
25η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 20ης Δεκεμβρίου 2013

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 20/12/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6941/17-12-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο  :   Έγκριση  δαπανών  που  πληρώθηκαν  από  την  παγία  προκαταβολή  και  έκδοσης
τακτοποιητικών ενταλμάτων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 2ο : Επιστροφή παγίας προκαταβολής και απαλλαγή υπολόγου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για
την παροχή υπηρεσίας τοπογραφικής αποτύπωσης αγροτεμαχίου νέων δημοτικών σφαγείων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αλλαγή χρήσης της παροχής από
εργοτάξιο σε κτίρια γραφείων Δημαρχείου Κέας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ  5ο  :   Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  ανανέωση  ασφαλιστηρίων
συμβολαίων για οχήματα του Δήμου Κέας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ  6ο  :  Έγκριση της  δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την πληρωμή λογαριασμού  HOL
ADSL του Δήμου Κέας μηνός Νοεμβρίου 2013.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 7ο : Ανατροπή και νέα δέσμευση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης στον αντίστοιχο κωδικό
αριθμό εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ.έτους 2013 και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 
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ΘΕΜΑ  8ο  :  Δέσμευση  πρότασης  ανάληψης  υποχρέωσης  στον  αντίστοιχο  κωδικό  αριθμό  των
εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ.έτους 2013 και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ  9ο  :  Έγκριση αποφάσεων δημάρχου που αφορούν αμοιβές δικαστικής επιμελήτριας για
διάφορες επιδόσεις.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση  της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή τελών μεταβίβασης της
άδειας  και  των  πινακίδων  κυκλοφορίας  του  μηχανήματος  έργου  με  αριθμό  κυκλοφορίας  ΜΕ
121490 Ι.Χ.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο:   Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή φόρου τόκων προθε-
σμιακής κατάθεσης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός 

ΘΕΜΑ 2ο:   Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για
την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων για τον μήνα Νοέμβριο 2013 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. 25ης/20-12-2013
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και στο γραφείο του Τοπικού Συμβουλίου στην Κορησία, σήμερα στις 20/12/2013, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Κέας,  ύστερα  από  την  6941/17-12-2013 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. Μωραϊτου - Πουλάκη Μαρία
     2. Βελισσαροπούλου Ειρήνη 2. Ευαγγέλου Ιωάννης

3. Μαρούλης Φίλιππος                      3. Λέπουρας Στυλιανός
            4. Μορφωνιός Ιωάννης              
         

           (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

       
        
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Βασιλική Πετρή
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ΘΕΜΑ 1ο  :  Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή και έκδοσης
τακτοποιητικών ενταλμάτων.

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

Με τις υπ΄ αριθμ. 85 & 165/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η σύσταση
πάγιας προκαταβολής για το οικ.έτος 2013 ποσού 2.000,00€ για την αντιμετώπιση της πληρωμής
μικρών δαπανών του Δήμου που αναγράφονται στις ανωτέρω αποφάσεις.
Με την  υπ΄  αριθμ.  85/2013  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  ορίστηκε  αρμόδια  δημοτική
υπάλληλος η οποία θα  ενεργεί  τις  πληρωμής μετά από έγγραφες  εντολές  του Δημάρχου,  η κα
Γεωργία Μπουγάδη.
Με βάση τα παραπάνω εκδόθηκε το υπ΄ αριθμ. 19/21.5.2013  χρηματικό ένταλμα παγίας επιτρόπου
ποσού ευρώ 2.000,00€, σε βάρος του ΚΑ 80.8251.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους
2013  στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου κα Γεωργίας Μπουγάδη, το οποίο θεωρήθηκε στις
30/05/2013 από το Ελεγκτικό Συνέδριο Υπηρεσία Επιτρόπου της Σύρου και εισέπραξε η υπόλογος
στις 19/6/2013 με την υπ΄ αριθμ. 480/4/19.6.13 επιταγή της Τράπεζας Πειραιώς.
Η υπόλογος  σύμφωνα με τις  γραπτές  εντολές  του Δημάρχου και  με τα νόμιμα δικαιολογητικά
πλήρωσε τις παρακάτω δαπάνες :

α) Ευρώ 147,60 για την πληρωμή της TNT SKY PACK Εταιρεία μεταφορών (Μεταφορά εντύπων
για την συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση της Θεσσαλονίκης). . 

β) Ευρώ 28,64 για την πληρωμή της Κέα Προμπετόν- Προμήθεια οικοδομικών υλικών.

γ) Ευρώ 123,00 για την πληρωμή της TNT SKY PACK Εταιρεία μεταφορών (Μεταφορά εντύπων
για την συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση της Θεσσαλονίκης). . 

δ) Ευρώ 81,18 για την πληρωμή της  TNT SKY PACK Εταιρεία μεταφορών (Μεταφορά εντύπων
για την συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση της Θεσσαλονίκης). . 

ε) Ευρώ 86,10 για την πληρωμή του κ. Μορφωνιού Συμεών – Μεταφορά παλετών με το αναλώσιμο
υλικό των μονάδων πόσιμου ύδατος

στ)Ευρώ 62,52 για την πληρωμή της Κέα Προμπετόν- Προμήθεια οικοδομικών υλικών.

ζ)  Ευρώ 350,47  για  την  πληρωμή   του  Αγγελόπουλος  Γεώργιος-Προμήθεια  υλικών  (Χρώματα
-σιδηρικά -εργαλεία)

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής όλα γενικά τα δικαιολογητικά
πληρωμής των ανωτέρω δαπανών από την υπόλογο δημοτικό υπάλληλο για έγκριση των δαπανών,
προκειμένου  να  εκδοθούν  ισόποσα  τακτοποιητικά  χρηματικά  εντάλματα  σε  βάρος  των
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου σχετικών πιστώσεων, που πληρώθηκαν από την
πίστωση της παγίας προκαταβολής και κάλεσε τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν
σχετικά.
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Η οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη :

1)  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  173 του  Ν.3463/(ΔΚΚ) και  των  άρθρων 32  έως  35  του  ΒΔ 17-
5/15.6.1959
2) Τις υπ΄ αριθμ. 85 & 165/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες συστάθηκε η
παγία προκαταβολή
3) Τα υποβληθέντα από την υπόλογο κα Γεωργία Μπουγάδη δικαιολογητικά των δαπανών που
πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή, ύψους 879,51€.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1)  Εγκρίνει  τις  δαπάνες  που  έγιναν  από  το   19/21.5.2013   χρηματικό  ένταλμα  της  παγίας
προκαταβολής για την πληρωμή των μικρών δαπανών του Δήμου που αναγράφονται στην εισήγηση
του Προέδρου από την υπόλογο διαχειριστή αυτής  δημοτική υπάλληλο κα Γεωργία Μπουγάδη
συνολικής δαπάνης 879,51€.

2)  Εγκρίνει  την  έκδοση  των  σχετικών  κατ΄  είδος  τακτοποιητικών  ισόποσων  χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, των
οποίων η πληρωμή έγινε από την πίστωση της παγίας προκαταβολής, ως εξής :

Κ.Α.Δ Ονοματεπώνυμο Αιτία Ποσό

15.6412 TNT- SKY PACK Μεταφορά έντυπου 
υλικού στην έκθεση της
Θεσσαλονίκης

147,60€

10.6661.0002 ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Προμήθεια 
οικοδομικών υλικών

28,64€

15.6412 TNT- SKY PACK Μεταφορά έντυπου 
υλικού στην έκθεση της
Θεσσαλονίκης

123,00€

15.6412 TNT- SKY PACK Μεταφορά έντυπου 
υλικού από την  έκθεση
της Θεσσαλονίκης

81,18€

25.6412 Μορφωνιός Συμεών Μεταφορά παλετών με 
το αναλώσιμο υλικό 
των μονάδων πόσιμου 
ύδατος

86,10€

10.6661.0002 ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Προμήθεια 
οικοδομικών υλικών

62,52€

30.6662.0002 Αγγελόπουλος 
Γεώργιος

Προμήθεια 
υλικών(Χρώματα-
σιδηρικά -εργαλεία)

350,47€

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 276/2013
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ΘΕΜΑ 2ο : Επιστροφή παγίας προκαταβολής και απαλλαγή υπολόγου.

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

Με τις υπ΄ αριθμ. 85 & 165/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η σύσταση
πάγιας προκαταβολής για το οικ.έτος 2013 ποσού 2.000,00€ για την αντιμετώπιση της πληρωμής
μικρών δαπανών του Δήμου που αναγράφονται στις ανωτέρω αποφάσεις.
Με την  υπ΄  αριθμ.  85/2013  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  ορίστηκε  αρμόδια  δημοτική
υπάλληλος η οποία θα  ενεργεί  τις  πληρωμής μετά από έγγραφες  εντολές  του Δημάρχου,  η κα
Γεωργία Μπουγάδη.
Με βάση τα παραπάνω εκδόθηκε το υπ΄ αριθμ. 19/21.5.2013  χρηματικό ένταλμα παγίας επιτρόπου
ποσού ευρώ 2.000,00€, σε βάρος του ΚΑ 80.8251.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους
2013 στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου κα Γεωργίας Μπουγάδη, η οποία προέβη στην πληρωμή
δαπανών που εγκρίθηκαν με τις υπ΄ αριθμ. 201 & 276/13 αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής και
πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή με την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων. Οι
δαπάνες αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην υπ΄αριθμ. 276/13 απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

Όπως προκύπτει  από το  υπ΄αριθμ.  4/2013 γραμμάτιο είσπραξης της  Ταμειακής Υπηρεσίας  του
Δήμου,  η  ανωτέρω  υπόλογος  διαχειριστής  της  παγίας  προκαταβολής  κα  Γεωργίας  Μπουγάδη,
επέστρεψε  το  υπόλοιπο  ποσό  ευρώ  1.120,49€  που  έλαβε  με  το  ανωτέρω  χρηματικό  ένταλμα
πληρωμής για τακτοποίηση της παγίας προκαταβολής.

Η οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη :

1)  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  173 του  Ν.3463/(ΔΚΚ) και  των  άρθρων 32  έως  35  του  ΒΔ 17-
5/15.6.1959
2) Τις υπ΄ αριθμ. 85 & 165/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες συστάθηκε η
παγία προκαταβολή
3) Το υπ΄αριθμ. 4/2013 γραμμάτιο είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ότι η διαχείριση της παγίας προκαταβολής οικ.έτους 2013 ευρώ δύο χιλιάδων (2.000,00€) έγινε
νόμιμα και η επιστροφή αυτής εμπρόθεσμα και απαλλάσσει την υπόλογο διαχειριστή  κα Γεωργία
Μπουγάδη δημοτικής υπαλλήλου κάθε ευθύνης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 277/2013
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ΘΕΜΑ 3ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  τοπογραφικής  αποτύπωσης  αγροτεμαχίου  νέων
δημοτικών σφαγείων.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 700,00€
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.6112.0001)

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ 11389 / 93 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Κατά  συνέπεια  και  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω  και  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Κέας,
εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας τοπογραφικής αποτύπωσης αγροτεμαχίου
νέων δημοτικών σφαγείων

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  700,00€  συμπ/νου  Φ.Π.Α.  από  τον  Κ.Α.  30.6112.0001  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

3.την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο
κείμενο της παρούσας εισήγησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η  μελέτη  αφορά  στην  παροχή  υπηρεσίας  τοπογραφικής  αποτύπωσης  αγροτεμαχίου  των  νέων
δημοτικών σφαγείων

Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν, ανάλογα με τις υποδείξεις του Δήμου.                          

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06).



25η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 20ης Δεκεμβρίου 2013

Ισχύουσες Διατάξεις 

      1.Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
      2.Οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
      3.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007
      4.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5/15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και   
          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»
      5.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10
      6.Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 
      7.Οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην  
         Οδηγία 2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
        πληρωμών στις εμπορικές  συναλλαγές»
      8.Η υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.Α.
 
Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2013, ύψους 700,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α.  30.6112.0001,  (σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  3871/10,  του  Π.Δ.  113/10  και  της  υπ’
αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη γνώμη
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου.

Τόπος Παροχής 
Η τοπογράφηση θα γίνει στον χώρο του νέου δημοτικού σφαγείου και η τοπογραφική αποτύπωση
στο γραφείο του αναδόχου.

Διάρκεια Σύμβασης 
Οι  παραπάνω  εργασίες  θα  ολοκληρωθούν  εντός  μίας  (1)  εβδομάδας  από  την  ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.

Παραλαβή Εργασίας
Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή που θα παρακολουθεί την
καλή εκτέλεσης τους.

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας θα γίνει με το πέρας των εργασιών. Τυχόν διαφορές
που  μπορεί  να  προκύψουν  μετά  την  υπογραφή  της  σχετικής,  μεταξύ  του  Δήμου  και  του
προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της υπ’ αριθμόν
11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

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 2013 και στον Κ.Α.
     30.6112.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου
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 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                                                                            

Α) Εγκρίνει την δαπάνη για την παροχή υπηρεσίας τοπογραφικής αποτύπωσης αγροτεμαχίου νέων
δημοτικών σφαγείων  και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 700,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30.6112.0001, του προϋπολογι-
σμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 278/2013
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ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αλλαγή χρήσης της παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος από εργοτάξιο σε  γραφείων Δημαρχείου 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  σαράντα  και  ογδόντα  έξι
(40,86€)  για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την αλλαγή χρήσης της παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος  από εργοτάξιο σε κτίρια γραφείων Δημαρχείου Κέας.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 259 του ΔΚΚ και θα βαρύνει τον ΚΑ
10.6211.0002  προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2013  στον  οποίο  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 άρθρου 259 του ΔΚΚ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στον ΚΑ 
10.6211.0002 
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  σαράντα  και  ογδόντα  έξι  (40,86€)  σε  βάρος  του  ΚΑ
10.6211.0002 προϋπολογισμού οικ.  έτους  2013  για την  κάλυψη της  υπηρεσιακής ανάγκης  που
αφορά την αλλαγή χρήσης της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από εργοτάξιο σε κτίρια γραφείων
Δημαρχείου Κέας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 279/2013
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ΘΕΜΑ 5ο  :   Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  ανανέωση  ασφαλιστηρίων
συμβολαίων για οχήματα 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 συνολικού ποσού ευρώ χιλίων τριακοσίων
εξήντα  δύο  (1.362,00€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  εργασία
ανανέωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων οχημάτων του Δήμου Κέας, αναλυτικά ως εξής :

• για το υπ΄ αριθμ.  ΚΗΥ2288 Φ.Ι.Χ. από 25/12/2013 – 25/06/2014 ποσού 282,00€ σε βάρος
του ΚΑ 20.6253.0001

• για το υπ΄ αριθμ.  ΚΗΥ2277 Φ.Ι.Χ. από 25/12/2013 – 25/06/2014 ποσού 312,00€ σε βάρος
του ΚΑ 20.6253.0001

• για το υπ΄ αριθμ.  ΚΗΥ2290 Φ.Ι.Χ. από 25/12/2013 – 25/06/2014 ποσού 261,00€ σε βάρος
του ΚΑ 30.6253

• για το υπ΄ αριθμ.  ΚΗΥ6737 Φ.Ι.Χ. από 25/12/2013 – 25/06/2014 ποσού 196,00€ σε βάρος
του ΚΑ 30.6253

• για το υπ΄ αριθμ.  ΚΗΗ4672 Φ.Ι.Χ. από 27/12/2013 – 27/06/2014 ποσού 311,00€ σε βάρος
του ΚΑ 20.6253.0001

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80
και θα βαρύνει τους Κ.Α. 20.6253.0001 & 30.6253  προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.

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 2013 και στον Κ.Α.  
     20.6253.0001 & 30.6253
4. Τα υπ΄ αριθμ. 788664-3, 788666-3, 788702-3,  788663-3 & 1200681-0 ανανεωτήρια συμβόλαια
5. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού ευρώ  χιλίων τριακοσίων εξήντα δύο (1.362,00€) σε βάρος
των  Κ.Α.  20.6253.0001  με  τίτλο  “Ασφάλιστρα  απορριμματοφόρων”  &  30.6253  με  τίτλο
“Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων” του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Β) Εισηγείται την απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο στην εταιρεία INTERNATIONAL LIFE για
την εργασία ανανέωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων των υπ΄ αριθμ. ΚΗΥ2288 Φ.Ι.Χ, ΚΗΥ2277
Φ.Ι.Χ, ΚΗΥ2290 Φ.Ι.Χ., ΚΗΥ6737 Φ.Ι.Χ. οχημάτων του Δήμου, από 25/12/2013 – 25/06/2014 και
του υπ΄αριθμ. ΚΗΗ4672 Φ.Ι.Χ. οχήματος του Δήμου από 27/12/2013 – 27/06/2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 280/2013
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ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή λογαριασμού HOL
ADSL του Δήμου Κέας μηνός Νοεμβρίου 2013.

Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  6ο 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 πίστωσης ποσού ευρώ δεκαεπτά (17,00€) για την κάλυψη της
υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή λογαριασμών συνδρομής  internet hol adsl 2000
Δήμου Κέας  για τον μήνα Νοέμβριο 2013.

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  2013  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 2013 και 
    στον Κ.Α.  00.6452.
4. Την υπ’ αριθ. 65/2008 και 47/2010 απόφαση του Δ.Σ. για εγγραφή του Δήμου ως
    συνδρομητή.
5. Την υπ΄αριθμ. 23/13 απόφαση Δημάρχου 
6. Την εισήγηση του αντιπροέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την διάθεση πίστωσης ποσού ευρώ δεκαεπτά (17,00€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης
που αφορά την πληρωμή λογαριασμών συνδρομής internet hol adsl 2000 Δήμου Κέας  για τον μήνα
Νοέμβριο 2013, του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 281/2013
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ΘΕΜΑ 7ο : Ανατροπή και νέα δέσμευση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης στον αντίστοιχο κω-
δικό αριθμό εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ.έτους 2013 και διάθεση πίστωσης.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  7ο 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.
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  λαμβάνεται  υπόψη  η  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. 

Με  τις  υπ΄  αριθμ.  276  &  302/2013  προτάσεις  ανάληψης  υποχρέωσης  είχε  γίνει  δέσμευση
συνολικού ποσού ευρώ τριών χιλιάδων (3.000,00€) στον ΚΑ 20.6671.0002 του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2013 με τίτλο “Ανταλλακτικά φορτηγών - ημιφορτηγών”.

• Πρέπει να γίνει ανατροπή του υπολοίπου ποσού 60,04€ που είχε δεσμευτεί με την ΑΑΥ
276/13 από τον ΚΑ 20.6671.0002 με τίτλο  “Ανταλλακτικά φορτηγών - ημιφορτηγών” 

• Πρέπει να γίνει ανατροπή του υπολοίπου ποσού 1.835,78€ που είχε δεσμευτεί με την ΑΑΥ
302/13 από τον ΚΑ 20.6671.0002 με τίτλο  “Ανταλλακτικά φορτηγών - ημιφορτηγών” 

• Πρέπει να γίνει νέα δέσμευση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.895,82€ από τον
ΚΑ 20.6671.0002 με τίτλο  “Ανταλλακτικά φορτηγών - ημιφορτηγών” 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα τις ανατροπές ποσών  και προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης –
δέσμευσης πίστωσης και νέα δέσμευση και διάθεση πίστωσης από τον Κ.Α.  20.6671.0002  όπως
αναλυτικά αναφέρεται στους κατωτέρω πίνακες :

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ

ΑΑΥ  276
20.6671.0002

Ανταλλακτικά φορτηγών - ημιφορτηγών 60,04

ΑΑΥ  302
20.6671.0002

Ανταλλακτικά φορτηγών - ημιφορτηγών 1.835,78

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ

20.6671.0002 Ανταλλακτικά φορτηγών - ημιφορτηγών 1.895,82
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

α) Την εισήγηση του προέδρου 
β)  Τις  προτάσεις  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 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τις  ανατροπές  ποσών  και  προτάσεων  ανάληψης  υποχρέωσης  –  δέσμευσης  πίστωσης  και  νέα
δέσμευση και διάθεση πίστωσης από τον Κ.Α.  20.6671.0002  όπως αναλυτικά αναφέρεται στους
κατωτέρω πίνακες :

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ

ΑΑΥ  276
20.6671.0002

Ανταλλακτικά φορτηγών - ημιφορτηγών 60,04

ΑΑΥ  302
20.6671.0002

Ανταλλακτικά φορτηγών - ημιφορτηγών 1.835,78

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ

20.6671.0002 Ανταλλακτικά φορτηγών - ημιφορτηγών 1.895,82

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 282/2013
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ΘΕΜΑ 8ο  : Δέσμευση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης στον αντίστοιχο κωδικό αριθμό των
εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ.έτους 2013 και διάθεση πίστωσης.

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.
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 πρόταση ανάληψης  υποχρέωσης δέσμευσης
πίστωσης για την πληρωμή ισόποσων δαπανών σε βάρος των Κωδικών Αριθμών των εξόδων του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013 όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα :

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ

70.6644.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ

2.000,00

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  την  ανωτέρω πρόταση ανάληψης  υποχρέωσης  δέσμευσης  πίστωσης  για  την  πληρωμή
ισόποσων  δαπανών  σε  βάρος  του  Κωδικού  Αριθμού  εξόδων  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου
οικ.έτους 2013 σύμφωνα με το ΠΔ 113/2010 “περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες”
και την διάθεση πιστώσεων  για την πληρωμή των ανάλογων δαπανών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 283/2013



25η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 20ης Δεκεμβρίου 2013

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση αποφάσεων δημάρχου που αφορούν αμοιβές δικαστικής επιμελήτριας για
διάφορες επιδόσεις.

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.

Τέλος, σύμφωνα με άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής
κίνδυνος  ή  απειλείται  άμεση  ζημία  των  δημοτικών  συμφερόντων  από  την  αναβολή  λήψης
απόφασης,  ο  Δήμαρχος  μπορεί  να  αποφασίσει  για  θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της
οικονομικής  ή της  επιτροπής ποιότητας  ζωής.  Στην περίπτωση αυτή  οφείλει  να υποβάλει  προς
έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

Δημιουργήθηκε  η  άμεση  ανάγκη για  την  πληρωμή  αμοιβής  της  δικαστικής  επιμελήτριας  κα
Χριστίνας  Παν.Ανδρούτσου  με  ΑΦΜ  029640508-ΔΟΥ  Δ΄  Αθηνών,  για  δέκα  (10)  συνολικά
επιδόσεις  που  διενήργησε  κατόπιν  γραπτής  παραγγελίας  του  πληρεξούσιου  δικηγόρου
κ.  Ευάγγελου  Χατζηγιαννάκη  για  λογαριασμό  του  Δήμου  Κέας,  συνολικού  ποσού  ευρώ
εννιακοσίων  είκοσι  δύο  και  πενήντα  λεπτών  (922,50€)  σε  βάρος  του  Κ.Α.  00.6116.0001  του
προϋπολογισμού  εξόδων οικονομικού έτους 2013 με τίτλο “Αμοιβές δικαστικών επιμελητών”.

Ο Δήμαρχος  Κέας  με  τις  υπ΄  αριθμ.  2345  & 6790/2013  αποφάσεις  του  ενέκρινε  την  διάθεση
πίστωσης ποσού ευρώ εννιακοσίων είκοσι δύο και πενήντα λεπτών (922,50€)  σε βάρος του Κ.Α.
00.6116.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013 με τίτλο “Αμοιβές δικαστικών
επιμελητών”.

Υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής τις ανωτέρω αποφάσεις όπως ορίζει
ο νόμος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1.   Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1 και παρ ιε΄.
2.   Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80.
3.   Τις διατάξεις του 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 
4.   Τις υπ΄αριθμ  2345 & 6790/2013 αποφάσεις Δημάρχου
5.   Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και
       στον Κ.Α. 00.6116.0001 
6.   Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει  τις  υπ΄  αριθμ.  2345 & 6790/2013 αποφάσεις Δημάρχου,  που  αφορούν  αμοιβή της
δικαστικής επιμελήτριας κα Χριστίνας Παν.Ανδρούτσου με ΑΦΜ 029640508-ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών, για
δέκα (10)  συνολικά επιδόσεις  που διενήργησε κατόπιν  γραπτής  παραγγελίας  του πληρεξούσιου
δικηγόρου κ. Ευάγγελου Χατζηγιαννάκη για λογαριασμό του Δήμου Κέας, συνολικού ποσού ευρώ 
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εννιακοσίων  είκοσι  δύο  και  πενήντα  λεπτών  (922,50€)  σε  βάρος  του  Κ.Α.  00.6116.0001  του
προϋπολογισμού  εξόδων οικονομικού έτους 2013 με τίτλο “Αμοιβές δικαστικών επιμελητών”.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 284/2013
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ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση  της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή τελών μεταβίβα-
σης της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας του μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφο-
ρίας ΜΕ 121490 Ι.Χ.

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 συνολικού ποσού ευρώ ενενήντα (90,00€) για
την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή τελών μεταβίβασης της άδειας και
των πινακίδων κυκλοφορίας του μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 121490 Ι.Χ, ως
εξής : 

• ποσού ευρώ εβδομήντα πέντε (75,00€) για πληρωμή οφειλόμενων τελών χρήσης και τελών
μεταβίβασης υπέρ ΔΟΥ Κορωπίου

• ποσού ευρώ δεκαπέντε (15,00€) για πληρωμή τελών υπέρ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 259 του ΔΚΚ και θα βαρύνει τον Κ.Α.
30.6323 προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 με τίτλο “Λοιπά τέλη κυκλοφορίας”, στον οποίο έχει
εγγραφεί πίστωση ευρώ χίλια πεντακόσια (1.500,00€).

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 άρθρου 259 του ΔΚΚ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στον Κ.Α.  
30.6323
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  συνολικού  ποσού  ευρώ  ενενήντα  (90,00€)  για  πληρωμή
οφειλόμενων  τελών  χρήσης  και  τελών  μεταβίβασης  υπέρ  ΔΟΥ Κορωπίου ποσού  (75,00€)  και
πληρωμή τελών  υπέρ  Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου ποσού (15,00€) σε  βάρος  του  ΚΑ 30.6323
προϋπολογισμού  οικ.έτους  2013  με  τίτλο  “Λοιπά  τέλη  κυκλοφορίας”,  για  την  κάλυψη  της
υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή τελών μεταβίβασης της άδειας και των πινακίδων
κυκλοφορίας του μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 121490 Ι.Χ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 285/2013
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο:   Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή φόρου τόκων προ-
θεσμιακής κατάθεσης.

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

Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική
Επιτροπή  αποφασίζει  για  την  έγκριση  των  δαπανών  και  τη  διάθεση  των  πιστώσεων  του
προϋπολογισμού,  εκτός  από  εκείνες  που  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  αποφασίζει  το
δημοτικό συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος  αιτείται  την  διάθεση (ψήφιση)  πίστωσης  ποσού ευρώ διακοσίων  εξήντα  ενός  και
τριάντα  τριών  λεπτών  (261,33€) για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την
αυτοτελή φορολόγηση προθεσμιακής κατάθεσης στην Τράπεζα Πειραιώς έναρξης 12 Δεκεμβρίου
και λήξης 12 Ιανουαρίου 2014.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και θα βαρύνει τον
ΚΑ 00.6311 - “Φόροι τόκων” προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 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. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στον ΚΑ
    00.6311
3. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει πίστωση ποσού ευρώ διακοσίων εξήντα ενός και τριάντα τριών λεπτών (261,33€) για την
κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την αυτοτελή φορολόγηση προθεσμιακής κατάθεσης
στην Τράπεζα Πειραιώς έναρξης 12 Δεκεμβρίου και λήξης 12 Ιανουαρίου 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 286/2013
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ΘΕΜΑ 2ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστω-
σης για την παροχή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς εγγράφων για τον μήνα Νοέμβριο 2013 του Δή-
μου 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 διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ διακοσίων δεκατεσσάρων και
εξήντα ενός λεπτού (214,61€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την εργασία
ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου για τον μήνα Νοέμβριο 2013.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28/80
και  θα  βαρύνει  τον Κ.Α.  00.6224 προϋπολογισμού οικ.  έτους  2013 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 2013 και στον Κ.Α.   
     00.6224
4. Την εισήγηση του αντιπροέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  ευρώ  214,61€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  00.6224  με  τίτλο
«Λοιπές επικοινωνίες» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

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 Νοέμβριο 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 287/2013



25η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 20ης Δεκεμβρίου 2013

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός Βελισσαροπούλου Ειρήνη

             
  Μαρούλης Φίλιππος

Μορφωνιός Ιωάννης
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