/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής αλλά η
εκτέλεση εργασίας δεν έγινε εντός το 2011.
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 15.6162.0002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο 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
15.6162.0002
4. Την υπ’ αριθ. 165/2011 απόφαση έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ
15.6162.0002 με τίτλο «Διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοσης ενεργειακού
πιστοποιητικού» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.
Β) Εισηγείται την απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο στον Σταύρο Γανωτή του Κων/νου για την
παροχή υπηρεσιών ενεργειακής επιθεώρησης για το σχολείο «Νηπιαγωγείο Ιουλίδας Κέας –
Ρεβελάκειο Παρθεναγωγείο», στο πλαίσιο της προετοιμασίας φακέλου για υποβολή στο ΕΠ
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 54/2012

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή αποκατάστασης ζημιών από
φυσική καταστροφή στις 2/2/2011.
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 σαράντα πέντε χιλιάδες
(45.000,00) προς την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου δια την πληρωμή των εντολών του έργου Επείγουσα
Αποκατάσταση δημοτικού και αγροτικού δικτύου νήσου Κέας σύμφωνα με την υπογραφείσα
Προγραμματική Σύμβαση.
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 00.6736.0004 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί
πίστωση ευρώ σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000,00€).
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 το Π.Δ.28/80.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ
00.6736.0004
4. Την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Από πλευράς της μειοψηφίας δεν εγκρίνεται η διάθεση της εν λόγω πίστωσης επειδή αυτή η
δαπάνη έπρεπε να καλυφθεί εξ΄ολοκλήρου από την Περιφέρεια Νοτ. Αιγαίου.
Από πλευράς της πλειοψηφίας διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού ευρώ σαράντα πέντε χιλιάδες
(45.000,00€) σε βάρος του ΚΑ 00.6736.0004 με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση με την
περιφέρεια για αποκατάσταση ζημιών από φυσική καταστροφή στις 2/2/2011» του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 55/2012

ΘΕΜΑ 14ο: Εισήγηση για έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης για την
«Συντήρηση Δημοτικής οδοποιίας Νήσου Κέας για το έτος 2012».
ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΘΕΜΑ 15ο: Εισήγηση για έγκριση για τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής και
προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ενοικίαση παραλιών του Δήμου Κέας για την
θερινή περίοδο 2012.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική
Επιτροπή καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις
δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Για την διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί
επιτροπές από μέλη της δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες.
Θέτω υπόψη σας τους όρους της διακήρυξης φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας
για την ενοικίαση παραλιών του Δήμου Κέας για την θερινή περίοδο 2012.
Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως αναθεωρήθηκε με το Ν. 3852/2010
2. Το Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α’/85) – Κατασκευή Δημοσίων ‘Έργων
3. Την περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο
Άρθρο 1
Η δημοπρασία, θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική, θα πραγματοποιηθεί
Άρθρο 2ο
Ο Δήμος Κέας, εφ’ όσον του παραχωρούνται, οι αιγιαλοί και οι παραλίες του νησιού θα
ενοικιάζει στους ιδιώτες για εκμετάλλευση, είτε:
α) Με απευθείας ανάθεση. (Σύμφωνα με τον νόμο 2971/01 άρθρο 13 είναι δυνατή η
παραχώρηση χωρίς δημοπρασία της απλής χρήσης αιγιαλού για ένα χρόνο σε αυτούς που έχουν
γειτονικά καταστήματα και μόνο για τον χώρο εμπρός από το κατάστημά τους) είτε:
β) Με φανερή προφορική δημοπρασία πλειοδοτική, τις παραλίες «Σπαθί», «Ποίσσες» και
«Ξύλα» για τις οποίες θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον εκμετάλλευσης από τους ιδιώτες.
Είναι εξάλλου δυνατόν, ο Δήμος να εκμισθώνει την επιτρεπόμενη -προς εκμίσθωση- έκταση
μιας παραλίας, μέχρι δηλ. το ήμισυ της συνολικής της έκτασης, σε περισσότερους μισθωτές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο
Γενικές υποχρεώσεις του εκμισθωτή της παραλίας
Άρθρο 1ο
Αναλαμβάνεται άμεσα από τον μισθωτή, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
εκμίσθωσης για εκμετάλλευση της παραλίας ή μέρους αυτής, η αποκλειστική υποχρέωση και
ευθύνη της καθαριότητας του όλου χώρου της παραλίας (κι όχι μόνο του μισθίου) εκτός αν
καθοριστεί άλλως στο μισθωτήριο συμβόλαιο, καθώς επίσης και η εξασφάλιση της αισθητικής
παρουσίασης του χώρου που ενοικιάζει και η προστασία αυτού από οποιαδήποτε ρύπανση ή
αλλοίωσή του.
Άρθρο 2ο
Ο μισθωτής υποχρεούται άμεσα με δική του ευθύνη και έξοδα να τοποθετήσει σε μόνιμες
βάσεις, σε εμφανή και συμμετρικά σημεία στον χώρο της εκμισθωμένης περιοχής κάδους
απορριμμάτων. Οι κάδοι πρέπει να είναι από ξύλο ή επένδυση ξύλου ή άλλο φυσικό υλικό και να
φέρουν πλαστική σακούλα απορριμμάτων στο εσωτερικό τους. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση
πλαστικών κάδων.

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί τον καθορισμένο χώρο που θα αναφέρεται στο
υπογραφέν συμβόλαιο, πάντα καθαρό και ευπρεπή καθ’ όλο το 24ωρο και να συγκεντρώνει και
να μεταφέρει τα απορρίμματα στο κοντινότερο σημείο από το οποίο περνά το απορριμματοφόρο
του Δήμου.
Άρθρο 3ο
Δεν επιτρέπεται η διέλευση οποιουδήποτε άλλου τροχοφόρου δια μέσου της παραλίας,
πλην αυτών που μεταφέρουν τα θαλάσσια μέσα αναψυχής, καθώς επίσης απαγορεύεται αυστηρά
η κατασκευή στον αιγιαλό κάθε είδους μόνιμης εγκατάστασης από υλικά οικοδομής (τσιμέντα,
τσιμεντόλιθους, κ.λ.π.). Εξαίρεση αποτελεί μικρή ξύλινη καλαίσθητη κατασκευή η οποία θα
εξυπηρετεί τις ανάγκες του μισθωτή μετά από απόφαση του Δ.Σ., η οποία θα απομακρύνεται
μετά τη λήξη της σύμβασης και πριν δοθεί η εγγυητική επιστολή.
Άρθρο 4ο
Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ακαλαίσθητων διαφημιστικών ειδών (πλαστικές
καρέκλες, ομπρέλες, δοχεία, επιγραφές, ψυγεία, κ.λπ.).
Άρθρο 5ο
Κάθε ευθύνη που προέρχεται από την εκμετάλλευση της κάθε παραλίας ή μέρους αυτής
(ποινική, αγορανομική, κ.λπ.) βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ενοικιαστή αυτής.
Άρθρο 6ο
Όσοι από τους μισθωτές των παραλιών ή τμημάτων αυτών εκμεταλλεύονται αυτές για
την ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων υποχρεούνται να έχουν:
Τα ομπρελοκαθίσματα καθώς και τις βάσεις στηρίξεώς τους σε σημείο το οποίο δε θα
παρεμποδίζει τους λουόμενους, την ελεύθερη διέλευσή τους και το κοινόχρηστο της παραλίας.
Αν χρειαστεί, το σημείο αυτό θα υποδεικνύεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Κέας. Οι
ομπρέλες θα είναι στερεωμένες επί του εδάφους, δίχως τσιμεντένιες ή μεταλλικές προεξέχουσες
και μόνιμες κατασκευές. Οι ομπρέλες θα πρέπει να στερεώνονται σε κατάλληλες βάσεις και
γενικά να λαμβάνονται μέτρα προστασίας των επισκεπτών.
Ομοίως και η εκμετάλλευση των αιγιαλών και των παραλιών με την εκμίσθωση μέσων
αναψυχής θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μη παραβιάζεται σε καμία περίπτωση ο
κοινόχρηστος χαρακτήρας τους.
Άρθρο 7ο
Ο μισθωτής, μαζί με το συμφωνητικό μισθώσεως, πρέπει να επισυνάπτει δεσμευτικό γι’
αυτόν σχέδιο χωροθέτησης των ομπρελοκαθισμάτων αλλά και των μέσων αναψυχής εντός του
μίσθιου τμήματος της παραλίας.
Άρθρο 8ο
Ο αριθμός των ομπρελοκαθισμάτων και των μέσων αναψυχής σε κάθε παραλία ή τμήμα
αυτής θα παραμένει σταθερός για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η σύμβαση, όπως θα
ορίζεται ακριβώς στο σχέδιο χωροθέτησης. Για κάθε αλλαγή (αύξηση ή μείωση) του αριθμού
αυτών απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέας.
Άρθρο 9ο
Κάθε μισθωτής υποχρεούται, εφόσον ενοικιάζει τα ομπρελοκαθίσματα, να τοποθετήσει
σε εμφανή σημεία του χώρου που ενοικιάζει, ανά 50 τμ, τουλάχιστον δύο, ευανάγνωστες ξύλινες
ομοιόμορφες πινακίδες, μεγέθους τουλάχιστον ίσου με το χαρτί Α3, στις οποίες θ’ αναγράφονται
-υποχρεωτικά στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα- οι τιμές με τις οποίες ενοικιάζονται τα
ομπρελοκαθίσματα. Εφόσον, όμως, τα ομπρελοκαθίσματα δε διατίθενται ειδικώς προς
ενοικίαση αλλά προς εξυπηρέτηση των λουόμενων πελατών γειτονικών καταστημάτων έναντι
καταβολής ελάχιστης κατανάλωσης, τότε θα πρέπει στις ταμπέλες αλλά και στους καταλόγους
των καταστημάτων αυτών να αναγράφεται το αντίτιμο της ελάχιστης κατανάλωσης.
Ταμπέλες των ιδίων προδιαγραφών θα πρέπει να τηρούν κι οι μισθωτές παραλιών που
εκμεταλλεύονται θαλάσσια μέσα αναψυχής, όπου θα αναγράφουν τις τιμές της ενοικίασης των
μέσων αυτών.

Άρθρο 10ο
Με μέριμνα του μισθωτή κάθε παραλίας ή μέρους αυτής πρέπει να υπάρχουν
υποχρεωτικά όλα τα απαραίτητα είδη πρώτων αναγκών σύμφωνα με τον Υγειονομικό Κανονισμό
(πλήρες φαρμακείο, με τα απαραίτητα φαρμακευτικά υλικά για αντιμετώπιση
μικροτραυματισμών και ότι άλλο μπορεί να προσφέρει άμεση βοήθεια στους λουόμενους).
Άρθρο 11ο
Οι μισθωτές οφείλουν να τοποθετήσουν σημαδούρες με υπόδειξη του λιμεναρχείου για
την προστασία των λουομένων με δαπάνη και ευθύνη τους.
Άρθρο 12ο
Κάθε μισθωτής παραλίας ή τμήματος αυτής για οποιαδήποτε εκμετάλλευση υποχρεούται,
με τη λήξη της σύμβασης, ν’ αποδώσει το μίσθιο στον Δήμο Κέας απολύτως καθαρό,
απομακρύνοντας οτιδήποτε έχει τοποθετήσει για εξυπηρέτηση δική του και των πελατών του,
κατά το χρόνο της ενοικίασης.
Άρθρο 13ο
Ο έλεγχος για την διασφάλιση της εφαρμογής των ανωτέρω και κατωτέρω όρων και
προϋποθέσεων θα γίνεται από τις Λιμενικές Αρχές του νησιού, καθώς και από τις Αστυνομικές
Αρχές.
Άρθρο 14ο
Σε περίπτωση που μετά από αυτοψία των ανωτέρω υπηρεσιών και μετά από γραπτή
έκθεση, διαπιστώνεται απ’ αυτές ότι δεν εφαρμόζονται οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις του
παρόντος κανονισμού, ο Δήμος Κέας είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στη λύση της σύμβασης,
σε βάρος του μισθωτή.
Άρθρο 15ο
Πρέπει άμεσα να παραδίδονται στις Αρμόδιες Αρχές, τα τυχόν ευρισκόμενα αντικείμενα:
τιμαλφή, φωτογραφικές μηχανές, ρούχα κλπ.
Άρθρο 16ο
Απαγορεύεται η πώληση διαφόρων ειδών, όπως αντηλιακών, μαγιό, αναψυκτικών, ειδών
φαγητού και η ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων ή οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων ή
κατασκευών, φωτισμού κλπ.
Άρθρο 17ο
Απαγορεύεται η εγκατάσταση και η λειτουργία μουσικής στο χώρο των ομπρελών.
Άρθρο 18ο
Ο μισθωτής υποχρεούται να χρησιμοποιεί το χώρο κατά τρόπο ώστε να μην παραβιάζονται και
να μη θίγονται οι διατάξεις περί κοινόχρηστων χώρων και πραγμάτων.
Άρθρο 19ο
Η μίσθωση χώρου για ενοικίαση θαλασσίων μέσων αναψυχής, γίνεται σε συγκεκριμένο σημείο
και σε όσους έχουν εφοδιαστεί την κατά νόμο άδεια από τη Λιμενική Αρχή και οπωσδήποτε θα
τηρούν αυτά που προβλέπονται από τον Γ.Κ.Λ. άρθρο 20 παρ.6.
Άρθρο 20ο
Ο δημοπρατούμενος χώρος είναι συγκεκριμένος και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
επεκταθεί σε άλλο σημείο της παραλίας.
Άρθρο 21ο
Η ανάπτυξη των ομπρελών στον χώρο, δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη των τριών (3)
τετραγωνικών μέτρων ανά σετ.
Άρθρο 22ο
Θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος για την άνετη διακίνηση των λουομένων. Μεταξύ των
δημοπρατούμενων χώρων, ορίζεται κενό τμήμα εκατό (100 ) μέτρων.

Άρθρο 23ο
Επαγγελματίες για τους οποίους έχουν διαπιστωθεί στο παρελθόν βεβαιωμένες παραβάσεις από
δημόσιες ή δημοτικές αρχές η αρμόδια Επιτροπή έχει το δικαίωμα να τους αποκλείσει από το
διαγωνισμό.
Επίσης, άτομα που κατά το παρελθόν ήταν ασυνεπείς στην εξόφληση του τιμήματος των
παραλιών που τους είχαν δοθεί, αλλά και όσο έχουν χρέη προς το Δήμο (δημοτικά τέλη, φόρος
παρεπιδημούντων κλπ.) θα αποκλειστούν από το διαγωνισμό.
Άρθρο 24ο
Η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται με την παρούσα, συνεπάγεται την
αυτοδίκαιη ολική ή μερική, κατά περίπτωση ανάκληση της παραχώρησης σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο άρθρο 13 της ΚΥΑ 1038640/2439/Β0010/ΦΕΚ792/Β΄/29-4-2009, και διοικητικό
πρόστιμο ύψους 1.000,00€.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο
Α. Ειδικές υποχρεώσεις του εκμισθωτή κάθε παραλίας για την ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων
Άρθρο 1ο
Ο τύπος των ομπρελών και των καθισμάτων που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να είναι από
υλικά προσαρμοζόμενα στο περιβάλλον (ξύλο, ύφασμα, μέταλλο κλπ.) και να μη φέρουν
διαφημιστικές επιγραφές. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος θα πρέπει να γνωρίζει το υλικό και τον
τύπο του ομπρελοκαθίσματος και να συναινεί στη χρησιμοποίησή του.
Άρθρο 2ο
Κάθε μισθωτής παραλίας ή τμήματος αυτής υποχρεούται να έχει σημαδεμένα τα
κοντάρια των ομπρελών και τα καθίσματα σε εμφανές σημείο. Το διακριτικό με το οποίο θα
σημαδέψει τις ομπρέλες του, ο μισθωτής υποχρεούται με δήλωσή του να το γνωστοποιήσει στον
Δήμο Κέας και στις οικείες λιμενικές αρχές.
Άρθρο 3ο
Η απόσταση ανάπτυξης των ομπρελοκαθισμάτων από το κύμα, δεν πρέπει να είναι
μικρότερη των 5 μέτρων και μεγαλύτερη των 12 μέτρων από αυτό, ανάλογα με το πλάτος κάθε
παραλίας.
Άρθρο 4ο
Η τοποθέτηση των ομπρελοκαθισμάτων στον μίσθιο χώρο από τον μισθωτή θα πρέπει να
είναι απολύτως ασφαλής για τη σωματική ακεραιότητα των πελατών που τα χρησιμοποιούν. Την
ευθύνη από την τυχόν πρόκληση ατυχημάτων εξαιτίας αυτών, αλλά και κάθε άλλη ευθύνη που
προέρχεται από την εκμετάλλευση του μίσθιου χώρου, θα φέρει αποκλειστικά ο μισθωτής και
καμία ευθύνη δε θα φέρει ο Δήμος έναντι των λουομένων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ
Άρθρο 1ο
Το ποσό εκκίνησης της πλειοδοτικής δημοπρασίας για τις παραλίες «Σπαθί», «Ποίσσες»
και «Ξύλα», καθορίζεται στις με αριθ. 76/2009, 105/2007 και …………. αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέας.
Άρθρο 2ο
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε ένα έτος. Η μίσθωση αρχίζει μετά από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήγει στις 31/12/2012. Δίνεται η δυνατότητα να
επεκταθεί έως πέντε (5) έτη συνολικά, εφόσον δοθεί η άδεια από την Κτηματική Υπηρεσία.
Άρθρο 3ο
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη πλειοδοτική δημοπρασία για εκμίσθωση τμήματος των
παραπάνω παραλιών θα πρέπει:
Να μην είναι οφειλέτης του Δήμου ή των Νομικών Προσώπων αυτού και να προσκομίσει
βεβαίωση αυτού πριν την έναρξη της διαδικασίας του πλειοδοτικού διαγωνισμού.
Να καταθέσει στην επιτροπή που διενεργεί την πλειοδοτική δημοπρασία ως εγγύηση γραμμάτιο
σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Τραπέζης ή

κατάθεση μετρητών στην επιτροπή του πλειοδοτικού διαγωνισμού και πριν την έναρξή του
ποσού ίσου προς το (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ποσού πρώτης προσφοράς,
δηλ. 4€*150τ.μ.*1/10=60,00€.
Άρθρο 4ο
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή της
δημοπρασίας πριν από την έναρξη της πλειοδοσίας και του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει να
παρουσιάσει για τον σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο.
Άρθρο 5ο
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δε δέσμευση αυτή μεταβαίνει
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο
πλειοδότη.
Άρθρο 6ο
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα
υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος
μ’ αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
Άρθρο 7ο
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των
πρακτικών δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.
Άρθρο 8ο
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός οκτώ ημερών (8) από την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων της δημοπρασίας εκ μέρους του Δήμου Κέας, να προσέλθει με τον εγγυητή του
για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει κατατεθεί
καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε
βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του
αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη ομάδα.
Της υπογραφής της σύμβασης θα προηγηθεί η εφάπαξ καταβολή του ετήσιου
μισθώματος, το οποίο έχει επιτευχθεί κατά τη διαδικασία της πλειοδοτικής δημοπρασίας του
Δήμου Κέας.
Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο τελευταίος πλειοδότης με τον εγγυητή του για την
καταβολή του μισθώματος και την υπογραφή της σύμβασης εντός της προαναφερθείσης
προθεσμίας ή δεν τηρηθούν οι ανωτέρω όροι, με την ίδια διαδικασία και τους ίδιους όρους
γίνεται εκ νέου αναπλειστηριασμός.
Άρθρο 9ο
Ο Δήμος Κέας δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή
μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.
Άρθρο 10ο
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες,
τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί τόσο το
μίσθιο, όσο και ολόκληρη την παραλία σε πολύ καλή κατάσταση. Επίσης με τη λήξη της
σύμβασης υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά
ευθύνεται σε αποζημίωση.
Άρθρο 11ο
Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναμίσθωση καθώς και η υπεκμίσθωση του μισθίου
από μισθωτή.
Άρθρο 12ο
Το ετήσιο μίσθωμα που επιτυγχάνεται από την πλειοδοτική δημοπρασία, όπως
προαναφέρθηκε σε προηγούμενο άρθρο, θα προκαταβάλλεται εφ’ άπαξ, κατά την υπογραφή του
μισθωτηρίου συμβολαίου.

Άρθρο 13ο
Με την υποβολή από τους ενδιαφερομένους των απαραίτητων δικαιολογητικών και
αιτήσεων για τη συμμετοχή τους στην διαδικασία της πλειοδοτικής δημοπρασίας θα πρέπει
απαραιτήτως να δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωσή τους το Ν. 1599/86, ότι είναι πλήρως
ενημερωμένοι για τους όρους της διακήρυξης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέας και
ότι τους δέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη.
Άρθρο 14ο
Τα έξοδα που τυχόν θα προκύψουν από τον πλειοδοτικό διαγωνισμό βαρύνουν τον
τελευταίο πλειοδότη που θ’ αναδειχθεί από την πλειοδοτική δημοπρασία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο
Άρθρο 1 ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
Όπου το Δ.Σ. του Δήμου Κέας ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια δημόσια αρχή διαπιστώνει
κατάληψη χώρου από ομπρελοκαθίσματα καθώς και αυθαίρετη κατάληψη χώρου από
ομπρελοκαθίσματα από ιδιώτες που δεν συμβάλλονται καν με τον Δήμο, ο Δήμος μπορεί να
επιβάλει πρόστιμο ανά τ.μ. ίσο με 5 φορές πάνω από το μίσθωμα του τ.μ. Σε περίπτωση δε που
δεν καταβληθεί το εν λόγω ποσό στο ταμείο του Δήμου Κέας εντός 30ημέρου η σύμβαση παύει
αυτοδικαίως να υφίσταται από την επομένη.
ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο
Οι ειδικότεροι όροι των συμβάσεων μίσθωσης παραλιών θα προβλέπονται κατά
περίπτωση από τις συγκεκριμένες συμβάσεις, με τις οποίες θα καθορίζονται τα εξής:
Ο χώρος της παραλίας που θα μισθώνεται, τα είδη εκμετάλλευσης στην κάθε παραλία
(ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων και ο επιτρεπόμενος αριθμός αυτών, η διάρκεια της
συμβάσεως, η διαδικασία με την οποία διενεργείται η μίσθωση (η οποία κατά κανόνα είναι η
πλειοδοτική δημοπρασία), η τιμή εκκίνησης κατά την πλειοδοτική δημοπρασία κ.λπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας
για την ενοικίαση παραλιών του Δήμου Κέας για την θερινή περίοδο 2012.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 56/2012

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 16ο 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 επτακοσίων ογδόντα οκτώ και
ογδόντα λεπτών (788,80€) συμπ/νου ΦΠΑ, για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά
την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 σαράντα κιβωτίων των πέντε πακέτων των 500φύλλων,
και την έγκριση των τεχνικών του προδιαγραφών.
Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ
και θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6612 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
10.6612
4. Τις συνημμένες οικονομικές προσφορές
5. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 σαράντα κιβωτίων των πέντε πακέτων των
500φύλλων και τις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια είδους.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 788,80€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 10.6612 με
τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» του προϋπολογισμού εξόδων
οικονομικού έτους 2012.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 57/2012

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 17ο 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 χίλια διακόσια εξήντα ένα και
εξήντα οκτώ λεπτά (1.261,68€) συμπ/νου ΦΠΑ, για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που
αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης και την έγκριση των τεχνικών τους προδιαγραφών.
Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ
και θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6612 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
10.6612
4. Τη συνημμένη οικονομική προσφορά
5. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την προμήθεια γραφικής ύλης και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια
ειδών.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.261,68€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 10.6612 με
τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» του προϋπολογισμού εξόδων
οικονομικού έτους 2012.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 58/2012

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μελανιών.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 18ο 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 χίλια τριακόσια ενενήντα τρία
και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (1.393,74€) συμπ/νου ΦΠΑ, για την κάλυψη της υπηρεσιακής
ανάγκης που αφορά την προμήθεια μελανιών και την έγκριση των τεχνικών τους προδιαγραφών.
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. Τη συνημμένη οικονομική προσφορά
5. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την προμήθεια μελανιών και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.393,74€ συμπ/νου 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 59/2012

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την 2η εντολή πληρωμής με τίτλο “Παροχή
Υπηρεσιών για την Αποκομιδή Απορριμμάτων 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 έγκριση και την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ δεκαεπτά
χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων και οκτώ λεπτών (17.734,08€) για την κάλυψη της
υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά πληρωμή 2ου λογαριασμού με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών για την
Αποκομιδής Απορριμμάτων για το έτος 2011”.
Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και θα βαρύνει τον
ΚΑ 20.6414.0003 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ
τριάντα εννιά χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα (39.840,00€).
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
20.6414.0003.
3. Την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση και τη διάθεση πίστωση ποσού ευρώ δεκαεπτά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα
τεσσάρων και οκτώ λεπτών (17.734,08€) σε βάρος του ΚΑ 20.6414.0003 του προϋπολογισμού
εξόδων οικονομικού έτους 2012 για πληρωμή του 2ου λογαριασμού με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών
για την Αποκομιδή Απορριμμάτων για το έτος 2011”.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 60/2012

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας ψηφιακής
υποστήριξης μέσω διαδικτύου με την ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ.
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 χίλια εξήντα (1.060,00€) για την
κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την παροχή υπηρεσίας ψηφιακής υποστήριξης μέσω
διαδικτύου με την ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ.
Σημειώνεται ότι είχε ληφθεί η υπ΄αριθμ.296/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής αλλά η
εκτέλεση εργασίας δεν έγινε εντός το 2011.
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 1.060,00€ 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 ΕΠΕ για την
σύνδεση με την τράπεζα ηλεκτρονικών πληροφοριών της ανωτέρω εταιρείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 61/2012

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια συστήματος τηλεχειρισμού
αντλίας από δεξαμενή με ηλιακό φορτιστή.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 21ο 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 τριών χιλιάδων εννιακοσίων
(3.900,00€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την προμήθεια συστήματος
τηλεχειρισμού αντλίας από δεξαμενή με ηλιακό φορτιστή και την έγκριση των τεχνικών τους
προδιαγραφών.
Σημειώνεται ότι είχε ληφθεί η υπ΄αριθμ.262/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής αλλά η
προμήθεια δεν έγινε εντός το 2011.
Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ
και θα βαρύνει τον ΚΑ 25.7135.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί
πίστωση ευρώ οκτώ χιλιάδες (8.000,00€).
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
25.7135.0001
4. Την συνημμένη προσφορά.
5. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την προμήθεια συστήματος τηλεχειρισμού αντλίας από δεξαμενή με ηλιακό φορτιστή
και τις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια είδους.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 3.900,00€ σε βάρος του ΚΑ 25.7135.0001 με τίτλο
«Προμήθεια συστήματος τηλεχειρισμού αντλίας με ηλιακό φορτιστή» του προϋπολογισμού εξόδων
οικονομικού έτους 2012.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 62/2012

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια 40 σάκων 25 κιλών ψυχρής
ασφάλτου για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 22ο 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 τριακοσίων πενήντα (350,00€)
για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την προμήθεια 40 σάκων 25κιλών ψυχρής
ασφάλτου για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης.
Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ
και θα βαρύνει τον ΚΑ 25.6654.0002 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
25.6654.0002
4. Τις επισυναπτόμενες οικονομικές προσφορές.
5. Την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την προμήθεια 40 σάκων 25κιλών ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες της υπηρεσίας
ύδρευσης και αποχέτευσης και τις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια είδους από την
εταιρεία ΤΕΚΜΑ ΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ της οποίας
η προσφορά είναι οικονομικότερη από την προσφορά της εταιρείας ΠΟΛΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Ο.Ε..
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 350,00€ σε βάρος του ΚΑ 25.6654.0002 με τίτλο
«Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 63/2012

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση των συνεχιζόμενων συμβάσεων και διάθεση ισόποσων πιστώσεων των
κωδικών του προϋπολογισμού Ο.Ε. 2012».
Ο Πρόεδρος της Οικ. επιτροπής εισηγούμενος το 23ο θέμα ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα εξής:
Ιστορικό :
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1Β του Ν. 2362/95, όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 2 του Ν. 3871/10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», οι δήμοι νοούνται, από την 17η
Αυγούστου 2010 (ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. του ανωτέρω νόμου), ως φορείς γενικής κυβέρνησης.
Ακόμα, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, του άρθρου 21 του Ν. 2362/95, όπως αυτό τροποποιήθηκε
από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3871/10
«1. Ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του
Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων (νομική δέσμευση).
2. Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου και των λοιπών φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη ή του
κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου, με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση (δημοσιονομική
δέσμευση).»
Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 22Α του Ν. 2362/95, όπως αυτές
προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3871/10,
«Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι διαδικασίες
ελέγχου όλων των αναλήψεων υποχρεώσεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Γενικής
Κυβέρνησης»
κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε στις 22/11/2010 το Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες».
Τέλος, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και προς ερμηνεία αυτών, εκδόθηκαν δύο (2) εγκύκλιοι, η
Εγκύκλιος Υπ. Οικον. 2/91118/0026/2010 και η εγκύκλιος 30/20-04-2011 «Εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ
113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) στους δήμους και στα δημοτικά
ΝΠΔΔ.».
Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των ανωτέρω διατάξεων, ο Δήμος, είναι
υποχρεωμένος να τηρεί την ανωτέρω κείμενη νομοθεσία και πριν να πραγματοποιήσει
οποιασδήποτε δαπάνη υποχρεούται να προβαίνει σε «δέσμευση» της αναγκαίας πίστωσης,
εκδίδοντας «αποφάσεις» ή «προτάσεις» ανάληψης υποχρέωσης (ανάλογα με το αρμόδιο όργανο για
την διάθεση της πίστωσης).
Κυρίως θέμα :
Στις 20 Δεκεμβρίου 2011 εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/96117/0026 έγγραφο του γενικού λογιστηρίου του
κράτους, το οποίο απέστελλε στην «Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Ο.Τ.Α.» του υπουργείου εσωτερικών
με την παράκληση να ενημερώσει τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού με θέμα : «Ανατροπές και αναλήψεις
υποχρεώσεων»
Στις παραγράφους 1α, 1βi & 1βii της Β’ ενότητας (Ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων
του επόμενου οικονομικού Έτους) του ανωτέρω εγγράφου αναφέρεται ότι :

«1.α. Με την έναρξη του οικονομικού έτους 2012, πρέπει να εκδοθούν και να
καταχωρηθούν αμέσως και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης των πολυετών
υποχρεώσεων, κατά το μέρος που αφορούν στη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2012.
β. i) Στη συνέχεια εκδίδονται οι αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τη δέσμευση πιστώσεων ισόποσων
με το ανεκτέλεστο μέρος των αντίστοιχων αναλήψεων του 2011 που ανατρέπονται κατά τα ανωτέρω, εφόσον
εκκρεμούν σχετικές υποχρεώσεις.
ii) Με τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της περίπτωσης αυτής, δεσμεύονται οι ειδικές πιστώσεις που
εγγράφονται στον προϋπολογισμό του οικείου Φορέα για τα παρελθόντα έτη, μόνο στην περίπτωση που τα
παραστατικά στοιχεία της δαπάνης (τιμολόγιο, Α.Π.Υ. κ.λπ.) φέρουν ημερομηνία του 2011. Διαφορετικά οι
σχετικές δεσμεύσεις αναλαμβάνονται σε βάρος των λοιπών οικείων ΚΑΕ.»
Ενώ στην παράγραφο 3 της ανωτέρω ενότητας αναφέρεται ότι :
«Περαιτέρω, θα πρέπει να εκδοθούν και οι αποφάσεις για την ανάληψη ολόκληρου
του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων για τις σταθερές δαπάνες [(μισθοδοσία,
συντάξεις, εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, δαπάνες αρθ. 37, του ν. 2362/1995 (Α.247) κ.λπ.], τις
δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και τις δαπάνες για μισθώματα ακινήτων που χρησιμοποιούνται από το
Δημόσιο.»
Με βάσει τα ανωτέρω, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος στις αρχές του 2012 να προβεί στις ακόλουθες
ενέργειες :
1ον : Στην έγκριση των υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών που δημιουργήθηκαν (τιμολογήθηκαν)
πριν τις 31/12/2009 και στην διάθεση ισόποσων πιστώσεων των κωδικών της ομάδας 8 του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 στους οποίους έχουν εγγραφεί οι ανωτέρω δαπάνες, για να
μπορέσουν να πληρωθούν
2ον : Στην έγκριση των υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών που δημιουργήθηκαν (τιμολογήθηκαν)
μέσα στο 2011 και στην διάθεση ισόποσων πιστώσεων των κωδικών της ομάδας 8 του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2012 στους οποίους έχουν εγγραφεί οι ανωτέρω δαπάνες, για να μπορέσουν να
πληρωθούν
3ον : Στην έγκριση των ανεκτέλεστων υπολοίπων (συμβατικό αντικείμενο μείον τιμολογησθέντα ποσά έως τις
31/12/2011) των συνεχιζόμενων στο 2012 συμβάσεων που είχε συνάψει το νομικό μας πρόσωπο κατά τα
προηγούμενα οικονομικά έτη και στην διάθεση ισόποσων πιστώσεων των κωδικών του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2012 στους οποίους έχουν εγγραφεί οι ανωτέρω δαπάνες, για να μπορέσουν αυτές να
εκτελεστούν
4ον : Στην έγκριση των δαπανών πάγιου χαρακτήρα και των δαπανών για μισθώματα ακινήτων που
χρησιμοποιούνται από το νομικό μας πρόσωπο και στην διάθεση ολόκληρων των πιστώσεων των κωδικών
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 στους οποίους έχουν εγγραφεί οι ανωτέρω δαπάνες, για να
μπορέσουν αυτές να εκτελεστούν
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο Δήμος μας, με την υπ’ αριθμόν 288/2011 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, κατάρτισε τον προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2012 τον οποίο ενέκρινε,
με την υπ’ αριθμόν 203/2011 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο και τον έστειλε στην αποκεντρωμένη
διοίκηση για τον, προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 162 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Ν.
3463/06), έλεγχο.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 148 του Ν. 3463/06 «Οι αποφάσεις των
δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων και των λοιπών συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Κοινοτήτων και

των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου είναι εκτελεστές αφότου εκδοθούν»
Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαι στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση των
συνεχιζόμενων συμβάσεων και τη διάθεση ισόποσων πιστώσεων των κωδικών προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2012 στους οποίους έχουν εγγραφεί οι ανωτέρω δαπάνες, για να μπορέσουν να
πληρωθούν, ως ακολούθως :
ΤΙΜΟΛΟΓΗ
Κ.Α.E.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

ΘΕΝΤΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΟΣΑ ΕΩΣ
31/12/2011

15.6261.0002

25.6262.0001

10.6265.0001

15.6277.0001

20.6277.0001

20.6414.0003

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΗΜ.ΚΤΙΡΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ

ΔΗΜ.ΚΤΙΡΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ

ΕΥΡΥΘΜΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΟΝΑΔΑΣ

COMPACT

ΑΛΕΞΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΗΣ &

ΒΟΥΤΥΡΑΣ

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η/Υ
&

ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &

20.7335.0004

45.7336.0003

20.7413.0007

20.7413.0010

25.7412.0003

Η/Υ

&

ΣΥΝΔΕΣΗΣ & ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
ΛΟΥΡΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΛΙΜΕΝ.ΖΩΝΗΣ

ΛΙΜΕΝ.ΖΩΝΗΣ ΚΟΡΗΣΙΑΣ -

ΚΟΡΗΣΙΑΣ -

ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ
ΚΟΖΑΔΙΝΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΔΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ

25.7412.0004

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

25.7413.0005

ΠΟΙΣΣΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΓΩΓΟΥ

6.264,00

0

13.000,00

0

2.668,00

7.586,40

10.973,60

24.282,05

28.922,95

0

6.000,00

11.235,76

13.118,67

0

13.530,00

ΧΑΔΑ

2.152,50

923,00

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

9.040,50

3.874,50

7.326,77

3.743,22

0

3.505,50

ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΙΣΣΩΝ

ΠΟΙΣΣΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΡΕΜΑΤΟΣ

6.264,00

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ
ΡΕΜΑΤΟΣ

6.026,94

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

701,06

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΛΕΣΤΟ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΑΝΕΚΤΕ-

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΟΙΣΣΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΡΕΜΑΤΟΣ
ΑΓΩΓΟΥ
ΟΜΒΡΙΩΝ

ΟΜΒΡΙΩΝ

ΥΔΑΤΩΝ

ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
25.7413.0008

ΕΡΓΟΥ

ΤΟΥ

“ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ

&

ΔΙΚΤΥΟΥ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ”
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

25.7413.0011

30.7412.0006

30.7412.0010

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
“ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΤΟΥ
&

ΕΡΓΟΥ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟΥ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ &

“ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΡΗΣΙΑΣ,

ΚΟΡΗΣΙΑΣ, ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ,

ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ, ΟΤΖΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ΟΤΖΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΟΤΖΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΟΤΖΙΑ

ΟΔΟΥ

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

ΟΔΟΥ

ΑΠΟ ΣΚΛΑΒΟΝΙΚΟΛΑ ΣΕ
ΒΡΟΣΚΟΠΟ
ΜΕΛΕΤΗ

0

1.845,00

0

2.460,00

0

6.150,00

0

3.690,00

0

738,00

0

1.845,00

0

738,00

0

1.476,00

0

1.230,00

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

2.509,20

ΙΟΥΛΙΔΑΣ”

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

5.854,80

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΚΟΡΗΣΙΑΣ-ΞΥΛΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
30.7412.0023

ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ

ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ Ν.ΚΕΑΣ

ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ Ν.ΚΕΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΥΔΑΤΩΝ

ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

ΟΔΟΥ ΚΟΡΗΣΙΑΣ-ΞΥΛΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΣΚΛΑΒΟΝΙΚΟΛΑ
ΣΕ ΒΡΟΣΚΟΠΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
30.7412.0024

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ

ΣΚΛΑΒΟΝΙΚΟΛΑ -

ΣΚΛΑΒΟΝΙΚΟΛΑ -

ΒΡΟΣΚΟΠΟΥ

ΒΡΟΣΚΟΠΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ

30.7412.0026

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ

ΚΟΡΗΣΙΑΣ-ΞΥΛΩΝ

ΚΟΡΗΣΙΑΣ-ΞΥΛΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
30.7412.0027

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΟΔΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ - ΟΤΖΙΑ
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

30.7412.0029

“ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΟΔΟΥ

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΣΤΟΝ

ΑΡΧΑΙΟΛ.ΧΩΡΟ

ΤΗΣ

ΚΑΡΘΑΙΑΣ Ν.ΚΕΑΣ”

ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
45.7413.0002

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΝΕΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ - ΟΤΖΙΑ
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΤΟΥ

ΕΡΓΟΥ

“ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΟΔΟΥ

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΣΤΟΝ

ΑΡΧΑΙΟΛ.ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΑΡΘΑΙΑΣ
Ν.ΚΕΑΣ”

ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
ΚΕΑΣ

ΝΕΟΥ
ΝΗΣΟΥ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ
45.7413.0003

ΜΕΛΕΤΗ

ΝΕΟΥ

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
45.7413.0004

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΝΕΟΥ

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

ΝΗΣΟΥ

ΚΕΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
70.7413.0007

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΚΑΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΗΣ

ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ &
25.7413.0001

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΟΡΗΣΙΑΣ,

ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ, ΟΤΖΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ
25.7413.0002

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΩ

ΜΕΡΙΑΣ,

ΠΟΙΣΣΩΝ,

ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ

25.7413.0003

30.7412.0004
30.7413.0001
25.7412.0002

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΓΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΓΙΑ

ΤΗΝ

0

1.230,00

0

7.380,00

0

3.557,64

0

123.027,71

0

41.873,37

0

24.242,29

0

19.002,12

0

209.389,89

0

260.000,00

ΜΕΛΕΤΗ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΙ
ΤΗΣ

ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

&

ΔΙΚΤΥΟΥ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΟΡΗΣΙΑΣ,

ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ, ΟΤΖΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΑΤΩ

ΜΕΡΙΑΣ,

ΠΟΙΣΣΩΝ,

ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

&

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ΙΟΥΛΙΔΑΣ – ΚΑΣΤΡΙΑΝΗΣ

ΙΟΥΛΙΔΑΣ

(1997)

(1997)

ΜΕΛΕΤΗ (ΣΧΟΑΠ) ΚΕΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ (ΣΧΟΑΠ) ΚΕΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

–

ΚΑΣΤΡΙΑΝΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

4.182,00

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ

&

ΤΗΝ
ΝΕΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

0

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ

ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ

70.7311.0001

&

ΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση των συνεχιζόμενων συμβάσεων και διάθεση ισόποσων πιστώσεων των κωδικών του
προϋπολογισμού Ο.Ε. 2012 όπως αναλυτικά αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 64/2012

ΘΕΜΑ 24ο: Ανάθεση και διάθεση πίστωσης παροχής υπηρεσιών για την «Καθαριότητα
οικισμού Ιουλίδας Δήμου Κέας»
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 24ο 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.).
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 2011 έχει προβλεφθεί η εγγραφή σχετικής πίστωσης υπό ΚΑ
20.6277.0011 ποσού 23.200,00€ με τίτλο «Καθαρισμός οικισμών» 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 παρούσα υπηρεσία, όπως περιγράφεται και στην από 21/10/11 επισυναπτόμενη μελέτη, αφορά
στον καθαρισμό οικισμού Ιουλίδας, από 01/01/2012 έως 30/06/2012
με σκοπό την συντήρηση της καθαριότητας και της ευπρεπούς εικόνας του οικισμού. Εξαιρούνται
οι δρόμοι εντός των οικισμών που οδηγούν στα νεκροταφεία.
Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι :
1. Καθαρισμός, σκούπισμα των δρόμων του οικισμού 3 φορές την εβδομάδα.
2. Καθαρισμός, αποψίλωση χόρτων και ασβέστωμα των λιθόστρωτων μονοπατιών που
οδηγούν από τον ιερό ναό του Αγίου Χαραλάμπους στην Πιάτσα και από Τον ιερό ναό του
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην πιάτσα και την κεντρική πλατεία Ιουλίδας, πριν τον εορ-

τασμό του Αγ. Χαραλάμπους, και όλου του οικισμού πριν το Πάσχα και τις τελευταίες μέρες του
Ιουνίου.
3. Συλλογή απορριμμάτων από τους κάδους απορριμμάτων 5 φορές την εβδομάδα
4. Τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις ανωτέρω εργασίες θα απομακρυνθούν με
ευθύνη και μεταφορικό μέσο του εργολάβου. Απαιτούμενη προϋπόθεση είναι ο ανάδοχος
εργολάβος να διαθέτει ζώα (ημιόνους ή όνους) για την απομάκρυνση των απορριμμάτων
από τους δρόμους (λιθόστρωτα μονοπάτια) εντός των οικισμών.
Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι από 01/01/2012 έως 30/06/2012.
Τα υλικά καθαριότητας, υλικά ασπρίσματος, εργαλεία που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες,
είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.
Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων
διακοσίων ευρώ (23.200,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (16%), και θα χρηματοδοτηθεί
από ιδίους πόρους και θα ψηφιστεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας, έτους 2012.
Η παροχή υπηρεσίας θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Ν.
3463/2006.
Για τον ανωτέρω σκοπό έχει υποβληθεί στο Δήμο η κατωτέρω προσφορά:
1. Ο κ. Πέτρος Μόνος, προσφέρει την τιμή των 23.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
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.
Σημειώνεται ότι είχε ληφθεί η υπ΄αριθμ.301/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής αλλά δεν
υπεγράφη σχετική σύμβαση εντός το 2011.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Την προσφορά του κ. Πέτρου Μόνου
3. Καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 Κ.Δ.Κ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αναθέτει την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας για την «Καθαριότητα οικισμού Ιουλίδας Δήμου
Κέας» στον κ. Πέτρο Μόνο, σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά του και για σύνολο ποσού
23.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 20.6277.0011 του προϋπολογισμού
εξόδων οικονομικού έτους 2012.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 65/2012

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή 2ου λογαριασμού της μελέτης
με τίτλο “Βελτίωση υφιστάμενης οδού που συνδέει τη Δημοτική Οδό Ιουλίδας – Ποισσών με
την περιοχή Βρόσκοπος – Καλόγηρος”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 25ο 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 έγκριση και την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ επτακοσίων
τριάντα οκτώ (738,00€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή 2ου
λογαριασμού της μελέτης με τίτλο “Βελτίωση υφιστάμενης οδού που συνδέει τη Δημοτική Οδό
Ιουλίδας – Ποισσών με την περιοχή Βρόσκοπος – Καλόγηρος”.
Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και θα βαρύνει τον
ΚΑ 30.7412.0027 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ
επτακοσίων τριάντα οκτώ (738,00€).
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
30.7412.0027
3. Την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση και τη διάθεση πίστωση ποσού ευρώ επτακοσίων τριάντα οκτώ (738,00€) σε βάρος
του ΚΑ 30.7412.0027 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012 για πληρωμή 2ου
λογαριασμού της μελέτης με τίτλο “Βελτίωση υφιστάμενης οδού που συνδέει τη Δημοτική Οδό
Ιουλίδας – Ποισσών με την περιοχή Βρόσκοπος – Καλόγηρος”.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 66/2012

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή 2ου λογαριασμού παροχής
υπηρεσίας “Καθαρισμός Νεκροταφείων του Δήμου Κέας για το έτος 2011”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 26ο 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 τρεις χιλιάδες επτακόσια τριάντα
εννέα και εξήντα ένα λεπτά (3.739,61€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά
πληρωμή 2ου λογαριασμού παροχής υπηρεσίας για τον “Καθαρισμό Νεκροταφείων Δήμου Κέας για
το έτος 2011”.
Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και θα βαρύνει τον
ΚΑ 45.7336.0003 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ είκοσι
πέντε χιλιάδες (25.000,00€).
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
45.7336.0003.
3. Την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ τρεις χιλιάδες επτακόσια τριάντα εννέα και εξήντα ένα λεπτά
(3.739,61€) σε βάρος του ΚΑ 45.7336.0003 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012
για πληρωμή 2ου λογαριασμού παροχής υπηρεσίας “Καθαρισμός Νεκροταφείων του Δήμου Κέας
για το έτος 2011”.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 67/2012

ΘΕΜΑ 27ο:
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων μηνός
Φεβρουαρίου 2012.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 27ο 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 δύο χιλιάδες τριακόσιες πενήντα
και έξι λεπτά (2.350,06€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την προμήθεια
καυσίμων μηνός Φεβρουαρίου 2012 του Δήμου, ως εξής:
-580,11 λίτρα πετρέλαιο κίνησης
-1.200 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης
-120,32 λίτρα αμόλυβδη
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, 70.6641.0001, 25.6641.0001, 30.6644.0001, 70.6644.0001
προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 στους οποίους έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες
(25.000,00€), εννέα χιλιάδες (9.000,00€), τρεις χιλιάδες (3.000,00€), τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια
(4.500,00€) και δέκα χιλιάδες πεντακόσια (10.500,00€) 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, 70.6641.0001, 25.6641.0001, 25.6312.0002, 70.6644.0002,70.6312.0001 και
10.6643
4 . Την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την προμήθεια καυσίμων μηνός Φεβρουαρίου 2012 του Δήμου και τις τεχνικές
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 2350,06€ 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 510.02€
2. ΚΑ 25.6641.0001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών
μέσων», ποσού 142,25€
3) ΚΑ 25.6312.0002 με τίτλο «ΦΠΑ 16%», ποσού 22,76€
4) ΚΑ 70.6644.0001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες», ποσού
40,03€
5) ΚΑ 70.6644.0002 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για ανάγκες του σφαγείου»,
ποσού 333,62€
6) ΚΑ 70.6312.0001 με τίτλο «ΦΠΑ σφαγείων», ποσού 53,38€
7) ΚΑ 10.6643 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό», ποσού 1.248,00€
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 68/2012

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων μηνός Μαρτίου
2012.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 28ο 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 χίλια εξακόσια τριάντα επτά και
σαράντα οκτώ λεπτά (1.637,48€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την
προμήθεια καυσίμων μηνός Μαρτίου 2012 του Δήμου, ως εξής:
-907,80 λίτρα πετρέλαιο κίνησης
-112,19 λίτρα αμόλυβδη
-1 τεμ. AD BLUE PETROCAL 18L
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, 70.6641.0001, 25.6641.0001, 30.6644.0001, 70.6644.0001
προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 στους οποίους έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες
(25.000,00€), εννέα χιλιάδες (9.000,00€), τρεις χιλιάδες (3.000,00€), τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια
(4.500,00€) και δέκα χιλιάδες πεντακόσια (10.500,00€) 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
4 . Την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την προμήθεια καυσίμων μηνός Μαρτίου 2012 του Δήμου και τις τεχνικές
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 1.637,48€ 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 1.197,47€
2) ΚΑ 25.6641.0001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών
μέσων», ποσού 254,33€
3) ΚΑ 25.6312.0002 με τίτλο «ΦΠΑ 16%», ποσού 40,68€
4) ΚΑ 30.6644.0001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες»,
ποσού 145,00€
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 69/2012

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση στην Κοινωφελή Δημοτική
Επιχείρηση Κέας.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 29ο 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 είκοσι χιλιάδες (20.000,00€) για
την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά επιχορήγηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του
Δήμου Κέας στα πλαίσια του 2ετούς προγράμματος δράσης. Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις
διατάξεις του άρθρου 259 του ΔΚΚ και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6737.0001 προϋπολογισμού οικ.
έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ τριάντα χιλιάδες (30.000,00€).
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 άρθρου 259 του ΔΚΚ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ
00.6737.0001.
4. Την υπ’ αριθ. 88/2011 απόφαση έγκρισης του διετούς σχεδίου δράσης από το Δ.Σ.
5. Την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 20.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6737.0001 με τίτλο
«Επιχορήγηση στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Κέας» του προϋπολογισμού εξόδων
οικονομικού έτους 2012 για χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κέας στα
πλαίσια του 2ετούς προγράμματος δράσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 70/2012

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της Α΄βάθμιας
σχολικής επιτροπής του Δήμου Κέας για το έτος 2012.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 30ο 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 είκοσι χιλιάδες (20.000,00€) για
την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά έκτακτη επιχορήγηση της Α΄βάθμιας σχολικής
επιτροπής του Δήμου Κέας για το έτος 2012.
Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και θα βαρύνει τον
ΚΑ 00.6739.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ
τριάντα χιλιάδες (30.000,00€).
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
00.6739.0001
3. Την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ είκοσι χιλιάδες (20.000,00€) σε βάρος του ΚΑ 00.6739.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012 για κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά
έκτακτη επιχορήγηση της Α΄βάθμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου Κέας για το έτος 2012.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 71/2012

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της Β΄βάθμιας
σχολικής επιτροπής του Δήμου Κέας για το έτος 2012.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 31ο 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 τριάντα χιλιάδες (30.000,00€)
για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά έκτακτη επιχορήγηση της Β΄βάθμιας
σχολικής επιτροπής του Δήμου Κέας για το έτος 2012.
Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και θα βαρύνει τον
ΚΑ 00.6739.0002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ
τριάντα χιλιάδες (30.000,00€).
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
00.6739.0002
3. Την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ τριάντα χιλιάδες (30.000,00€) σε βάρος του ΚΑ 00.6739.0002 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012 για κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά
έκτακτη επιχορήγηση της Β΄βάθμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου Κέας για το έτος 2012.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 72/2012

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δημοσιεύσεις που αφορούν ανακοινώσειςπεριλήψεις της Δ/νσης Δασών Ν.Κυκλάδων στη θέση “Μυλοπόταμος”.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δημοσιεύσεις που αφορούν ανακοινώσειςπεριλήψεις της Δ/νσης Δασών Ν.Κυκλάδων στη θέση “Πράσινο φανάρι”.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμού κατανάλωσης
ηλεκτρικού ρεύματος για το δημοτικό ιατρείο της Κάτω Μεριάς.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 34ο 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 πενήντα πέντε (155,00€)
για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά εξόφληση λογαριασμού της Δ.Ε.Η. με αρ.
παροχής 5 50006072-01 6 και περίοδο κατανάλωσης από 21/09/2011 έως 20/01/2012 για το
δημοτικό ιατρείο της Κάτω Μεριάς.
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6277 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
10.6277.
3. Το λογαριασμό της Δ.Ε.Η.
4. Την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ εκατόν πενήντα πέντε (155,00€) σε βάρος του ΚΑ 10.6277 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012 για πληρωμή λογαριασμού της Δ.Ε.Η. με αρ.
παροχής 5 50006072-01 6 και περίοδο κατανάλωσης από 21/09/2011 έως 20/01/2012 για το
δημοτικό ιατρείο της Κάτω Μεριάς.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 73/2012

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμού κατανάλωσης
ηλεκτρικού ρεύματος στο χώρο στέγασης του μουσικού σχολείου Ιουλίδας και του γραφείου
του δημοτικού διαμερίσματος Ιουλίδας του Δήμου.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 35ο 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 τριακόσια εννιά (309,00€) για
την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά εξόφληση λογαριασμού της Δ.Ε.Η. με αρ.
παροχής 5 50003879-02 2 και περίοδο κατανάλωσης από 20/10/2011 έως 21/02/2012, στο χώρο
όπου στεγάζεται το μουσικό σχολείο Ιουλίδας και το γραφείο δημοτικού διαμερίσματος Ιουλίδας. Η
εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6211 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει
εγγραφεί πίστωση ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00€).
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
10.6211.
3. Το λογαριασμό της Δ.Ε.Η.
4. Την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ τριακόσια εννιά (309,00€) σε βάρος του ΚΑ 10.6211 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012 για πληρωμή λογαριασμού της Δ.Ε.Η. με αρ.
παροχής 5 50003879-02 2 και περίοδο κατανάλωσης από 20/10/2011 έως 21/02/2012, στο χώρο
όπου στεγάζεται το μουσικό σχολείο Ιουλίδας και το γραφείο δημοτικού διαμερίσματος Ιουλίδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 74/2012

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την εργασία μυοκτονίας και απεντόμωσης
σχολικών κτιρίων,δημοτικού ιατρείου και δημοτικών κτιρίων.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 2ο 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 πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ
και δέκα λεπτών (578,10€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την εργασία
μυοκτονίας και απεντόμωσης σχολικών κτιρίων,δημοτικού ιατρείου και δημοτικών κτιρίων και
συγκεκριμένα:
- απολύμανση
- μυοκτονία
- εντομοκτονία
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 15.6277.0002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί
πίστωση ευρώ τέσσερις χιλιάδες (4.000,00€).
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 το Π.Δ.28/80.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ
15.6277.0002.
4. Την επισυναπτόμενη οικονομική προσφορά
5. Την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 578,10 € συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15.6277.0002
με τίτλο «Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα».
Β)
Εισηγείται
την
απευθείας
ανάθεση
από
το
Δήμαρχο
στην
εταιρεία
ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ/ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Σ. ΜΕΜΙ R. – ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. Ο.Ε. για την
εργασία μυοκτονίας και απεντόμωσης σχολικών κτιρίων,δημοτικού ιατρείου και δημοτικών
κτιρίων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 75/2012

Ο πρόεδρος

Τα μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός

Βελισσαροπούλου Ειρήνη
Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία
Μαρούλης Φίλιππος
Ευαγγέλου Ιωάννης

