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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
      ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
           ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 25/05/2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3083/22-05-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

 
ΘΕΜΑ 1ο:  Δέσμευση  χρηματικών  διαθεσίμων  για  την  πληρωμή  παραστατικών  προηγουμένων 
χρήσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο:  Έκδοση  εντάλματος  προπληρωμής  και  ψήφιση  πίστωσης  για  πληρωμή  εξόδων  που 
απαιτούνται για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την  «Συντήρηση Δημοτικής οδοποιίας Νήσου 
Κέας  για το έτος 2012».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  4ο  :Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, 
υπηρεσιών/εργασιών, αξιολόγησης προσφορών, γνωμοδότησης επί αυτών και απευθείας ανάθεσης 
για το οικονομικό έτος 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  5ο  : Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  από τον δημοτικό προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση όρων, διάθεση σχετικής πίστωσης και διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών 
για την προμήθεια “Επιστριοφόρου φορτωτή”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 7ο:  Έκδοση  εντάλματος  προπληρωμής  και  ψήφιση  πίστωσης  για  πληρωμή  εξόδων  που 
απαιτούνται για τη μετακίνηση του υπ΄αριθμ. ΚΗΗ 4650 βυτίου 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. 8ης/25-05-2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και στο γραφείο του Τοπικού Συμβουλίου στην Κορησσία, σήμερα στις 25/05/2012, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Κέας, ύστερα από την 3083/22-05-2012 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  
4 μέλη :

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ

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

                           

                                                             
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πετρή Βασιλική.
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ΘΕΜΑ 1ο: Δέσμευση χρηματικών διαθεσίμων για την πληρωμή παραστατικών προηγουμένων 
χρήσεων.

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

Σύμφωνα με το από 26/03/2012 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπηρεσίας Επιτρόπου Νομού 
Κυκλάδων,  στο  οποίο  αναφέρεται  ότι  χρηματικά  εντάλματα  που  αφορούν  λειτουργικά  δεν  θα 
θεωρούνται, εάν δεν έχουν τακτοποιηθεί με ενταλματοποίηση και εξόφληση οι δαπάνες των Π.Ο.Ε.
Τα  ανωτέρω  πρέπει  να  πιστοποιηθούν  με  κοινή  βεβαίωση  των  προϊσταμένων  οικονομικών 
υπηρεσιών και των ταμείων.
Σας γνωρίζω ότι τα μη ενταλματοποιημένα  παραστατικά  τα  οποία  έχουν  καταχωρηθεί  έως 
31/12/2011 ανέρχονται στο ποσό των 18.260,76€  όπως αναλυτικά αναφέρονται  στη συνημμένη 
κατάσταση.   Από  το  ανωτέρω  ποσό  14.142,19€ αφορά  προμηθευτές  οι  οποίοι  δεν  μπορούν  να 
προσκομίσουν φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες  για την εξόφληση των τιμολογίων. Το 
υπόλοιπο 4.118,57€ αφορά δημοσιεύσεις σε εφημερίδες οι οποίες θα καταβληθούν από εργολάβους 
κατά την εξόφληση των τιμολογίων τους. 
Επειδή τα διαθέσιμα του Δήμου σήμερα είναι της τάξεως του 1.700.000,00€ ζητώ την έγκρισή σας 
ώστε η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου να δεσμεύσει το ποσό των 18.260,76€ έως ότου εξοφληθούν 
τα ανωτέρω τιμολόγια.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

α) Την εισήγηση του προέδρου 
β) Το με  26/03/2012 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπηρεσίας Επιτρόπου Νομού Κυκλάδων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την δέσμευση από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου του ποσού των 18.260,76€   για  την 
εξόφληση των  μη ενταλματοποιημένων παραστατικών έως 31/12/2011. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 100/2012 
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ΘΕΜΑ 2ο:   Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για πληρωμή εξόδων 
που απαιτούνται για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών.

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

Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/06 ( Δ.Κ.Κ.) ορίζονται τα εξής:
«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται η 
έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωμή με 
τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων».
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ) του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την 
έγκριση δαπανών.
Με το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 αντικαταστάθηκε το άρθρο 103 του Ν. 3463/06, το οποίο 
αναφερόταν στις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία αντικαταστάθηκε από την 
Οικονομική Επιτροπή.
Προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μεταφοράς υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης του 
Δήμου στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής, παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για τη 
διάθεση πίστωσης 2.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6412.0001 του προϋπολογισμού έτους 2012 και 
για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του ίδιου υπαλλήλου.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και του 
άρθρου 32 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Διαθέτει πίστωση 2.000,00€  σε βάρος του ΚΑ 20.6412.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2012 για τα έξοδα μεταφοράς υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης του Δήμου στο χώρο 
εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής.
2. Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης, εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο 
όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό μέσα 
σε προθεσμία τριών μηνών.
Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 
17/5-15/6/1959.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 101/2012 
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ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση  πρακτικών  δημοπρασίας  για  την “Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας 
Νήσου  Κέας  για το έτος 2012”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε 
τα εξής:

Την Τρίτη 15/02/2012 έγινε διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “Συντήρηση 
Δημοτικής Οδοποιίας  Νήσου Κέας για το έτος 2012” με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα προσφορά.
Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από τους φακέλους δικαιολογητικών τεχνικής 
και οικονομικής προσφοράς κατέθεσαν οι κάτωθι:
1. ERGOLAND ΕΠΕ 

Κατόπιν λεπτομερούς ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών, αξιολόγησης της τεχνικής και 
οικονομικής προσφοράς από την επιτροπή του διαγωνισμού σύμφωνα με την υπ’  αριθμ. 
39682/3237/2012 Πρακτικό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της περιφέρειας Ν. Αιγαίου, προέκυψε 
ότι η προσφορά της εταιρείας ERGOLAND ΕΠΕ ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της 
μελέτης και είναι μικρότερη από τον προϋπολογισμό της με έκπτωση ένα τοις εκατό (01%). 

Στην συνέχεια συντάχθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού και υπογράφηκε από την επιτροπή του 
διαγωνισμού.
Δεν υπήρξαν ενστάσεις κατά στα ενδιάμεσα στάδια του διαγωνισμού καθώς και στην τελική 
βαθμολόγηση του διαγωνιζόμενου.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 
(Κ.Δ.Ε.).
β) Τις διατάξεις του Ν.1642/86.
γ) Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Από πλευράς της πλειοψηφίας εγκρίνεται το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο “Συντήρηση 
Δημοτικής  Οδοποιίας  Νήσου  Κέας  για  το  έτος  2012” όπως  αυτοί  εγκρίθηκαν  με  το  υπ΄  αριθ. 
13894/1185/02-03-2012  έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  Κυκλάδων  της  Περιφέρειας  Ν. 
Αιγαίου  προκειμένου  να  δημοπρατηθεί  το  παραπάνω  έργο.  Μετά  από  την  γνωμοδότηση  αυτή 
καλείται η Οικονομική Επιτροπή να  αναθέσει  το έργο “Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Νήσου 
Κέας  για  το  έτος  2012” έναντι  του  ποσού  των  38.405,18  €  πλέον  Φ.Π.Α.  16% στην  εταιρεία 
ERGOLAND ΕΠΕ και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να προβεί στην υπογραφή της σύμβασης με τους 
όρους της Διακήρυξης με συμβαλλόμενους τον Δήμο Κέας και τον ανάδοχο.

Από πλευράς της μειοψηφίας δεν εγκρίνεται το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο “Συντήρηση 
Δημοτικής Οδοποιίας Νήσου Κέας για το έτος 2012” καθόσον και στην υπ΄αριθμ. 76/2012 απόφαση 
δεν ενέκρινε την μελέτη και τους όρους διακήρυξης για τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω 
απόφαση. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 102/2012 
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ΘΕΜΑ 4ο:  Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, 
υπηρεσιών/εργασιών, αξιολόγησης προσφορών, γνωμοδότησης επί αυτών και απευθείας 
ανάθεσης για το οικονομικό έτος 2012.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε 
τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 273 του Ν. 3463/06 οι κάθε είδους υπηρεσίες και εργασίες, 
εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), 
διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α΄).
Επιπλέον και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 
209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του 20 του Ν. 3731/08, στις 
απευθείας αναθέσεις υπηρεσιών και εργασιών η αρμοδιότητα για την κατακύρωση – ανάθεση της 
υπηρεσίας/εργασίας ανήκει στον Δήμαρχο, με εξαίρεση τις υπηρεσίες/εργασίες που διενεργούνται 
με τις διατάξεις του Ν. 3316/05 καθώς και εκείνες που πρέπει να πραγματοποιηθούν όταν 
συντρέχουν εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 
Δυστυχώς όμως, στις διατάξεις του ανωτέρω Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ. 28/1980) και σε 
αντίθεση με τις αντίστοιχες διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για την απευθείας ανάθεση προμηθειών 
(υλικών), δεν υπάρχει πρόβλεψη για την ύπαρξη κάποιου συλλογικού οργάνου που να λαμβάνει τις 
προσφορές των ενδιαφερομένων, να τις αξιολογεί και να τις υποβάλλει στον Δήμαρχο για να 
αποφασίσει σχετικά.
Το ανωτέρω γεγονός θεωρούμε ότι είναι αντιδεοντολογικό καθώς η αξιολόγηση των προσφορών 
για κάθε δαπάνη του Δήμου θα έπρεπε να ελέγχεται από συλλογικά όργανα πριν από την τελική 
τους έγκριση.
Όμως σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου ε’ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η Οικονομική 
Επιτροπή που έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις και να 
διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μπορεί 
(δυνητικά) να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς 
επιστήμονες με αντικείμενο την διεξαγωγή όλων των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των 
προσφορών.
Στηριζόμενοι λοιπόν στην ανωτέρω διάταξη μπορούμε να συγκροτήσουμε μία επιτροπή που να 
διενεργεί όλες τους διαγωνισμούς, να αξιολογεί τις προσφορές (είτε αφορά διαγωνισμούς ή 
απευθείας αναθέσεις παροχής υπηρεσιών) και να γνωμοδοτεί προς το αντίστοιχο μονομελές 
(Δήμαρχο) ή συλλογικό όργανο (Οικονομική Επιτροπή) για την κατακύρωσή τους. 
Κατά συνέπεια, και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνουμε την συγκρότηση επιτροπής με 
αρμοδιότητες :

• την διενέργεια των πάσης φύσεως διαγωνισμών υπηρεσιών και εργασιών
• την αξιολόγηση των προσφορών των διαγωνισμών υπηρεσιών και εργασιών καθώς και των 

προσφορών στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης και την γνωμοδότηση επί αυτών προς τα, 
κάθε φορά αρμόδια για την ανάθεση και κατακύρωση όργανα, 

ως ακολούθως :

• Την κα Δεμένεγα Δήμητρα υπάλληλο του Δήμου Κέας με ειδικότητα ΠΕ3 Πολιτικός 
Μηχανικός με βαθμό Ε΄ ως Πρόεδρο της επιτροπής, η οποία είναι γνώστης του 
αντικειμένου και τοποθετείται άνευ κληρώσεων. Κατόπιν διεργείται κλήρωση μεταξύ των 
υπολοίπων δημοτικών υπαλλήλων ως εξής :

      Ως αναπληρώτρια της κ. Δεμένεγα Δήμητρας τοποθετείται η κ. Νεχαλιώτου Σοφία  
      υπάλληλος του Δήμου Κέας  με ειδικότητα  ΠΕ1 Διοικητικός Οικονομικός με βαθμό ΣΤ΄
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• Την κ. Πετρή Βασιλική υπάλληλο του Δήμου Κέας με ειδικότητα ΔΕ 1Διοικητικός με 
βαθμό Δ΄ ως μέλος της επιτροπής με αναπληρώτρια  την κα Μυκωνιάτη Σωτηρία υπάλληλο 
του Δήμου Κέας με ειδικότητα ΔΕ1 Διοικητικός με βαθμό Δ΄

• Την κ. Μπουγάδη Γεωργία υπάλληλο του Δήμου Κέας με ειδικότητα ΤΕ17 Διοικητικός 
-Λογιστής με βαθμό ΣΤ΄ ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή τον κ. Βιτάλη Παναγιώτη 
υπάλληλο του Δήμου Κέας με ειδικότητα ΔΕ15 Εισπράκτορα με βαθμό Γ΄.  

και παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου ε’ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
2. Την εισήγηση του προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συγκρότηση επιτροπής με αρμοδιότητες :

• την διενέργεια των πάσης φύσεως διαγωνισμών υπηρεσιών και εργασιών
• την αξιολόγηση των προσφορών των διαγωνισμών υπηρεσιών και εργασιών καθώς και των 

προσφορών στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης και την γνωμοδότηση επί αυτών προς τα, 
κάθε φορά αρμόδια για την ανάθεση και κατακύρωση όργανα,  

ως ακολούθως :

• Την κα Δεμένεγα Δήμητρα υπάλληλο του Δήμου Κέας με ειδικότητα ΠΕ3 Πολιτικός 
Μηχανικός με βαθμό Ε΄ ως Πρόεδρο της επιτροπής, η οποία είναι γνώστης του 
αντικειμένου και τοποθετείται άνευ κληρώσεων. Κατόπιν διεργείται κλήρωση μεταξύ των 
υπολοίπων δημοτικών υπαλλήλων ως εξής :

      Ως αναπληρώτρια της κ. Δεμένεγα Δήμητρας τοποθετείται η κ. Νεχαλιώτου Σοφία    
      υπάλληλος του Δήμου Κέας  με ειδικότητα  ΠΕ1 Διοικητικός Οικονομικός με βαθμό ΣΤ΄

• Την κ. Πετρή Βασιλική υπάλληλο του Δήμου Κέας με ειδικότητα ΔΕ 1Διοικητικός με 
βαθμό Δ΄ ως μέλος της επιτροπής με αναπληρώτρια  την κα Μυκωνιάτη Σωτηρία υπάλληλο 
του Δήμου Κέας με ειδικότητα ΔΕ1 Διοικητικός με βαθμό Δ΄

• Την κ. Μπουγάδη Γεωργία υπάλληλο του Δήμου Κέας με ειδικότητα ΤΕ17 Διοικητικός 
-Λογιστής με βαθμό ΣΤ΄ ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή τον κ. Βιτάλη Παναγιώτη 
υπάλληλο του Δήμου Κέας με ειδικότητα ΔΕ15 Εισπράκτορα με βαθμό Γ΄.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 103/2012 
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ΘΕΜΑ 5ο  : Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  από τον δημοτικό προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2012.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 113/10 “πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε 
δαπάνης  του  Δημοσίου  και  των  λοιπών  φορέων  της  Γενικής  Κυβέρνησης  απαιτείται  σχετική 
απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  του  αρμοδίου  διατάκτη  ή  του  κατά  νόμο  εξουσιοδοτημένου 
οργάνου,  με  την  οποία  εγκρίνεται  η  πραγματοποίηση  της  δαπάνης  και  δεσμεύεται  η  αναγκαία 
πίστωση (δημοσιονομική δέσμευση – άρθρο 21, παρ.2 Ν. 2362/1995)”. Η αρμοδιότητα διάθεσης 
των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην οικονομική επιτροπή (άρθρο 
72 παρ.1  περιπτ.δ΄  Ν.  3852/2010) και  κατ΄εξαίρεση  στο  δημοτικό  συμβούλιο  και  στο  δήμαρχο 
(άρθρ.158 παρ.3 και 4 Ν.3463/2006). Όσον αφορά τις εν θέματι δαπάνες αρμόδιο όργανο για τη 
διάθεση  των  πιστώσεων  και  την  έγκρισή  τους  είναι  η  οικονομική  επιτροπή  αφού  προηγηθεί 
πρόταση  (ή  έκθεση)  ανάληψης  υποχρέωσης  από  την  οικονομική  υπηρεσία  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα  στην  εγκύκλιο  30/20-04-2011  των  Υπουργείου  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τις υποβληθείσες από την Οικονομική Υπηρεσία 
προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης για διαθέσεις πιστώσεων και καλεί τα μέλη για τη λήψη σχετικής 
απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες) και  75 (Λειτουργία 
της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) του Ν.3852/2010.

2. Του άρθρου 21 του Ν.2362/1995 “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις” όπως ισχύει.

3. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  209 (Προμήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες) του  Ν.  3463/2006 όπως 
ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 “Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

5. Τις διατάξεις της αριθμ.11389/1993 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. (ΕΚΠΟΤΑ).
6. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995.
7. Του Π.Δ.113/2010 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει 

και του ΒΔ 17/05-15/06/1959  “Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων 
και Κοινοτήτων” (ΦΕΚ 114/Α).

8. Την  υπ΄αριθμ.  30/20-04-2011 εγκύκλιο  των  Υπουργείων  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.

9. Το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.
10. Τις σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τις  δαπάνες  και  διαθέτει  από  τον  δημοτικό  προϋπολογισμό  οικονομικού  έτους  2012 
πιστώσεις ως εξής :

1.  Πίστωση  ύψους  23.200,00€ σε  βάρος  του  ΚΑ 15.7336.0008 για  την  εκτέλεση  της  εργασίας 
“Περίφραξη γηπέδου Ιουλίδας ”. 

2.  Πίστωση  ύψους  13.873,60€ σε  βάρος  του  ΚΑ 45.7336.0004 για  την  εκτέλεση  της  εργασίας 
“Καθαρισμός Νεκροταφείων έτους 2012”. 
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3.  Πίστωση  ύψους  23.200,00€ σε  βάρος  του  ΚΑ 20.6414.0005 για  την  εκτέλεση  της  εργασίας 
“Μεταφορά αποκομιδής ηλεκτρικών συσκευών  ανακύκλωσης έτους 2012”. 

4.  Πίστωση  ύψους  12.006,00€ σε  βάρος  του  ΚΑ 20.6277.0009 για  την  εκτέλεση  της  εργασίας 
“Παροχή υπηρεσίας  στη χερσαία ζώνη λιμένα  Κορησσίας-Βουρκαρίου”. 

5. Πίστωση ύψους 8.120,00€ σε βάρος του ΚΑ  30.6233.0001 για την  “Μίσθωση μηχανήματος 
έργου (για την επίχωση απορριμμάτων στο ΧΑΔΑ Ν. Κέας)”.

6.  Πίστωση  ύψους  40,02€ σε  βάρος  του  ΚΑ 15.6261.0001 με  τίτλο  “Συντήρηση  και  επισκευή 
δημοτικών κτιρίων” για την εκτέλεση της εργασίας “Aλλαγή κλειδαριάς στο Μουσικό Σχολείο και 
δημιουργία αντικλειδιών”.

7. Πίστωση ύψους 75,40€  σε βάρος του ΚΑ 15.6262 με τίτλο “Συντήρηση και  επισκευή λοιπών 
μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)” για την εκτέλεση της εργασίας “Aλλαγή τζαμιών 
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κέας”. 

8. Πίστωση ύψους 324,80€  σε βάρος του ΚΑ 70.7135.0001 με τίτλο “Λοιπός Εξοπλισμός” για την 
εκτέλεση της προμήθειας δύο (2) ανεμούριων για το ελικοδρόμιο Δήμου Κέας”.

9.  Πίστωση  ύψους  1.180,80€  σε  βάρος  του  ΚΑ   10.6266  με  τίτλο  “Συντήρηση  εφαρμογών 
λογισμικού” για την εκτέλεση της εργασίας “Αναβάθμιση 10 mailbox των υπηρεσιών του Δήμου”.

10. Πίστωση  ύψους 249,40€ σε  βάρος του  ΚΑ 10.6265.0002 με  τίτλο “Συντήρηση  επίπλων  και 
λοιπού  εξοπλισμού”  για  την  εκτέλεση  της  εργασίας   “Συντήρηση –  επισκευή και μεταφορά 
πυροσβεστήρων κτιρίου Δημαρχείου Κέας”.

11. Πίστωση ύψους 2.500,00€ σε βάρος του ΚΑ 30.6662.0001 με τίτλο “Υλικά συντήρησης και 
επισκευής  οδικού  δικτύου”  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  200  σάκων  ψυχρής  ασφάλτου 
(5παλέτες) για ανάγκες συντήρησης οδοποιίας.

12.  Πίστωση  ύψους  15.000,00€ σε  βάρος  του  ΚΑ 00.6117.0003 με  τίτλο  “Αμοιβή  εξωτερικού 
συμβούλου του Δήμου” για την συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο στον τομέα της πληροφόρησης 
σε οικονομικά και διοικητικά θέματα .

13.  Πίστωση  ύψους  6.500,00€  σε  βάρος  του  ΚΑ  25.7336.0020  για  την  εκτέλεση  εργασιών 
“Αποκατάστασης πρόσβασης πηγής Τάρτιζας και στεγανοποίηση πηγής Καρυάς”.

14. Πίστωση ύψους 9.000,00€  σε βάρος του ΚΑ 30.6231.0001 για  “Μίσθωμα χώρων στάθμευσης 
αυτοκινήτων” στο ήδη υφιστάμενο πάρκιν στην Κορησία.

15.  Πίστωση  ύψους  1.500,00€  σε  βάρος  του  ΚΑ  30.7336.0012  για  εκτέλεση  εργασιών 
“Περίφραξης οικοπέδου στον Πάουρα Οτζιά”.

16.  Πίστωση  ύψους  105,00€  σε  βάρος  του  ΚΑ   00.6433   με  τίτλο  “Τιμητικές  διακρίσεις, 
αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων” για την εκτέλεση της προμήθειας 
δεκαπέντε (15) βιβλίων-ταξιδιωτικών οδηγών “Κέα – Ιστορική Μνήμη, Περιήγηση”.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 104/2012 
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ΘΕΜΑ  6ο  :  Έγκριση  όρων, διάθεση σχετικής πίστωσης και διαμόρφωση τεχνικών 
προδιαγραφών για την προμήθεια “ Επιστριοφόρου φορτωτή”.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 7ο:  Έκδοση εντάλματος  προπληρωμής  και  ψήφιση  πίστωσης  για πληρωμή  εξόδων 
που απαιτούνται για τη μετακίνηση του υπ΄αριθμ. ΚΗΗ 4650 βυτίου του Δήμου Κέας.

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

Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/06 ( Δ.Κ.Κ.) ορίζονται τα εξής:
«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται η 
έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωμή με 
τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων».
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ) του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την 
έγκριση δαπανών.
Με το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 αντικαταστάθηκε το άρθρο 103 του Ν. 3463/06, το οποίο 
αναφερόταν στις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία αντικαταστάθηκε από την 
Οικονομική Επιτροπή.
Προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες που απαιτούνται για τη μετακίνηση του υπ΄αριθμ. ΚΗΗ 
4650 βυτίου του Δήμου Κέας, παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για τη διάθεση πίστωσης 500,00€ σε 
βάρος του ΚΑ 25.6412  του προϋπολογισμού έτους 2012 και για την έκδοση εντάλματος 
προπληρωμής στο όνομα του ίδιου υπαλλήλου.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και του 
άρθρου 32 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Διαθέτει πίστωση 500,00€ σε βάρος του ΚΑ 25.6412 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 για 
την πληρωμή εξόδων  που  απαιτούνται  για  τη  μετακίνηση  του  υπ΄αριθμ.  ΚΗΗ  4650 βυτίου  του 
Δήμου Κέας.
2. Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης, εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο 
όνομα του υπαλλήλου Πορίχη Ιωάννη, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό μέσα σε 
προθεσμία τριών μηνών.
Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 
17/5-15/6/1959.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 105/2012 
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 Ο πρόεδρος Τα μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία

Μορφωνιός Ιωάννης

           Λέπουρας Στυλιανός


