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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 20/04/2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2192/17-04-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)
ΘΕΜΑ 1ο: 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 2ο : Δέσμευση αποφάσεων και προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης στους αντίστοιχους
Κωδικούς Αριθμούς των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2012 και
διάθεση πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την δημιουργία προωθητικού οπτικοακουστικού
υλικού (DVD) της νήσου Κέας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση και διάθεση πίστωσης από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2012.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή 1ου λογαριασμού παροχής
υπηρεσίας για τη “Συντήρηση Η/Υ και μηχανών γραφείου Δήμου Κέας”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δύο (2) δημοσιεύσεις πράξης χαρακτηρισμού γης
στον Μυλοπόταμο Κέας με α.π. 2909/262.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δύο (2) δημοσιεύσεις περιλήψεων ανακοινώσεων
χαρακτηρισμού γης για την περιοχή Πράσινο Φανάρι Κέας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την ταχυμεταφορά εγγράφων του Δήμου Κέας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 6ης/20-04-2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Στην Κέα και στο γραφείο του Τοπικού Συμβουλίου στην Κορησσία, σήμερα στις 20/04/2012,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Κέας, ύστερα από την 2192/17-04-2012 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
Μορφωνιός Ιωάννης
Μαρούλης Φίλιππος
Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία
Λέπουρας Στυλιανός

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πετρή Βασιλική.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
2.

Βελισσαροπούλου Ειρήνη
Ευαγγέλου Ιωάννης
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ΘΕΜΑ 1ο: Εισήγηση για έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης για την «Συντήρηση
Δημοτικής οδοποιίας Νήσου Κέας για το έτος 2012».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:
Θέτω υπόψη σας τη μελέτη και τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Συντήρηση
Δημοτικής οδοποιίας Νήσου Κέας για το έτος 2012», προϋπολογισμού μελέτης 38.793,12€ με
Φ.Π.Α. 16% 6.206,90€, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 45.000,02€, όπως αυτά θεωρήθηκαν στις
2/3/2011 από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου – Γενική Δ/νση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών.
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 ‘Εργων,
3. Το Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
(Κ.Δ.Ε.).
4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Από πλευράς της πλειοψηφίας εγκρίνεται η μελέτη και οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού για
την «Συντήρηση Δημοτικής οδοποιίας Νήσου Κέας για το έτος 2012», προϋπολογισμού
μελέτης 45.000,02€ με Φ.Π.Α. όπως αυτά ακολουθούν συνημμένα στην παρούσα.
Από πλευράς της μειοψηφίας δεν εγκρίνεται η μελέτη και οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού
για την «Συντήρηση Δημοτικής οδοποιίας Νήσου Κέας για το έτος 2012», προϋπολογισμού
μελέτης 45.000,02€ με Φ.Π.Α. όπως αυτά ακολουθούν συνημμένα στην παρούσα, διότι δεν
αναφέρονται παρακλάδια δρόμων που δραστηριοποιούνται γεωκτηνοτροφικές επιχειρήσεις και
αγροτόσπιτα μόνιμης κατοικίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 76/2012
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ΘΕΜΑ 2ο : Δέσμευση αποφάσεων και προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης στους αντίστοιχους
Κωδικούς Αριθμούς των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2012 και
διάθεση πιστώσεων.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής:
Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική
Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του
προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το
δημοτικό συμβούλιο.
Σύμφωνα με το ΠΔ 113/2010 “περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες” η Οικονομική
Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πιστώσεων για την
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος των Κωδικών Αριθμών των εξόδων του προϋπολογισμού του
Δήμου.
Επίσης σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 2/96117/0026/20-12-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής που αναφέρει για τις ανατροπές και
τις Αναλήψεις Υποχρεώσεων.
Η οικονομική επιτροπή του Δήμου μας, μας υπέβαλε προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης
πιστώσεων για την πληρωμή ισόποσων δαπανών σε βάρος των Κωδικών Αριθμών των εξόδων του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012 όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα :
Α/Α

ΑΡΙΘ.
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

Κ.Α.

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ

1

174

22/3/2012

70.6644.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για

3.000,00

2

175

22/3/2012

70.6644.0002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για

4.500,00

λοιπές ανάγκες

το σφαγείο του Δήμου Κέας

Οι ανωτέρω προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης αφορούν υποχρεωτικές δαπάνες και συμπληρώνουν
την υπ΄αριθμ. 18/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
α) Την εισήγηση του προέδρου
β) Την συνολική πρόταση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πιστώσεων που συνέταξε η
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 δ του Ν.3852/2010/ΦΕΚ αριθμός φύλλου 87/07-06-2010
Τεύχος Πρώτο “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης”
δ) Τις διατάξεις του ΠΔ 113/2010 “περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ΦΕΚ 194Α΄
ε) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 “Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” ΦΕΚ 114Α΄
στ) Την 30/20-04-2011 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑ
ζ) Τις διατάξεις του ΒΔ 17/05-15/06/1959 “Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων
η) Την με αριθ.πρωτ.2/96117/0026/20-12-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών Γενική
Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τις παρακάτω αποφάσεις και προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πιστώσεων για
την πληρωμή ισόποσων δαπανών σε βάρος των Κωδικών Αριθμών των εξόδων του
προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2012 σύμφωνα με το ΠΔ 113/2010 “περί αναλήψεων
υποχρεώσεων από τους διατάκτες” και την διάθεσή τους για την πληρωμή των ανάλογων δαπανών
όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :
Α/Α

ΑΡΙΘ.
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

Κ.Α.

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ

1

174

22/3/2012

70.6644.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για

3.000,00

2

175

22/3/2012

70.6644.0002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για

4.500,00

λοιπές ανάγκες

το σφαγείο του Δήμου Κέας

Οι ανωτέρω προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης αφορούν υποχρεωτικές δαπάνες και συμπληρώνουν
την υπ΄αριθμ. 18/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 77/2012
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ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την δημιουργία προωθητικού
οπτικοακουστικού υλικού (DVD) της νήσου 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 εξακόσια πενήντα (650,00€)
πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά εργασίες καταχώρησης,
επεξεργασίας και μοντάζ για την δημιουργία προωθητικού οπτικοακουστικού υλικού (DVD) του
νησιού.
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 00.6434.0002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίo 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
00.6434.0002.
4. Την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 650,00€ πλέον ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 00.6434.0002 με τίτλο
«Έντυπα τουριστικής προβολής» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012, για την
κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά εργασίες καταχώρησης, επεξεργασίας και μοντάζ για
την δημιουργία προωθητικού οπτικοακουστικού υλικού (DVD) του νησιού.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 78/2012
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση και διάθεση πίστωσης από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2012.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη των μελών τις υποβληθείσες από την Οικονομική Υπηρεσία προτάσεις ανάληψης
υποχρέωσης για διαθέσεις πιστώσεων και παρακαλεί για τη λήψη σχετικής απόφασης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες) και 75 (Λειτουργία
της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) του Ν.3852/2010.
2. Του άρθρου 21 του Ν.2362/1995 “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπάνων του
κράτους και άλλες διατάξεις” όπως ισχύει.
3. Του Π.Δ.113/2010 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει
και του ΒΔ 17/05-15/06/1959 “Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων
και Κοινοτήτων” (ΦΕΚ 114/Α).
4. Την υπ΄αριθμ. 30/20-04-2011 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης &
Ηλεκτρικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.
5. Το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.
6. Τις σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διαθέτει από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012 πιστώσεις ως εξής :
1. Πίστωση ύψους 3.480,00€ σε βάρος του ΚΑ 30.7336.0003 για την εκτέλεση του έργου
“Εξωραϊσμός παραλίας Ποισσών & εγκαταστάσεις ΑΜΕΑ”.
2. Πίστωση ύψους 6.728,00€ σε βάρος του ΚΑ 45.6262.0001 για την εκτέλεση του έργου
“Εργασία κλαδέματος κυπαρισσιών, μεταφοράς κλαδιών και μπαζών από το νεκροταφείο
Ιουλίδας”.
3. Πίστωση ύψους 6.728,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6277.0014 για την εκτέλεση του έργου
“Εργασία καθαρισμού ρέματος Μυλοποτάμου για την βελτίωση της άρδευσης των
περιβολιών ”.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 79/2012
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή 1ου λογαριασμού παροχής
υπηρεσίας για τη “Συντήρηση Η/Υ και μηχανών γραφείου Δήμου Κέας”.
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 έγκριση και την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ δύο χιλιάδων
διακοσίων εξήντα δύο (2.262,00€) συμπ/νου ΦΠΑ για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που
αφορά παροχή υπηρεσίας για τη “Συντήρηση Η/Υ και μηχανών γραφείου Δήμου Κέας”.
Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και θα βαρύνει τον
ΚΑ 10.6265.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ
δεκατρείς χιλιάδες (13.000,00€).
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
10.6265.0001
3. Την 190/2011 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 διακοσίων εξήντα δύο (2.262,00€)
συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 10.6265.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους
2012, για πληρωμή της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά παροχή υπηρεσίας για τη “Συντήρηση
Η/Υ και μηχανών γραφείου Δήμου Κέας”.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 80/2012
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δύο (2) δημοσιεύσεις πράξης χαρακτηρισμού
γης στον Μυλοπόταμο Κέας με α.π. 2909/262.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική
Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του
προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το
δημοτικό συμβούλιο.
Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ ενενήντα εννιά και πενήντα τρία
λεπτά (99,53€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά δύο (2) δημοσιεύσεις πράξης
χαρακτηρισμού γης στον Μυλοπόταμο Κέας με α.π. 2909/262.
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 30.6463 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί
πίστωση ευρώ χίλια (1.000,00€).
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
30.6463.
3. Τα φύλλα δημοσίευσης των εφημερίδων.
4. Την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ ενενήντα εννιά και πενήντα τρία λεπτά (99,53€) σε βάρος του ΚΑ
30.6463 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012 για την κάλυψη της υπηρεσιακής
ανάγκης που αφορά δύο (2) δημοσιεύσεις πράξης χαρακτηρισμού γης στον Μυλοπόταμο Κέας με
α.π. 2909/262., ως εξής:
- Δημοσίευση ανακοίνωσης - περίληψης της Δ/νσης Δασών Ν.Κυκλάδων στη θέση
“Μυλοπόταμος”, στην εφημερίδα Κυκλαδική και ποσού 46,40€
- Δημοσίευση ανακοίνωσης - περίληψης της Δ/νσης Δασών Ν.Κυκλάδων στη θέση
“Μυλοπόταμος”, στην εφημερίδα Κοινή Γνώμη και ποσού 53,13€
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 81/2012
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δύο (2) δημοσιεύσεις περιλήψεων
ανακοινώσεων χαρακτηρισμού γης για την περιοχή Πράσινο Φανάρι Κέας.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 4ο 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 έντεκα και ογδόντα δύο
λεπτά (111,82€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά δύο (2) δημοσιεύσεις
περιλήψεων ανακοινώσεων χαρακτηρισμού γης για την περιοχή Πράσινο Φανάρι Κέας.
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 30.6463 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίο έχει εγγραφεί
πίστωση ευρώ χίλια (1.000,00€).
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
30.6463.
3. Τα φύλλα δημοσίευσης των εφημερίδων.
4. Την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ εκατόν έντεκα και ογδόντα δύο λεπτά (111,82€) σε βάρος του ΚΑ
30.6463 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012, για την κάλυψη της υπηρεσιακής
ανάγκης που αφορά δύο (2) δημοσιεύσεις περιλήψεων ανακοινώσεων χαρακτηρισμού γης για την
περιοχή Πράσινο Φανάρι Κέας, ως εξής:
- Δημοσίευση ανακοίνωσης - περίληψης της Δ/νσης Δασών Ν.Κυκλάδων στη θέση “Πράσινο
Φανάρι”, στην εφημερίδα Κυκλαδική και ποσού 55,68€
- Δημοσίευση ανακοίνωσης - περίληψης της Δ/νσης Δασών Ν.Κυκλάδων στη θέση “Πράσινο
Φανάρι”, στην εφημερίδα Κοινή Γνώμη και ποσού 56,14€
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 82/2012
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την ταχυμεταφορά εγγράφων του Δήμου Κέας.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 5ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική
Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του
προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το
δημοτικό συμβούλιο.
Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ διακόσια δεκαπέντε και τριάντα
δύο λεπτά (215,32€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την εργασία
ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου για τον μήνα Μάρτιο 2012.
Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80
και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6224 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον οποίον έχει εγγραφεί
πίστωση ευρώ δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00€).
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και στον ΚΑ
00.6224
4. Την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 215,32€ σε βάρος του ΚΑ 00.6224 με τίτλο «Λοιπές
επικοινωνίες» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.
Β) Εισηγείται την απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο στην εταιρεία ACS ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την εργασία
ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου για τον μήνα Μάρτιο 2012.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 83/2012
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Ο πρόεδρος

Βασιλάκης Στυλιανός

Τα μέλη

Μορφωνιός Ιωάννης
Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία
Μαρούλης Φίλιππος
Λέπουρας Στυλιανός

