
2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 24ης Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 2ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την  24η  Ιανουαρίου 2014

Σήμερα, την 24η  Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 συνήλθε
το  Δημοτικό  Συμβούλιο  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση,  στην  αίθουσα  του
Ιστορικού  Δημαρχείου  στην  Ιουλίδα,  ύστερα  από  την  255/20.01.2014  έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  η νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε σύνολο 17 μελών
βρέθηκαν παρόντα  10 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ                              

1. Βελισσαροπούλου Ειρήνη                               1. Ξυδοπούλου Μαρία
2. Δεμένεγας Εμμανουήλ                                       2. Λέανδρος Εμμανουήλ
3. Βασιλάκης Στυλιανός                                      3. Λουρή-Αθανασοπούλου Άννα
4.Ευαγγέλου Ιωάννης                                            4. Θεοδώρου Καλλιόπη
5. Πασπάτης Πέτρος                                             5. Βρεττός Στέφανος
6. Μορφωνιός Ιωάννης-Δημήτριος                       6. Ζουλός Νικόλαος
7. Μαρούλης Φίλιππος                                         
8. Μωραϊτου–Πουλάκη Μαρία                             
9. Παούρης Δημήτριος
10. Λέπουρας Στυλιανός                                        (Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

       11. Δεμένεγα Βασιλική   (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 10ου θέματος)

Στη συνεδρίαση  παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας, ενώ απουσιάζουν
η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κορησσίας κα Γρυπάρη Μαρία και η Πρόεδρος
της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κα Βρέτταρου Άννα. 

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την
τήρηση των πρακτικών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 24/01/2014

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  255/24.01.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
 

1. Σύσταση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου
μελετών (Ν.3316/2005) [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]  

2. Ορισμός δημοτικού συμβούλου – μέλους της επιτροπής βεβαίωσης καλής
εκτέλεσης - ΠΔ 28/80 [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

3. Ορισμός μελών της επιτροπής σφραγίσματος καταστημάτων από μόνιμους
υπαλλήλους του Δήμου [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]. 

4. Σύσταση επιτροπής παραλαβής έργων μέχρι το ποσό των 5.869,40 € συν
ΦΠΑ (άρθρο 15 παρ.2 Π.Δ. 171/87) [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος
Δεμένεγας]

5. Σύσταση  επιτροπής  επίλυσης  φορολογικών  διαφορών  έτους  2014
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας] 

6. Σύσταση επιτροπών επισκευής οχημάτων & μηχανημάτων & παραλαβής
ανταλλακτικών  αυτών [εισηγητής Αντιδήμαρχος Σ. Βασιλάκης]

7. Ορισμός ενός  (1)  Δημοτικού  Συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής
έργων  δαπάνης  άνω  των  5.869,41  €  χωρίς  ΦΠΑ  για  το  έτος  2014
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

8. Σύσταση  επιτροπής  ενστάσεων  για  θέματα  ύδρευσης  [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας] 

9. Ορισμός εκπροσώπου ως μέλος στην επιτροπή του άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ.
για τον καθορισμό πολυσύχναστων παραλιών [εισηγητής  Αντιδήμαρχος
Ειρ. Βελισσαροπούλου] 

10. Σύσταση Επιτροπής Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων [εισηγητής:
Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Πέτρος Πασπάτης]

11. Έγκριση για την μετακίνηση εκτός έδρας του Δημάρχου Κέας, [εισηγητής
Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Πέτρος Πασπάτης]

12. Έγκριση  για  την  μετακίνηση  εκτός  έδρας  των  Αντιδημάρχων  Κέας,
[εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Πέτρος Πασπάτης]

13. Έγκριση για κάλυψη δαπάνης  κινητής τηλεφωνίας  στο Δήμαρχο τους
Αντιδημάρχους και την Τεχνική Υπηρεσία, [εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ., κ.
Πέτρος Πασπάτης]

14. Παράταση μίσθωσης ακινήτου που εκμισθώνει ο Δήμος Κέας για το 2014
[εισηγητής Αντιδήμαρχος Σ. Βασιλάκης]

15. Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  προμηθειών  (ΕΚΠΟΤΑ  άρθρο  46
παρ.2) [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

16. Αντικατάσταση τακτικού μέλους Επιτροπής Τουριστικής Προβολής λόγω
παραίτησης [εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Πέτρος Πασπάτης]

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

1. Υποβολή  πρότασης  της  πράξης  “Οδηγός  Πόλης”  για  ένταξη  στο
Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Ψηφιακή  Σύγκλιση»  στον  Άξονα
Προτεραιότητας 2: “ΤΠΕ και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής” Ειδικό Στόχο
2.1.: Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή
των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα” στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης
“ΕΦΔ Ε.Ε.Τ.Α.Α.” [εισηγητής Αντιδήμαρχος Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
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2. Λήψη  απόφασης  αναφορικά  με  την  ανατροπή-αποδέσμευση  των
ανεκτέλεστων  δεσμευμένων  πιστώσεων  του  προϋπολογισμού  δαπανών
οικονομικού έτους 2013. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]
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Θέμα  1ο:  Σύσταση  επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη
αναδόχου μελετών (Ν.3316/2005)

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα, ο οποίος
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με τις παρ.1
και  3,  του  άρθρου  21 του  Ν.3316/2005  «Για τη  διεξαγωγή  των διαγωνισμών του
νόμου αυτού η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί με απόφαση της Επιτροπή Διαγωνισμού,
που αποτελείται από τρία μέλη. Δύο από τα μέλη είναι υπάλληλοι, με τους αναπληρωτές
τους, που έχουν εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση
σύμβασης και υπηρετούν είτε στην αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης, είτε και σε άλλους
φορείς  του δημόσιου  τομέα  και  ένας  εξ  αυτών  ορίζεται  ως  πρόεδρος  με  τον
αναπληρωτή του» […] «Ένα από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού υποδεικνύεται
σε κάθε περίπτωση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του,
μετά από σχετικό αίτημα της αναθέτουσας Αρχής. Αν το Τ.Ε.Ε. δεν ανταποκριθεί μέσα
σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, επιλέγεται από την αναθέτουσα Αρχή πρόσωπο-
μέλος του Τ.Ε.Ε.. Με την απόφαση συγκρότησης μπορεί να ορίζεται γραμματέας της
Επιτροπής. Για τη συγκρότηση, λειτουργία και τις αποφάσεις της Επιτροπής ισχύουν
συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Ν. 2690/ 1999.».

 Ως μέλη της επιτροπής προτείνονται οι:

1-Δεμένεγα Δήμητρα, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε ,ως Πρόεδρο και 
2-Μυκωνιάτη Σωτηρία, Υπάλληλο του Δήμου 
3-Μωραΐτη Μαριάννα, Υπάλληλο του Δήμου, ως γραμματέα.

Με αναπληρωματικά μέλη του Δήμου:
1-Πετρή Βάσω, Υπάλληλο του Δήμου και
2-Νεχαλιώτου Σοφία, Υπάλληλο του Δήμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού και ανάδειξης αναδόχου μελετών με τακτικά μέλη
τις:
1-Δεμένεγα Δήμητρα, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε, ως Πρόεδρο και 
2-Μυκωνιάτη Σωτηρία, Υπάλληλο του Δήμου 
3-Μωραΐτη Μαριάννα, Υπάλληλο του Δήμου, ως γραμματέα.

και αναπληρωματικά μέλη:
1-Πετρή Βάσω, Υπάλληλο του Δήμου και
2-Νεχαλιώτου Σοφία, Υπάλληλο του Δήμου 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 4/2014
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Θέμα  2Ο:  Ορισμός  δημοτικού  συμβούλου  –  μέλους  της  επιτροπής  βεβαίωσης
καλής εκτέλεσης - ΠΔ 28/80 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το  λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο  Δεμένεγα,  ο
οποίος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με το
άρθρο 67 παρ.1 του ΠΔ 28/1980:
«Η  παραλαβή  κάθε  δημοτικής  προμήθειας  εκτελείται  από  επιτροπή,  η  οποία
αποτελείται  από  δύο  υπαλλήλους  του  δήμου  και  ενός  δημοτικού  συμβούλου.  Σε
περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων ορίζονται ισάριθμοι αυτών δημοτικοί σύμβουλοι. Οι
δημοτικού  σύμβουλοι  ορίζονται  με  απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου,  οι  δε
υπάλληλοι από το δήμαρχο. Προτιμώνται οι κατά βαθμό ανώτεροι. Μαζί με τα τακτικά
μέλη ορίζονται και τα αναπληρωματικά.»

Σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ 1 του ΠΔ 28/80, οι διατάξεις του προεδρικού
διατάγματος έχουν αναλογική εφαρμογή και για τις υπηρεσίες. Επίσης, σύμφωνα με
το άρθρο 273 παρ 3 του Ν. 3463/06, μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος
της  παραγράφου  2  του  άρθρου  209,  οι  κάθε   είδους  υπηρεσίες,  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΄),  με την
επιφύλαξη  των  ειδικών  ρυθμίσεων  του  Π.Δ.  346/1998  (ΦΕΚ 230  Α΄),  ως  ισχύει
(πλέον ΠΔ 60/2007). 

Προτείνεται  ο  Στυλιανός  Βασιλάκης  Δημοτικός  σύμβουλος  ως  μέλος  της
επιτροπής  βεβαίωσης  καλής  εκτέλεσης  -  ΠΔ 28/80  με  αναπληρωτή  το  Δημοτικό
Σύμβουλο, κο Δημήτριο Παούρη. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις των άρθρων:
• 67 παρ.1 του ΠΔ 28/1980
• 70 παρ 1 του ΠΔ 28/80
• 273 παρ 3 & 209 παρ 2 του Ν. 3463/06 και 
• τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11  Α΄), με την επιφύλαξη των ειδικών 

ρυθμίσεων του Π.Δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230 Α΄), ως ισχύει (πλέον ΠΔ 60/2007). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει  τον  Δημοτικό  Σύμβουλο  κ.Στυλιανό  Βασιλάκη  ως  μέλος  της  επιτροπής
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης - ΠΔ 28/80, με αναπληρωτή το Δημοτικό Σύμβουλο, κ.
Δημήτριο Παούρη. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 5/2014
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Θέμα  3ο:  Ορισμός  μελών  της  επιτροπής  σφραγίσματος  καταστημάτων  από
μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το  λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο  Δεμένεγα,  ο
οποίος  εισηγούμενος  το  3ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι  η σωστή
λειτουργία  των  καταστημάτων  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  (ΚΥΕ)  έχει  ιδιαίτερη
βαρύτητα  για  την  καλή  εικόνα  του  Νησιού.  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  80  του
Ν.3463/2006, ο Δήμος είναι αρμόδιος για την αδειοδότηση ΚΥΕ. Βέβαια ο έλεγχος
της  σύννομης  λειτουργίας  μιας  αδειοδοτημένης  επιχείρησης  ανήκει  αποκλειστικά
στην Αστυνομία. Η σφράγιση ΚΥΕ, αποτελεί διοικητικό μέτρο που έχει ως στόχο την
διασφάλιση  στην  πράξη  της  διακοπής  λειτουργίας  του  καταστήματος,  όταν  αυτή
προβλέπεται από το νόμο. Η σφράγιση γίνεται με (γραπτή) εντολή του Δημάρχου από
τη δημοτική αστυνομία ή το όργανο που ορίζεται «για τον σκοπό αυτόν από το οικείο
Δημοτικό Συμβούλιο και αποτελείται από υπαλλήλους ή και αιρετούς στην περίπτωση
που δεν έχει συσταθεί δημοτική αστυνομία» (αρθρ. 80 παρ. 7 ΚΔΚ). Η ίδια διάταξη
προβλέπει  ότι  «το  αρμόδιο  όργανο,  κατά  την  εκτέλεση  των  ανωτέρω  πράξεων,
δύναται, όπου κρίνει αναγκαίο, να ζητά τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, η
οποία υποχρεούται να την παρέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 και
161 του ΠΔ 141/1991 (ΦΕΚ 58 Α)».

Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 6 εδ. γ ΚΔΚ, ο Δήμαρχος οφείλει πάντως να
παρέχει την εντολή προς σφράγιση, ενώ η παράβαση των σχετικών διατάξεων της εν
λόγω  παραγράφου  χαρακτηρίζεται  ως  «πειθαρχικό  αδίκημα  και  παράβαση
καθήκοντος» και τιμωρείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 και 143 του ΚΔΚ και
κατά το άρθρο 259 ΠΚ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνεται  η σύσταση τριμελούς  επιτροπής από
μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου για το σφράγισμα των καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος  όταν αυτό προβλέπεται  από το Νόμο και  ο Δήμαρχος,  ως οφείλει,
παρέχει την εντολή προς σφράγιση.

Συγκεκριμένα  προτείνονται  ως  μέλη  της  επιτροπής  σφραγίσματος
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από 01/01/2014 έως 31/12/2014 οι:

1. Μωραΐτη Μαριάννα, Υπάλληλος του Δήμου
2. Μορφωνιός Λεονάρδος, Υπάλληλος του Δήμου 
3. Παούρης Νικόλαος Υπάλληλος του Δήμου 

με αναπληρωματικά μέλη:

1. Πετρή Βασιλική, Υπάλληλος του Δήμου
2. Πορίχης Ιωάννης, δημοτικός υπάλληλος κλάδου ΔΕ28
3. Περδικάρης Λεωνίδας, Υπάλληλος του Δήμου

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις:

1. του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 
2. των άρθρων 159 και 161 του ΠΔ 141/1991 (ΦΕΚ 58 Α)
3. του άρθρου 80 παρ. 6 εδ. γ ΚΔΚ
4. των άρθρων 142 και 143 του ΚΔΚ και κατά το άρθρο 259 ΠΚ
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Ο συνδυασμός της μειοψηφίας έχει την άποψη ότι πρέπει στην επιτροπή να

μετέχει και ένας αιρετός)

Συγκροτεί επιτροπή σφραγίσματος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από
01/01/2014 έως 31/12/2014 με τακτικά μέλη τους: 

• Μωραΐτη Μαριάννα, Υπάλληλος του Δήμου
• Μορφωνιός Λεονάρδος, Υπάλληλος του Δήμου 
• Παούρης Νικόλαος, Υπάλληλος του Δήμου 

και αναπληρωματικά μέλη:
1. Πετρή Βασιλική, Υπάλληλος του Δήμου
2. Πορίχης Ιωάννης, δημοτικός υπάλληλος κλάδου ΔΕ28
3. Περδικάρης Λεωνίδας, Υπάλληλος του Δήμου

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 6/2014
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Θέμα 4ο: Σύσταση επιτροπής παραλαβής έργων μέχρι το ποσό των 5.869,40 € συν
ΦΠΑ (άρθρο 15 παρ.2 Π.Δ. 171/87) 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το  λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο  Δεμένεγα,  ο
οποίος  εισηγούμενος  το  4ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι
παρακολούθηση, η διοίκηση και ο έλεγχος των έργων του άρθ. 15 παρ.2 ΠΔ 171/87
γίνεται από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας. Η Δημαρχιακή Επιτροπή ή
το Κοινοτικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσουν για την παρακολούθηση τη διοίκηση και
τον  έλεγχο  της  εκτέλεσης  ένα  Δημοτικό  ή  Κοινοτικό  Σύμβουλο.  Τα  έργα
παραλαμβάνονται  από δύο Δημοτικούς  ή Κοινοτικούς  Συμβούλους,  που ορίζονται
από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, οι οποίοι συντάσσουν βεβαίωση για την
καλή  εκτέλεση  και  το  εύλογο  της  δαπάνης  του  έργου.  Οι  σύμβουλοι  μπορεί  να
ορίζονται  για  την  παραλαβή  όλων  των  έργων  που  εκτελούνται  μέσα  στο  ίδιο
ημερολογιακό έτος. Στην ανωτέρω επιτροπή μπορεί να συμμετέχει προκειμένου μεν
για  Δήμους  ή  Κοινότητες  που  έχουν  δική  τους  Τεχνική  Υπηρεσία  και  τεχνικός
διπλωματούχος  ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατηγορίας  ΠΕ οποιουδήποτε
βαθμού, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.

Προτείνονται ως μέλη της επιτροπής παραλαβής έργων (άρθρο 15 παρ.2 Π.Δ. 
171/87), από 01/01/2014 έως 31/12/2014 οι εξής: 

Τακτικά Μέλη:
1. Βασιλάκης Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος
2. Μορφωνιός Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Δεμένεγα Δήμητρα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος του Δήμου

Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Δεμένεγας Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις του άρθ. 15 παρ.2 ΠΔ 171/87

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί  επιτροπή  παραλαβής  έργων  μέχρι  το  ποσό  των  5.869,40  €  συν  ΦΠΑ
(άρθρο 15 παρ.2 Π.Δ. 171/87) με τακτικά μέλη τους: 

1. Βασιλάκης Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος
2. Μορφωνιός Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Δεμένεγα Δήμητρα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος του Δήμου

και αναπληρωματικό μέλος τον Δεμένεγα Εμμανουήλ, Δημοτικό Σύμβουλο

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 7/2014
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Θέμα 5ο: Σύσταση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2014 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει  το  λόγο στο Δήμαρχο,  κ.  Αντώνιο  Δεμένεγα,  ο
οποίος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με
τον με τον νόμο 1080/80, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.8 του άρθρου 7 του Ν.
2307/95,  πρέπει  να  συσταθεί  επιτροπή  για  τη  συμβιβαστική  επίλυση  των
φορολογικών  διαφορών  μεταξύ  του  Δήμου  και  των  φορολογουμένων,  για  την
βεβαίωση  ή  αναγνώριση  φορολογικής  απαλλαγής  ή  μειώσεως  οποιουδήποτε
αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας
και προστίμου. 

Η εν λόγω επιτροπή συγκροτείται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου, με απόφαση
του  Δ.Σ  και  αποτελείται  από  δύο  Δημοτικούς  Συμβούλους  και  από  ένα
φορολογούμενο δημότη. Ο φορολογούμενος δημότης επιλέγεται με τον αναπληρωτή
του από το Δημοτικό Συμβούλιο από τον κατάλογο των φορολογουμένων.

Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  με  τον  αναπληρωτή  του  ορίζονται  με  την
απόφαση συγκρότησης της επιτροπής.

Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί δημοτικός υπάλληλος που ορίζεται με
τον αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση.
Σύμφωνα με τα παραπάνω παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.   

Προτείνονται  ως  μέλη  της  επιτροπής  επίλυσης  φορολογικών  διαφορών  για  το
ημερολογιακό έτος 2014 οι:

1.) Βασιλάκης  Στυλιανός,  Δημοτικός  Σύμβουλος,  ως  Πρόεδρος,  με
αναπληρωματικό μέλος τον Μορφωνιό Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο

2.) Παούρη  Δημήτριο,  Δημοτικό  Σύμβουλο,  με  αναπληρωματικό  μέλος  τον
Μαρούλη Φίλιππο, Δημοτικό Σύμβουλο 

3.) Τσούφη Αντωνία, Δημότη με αναπληρωματικό μέλος τον Νικόλαο Βουτυρά,
Δημότη.

Χρέη  γραμματέα  προτείνεται  να  εκτελέσει  η  Γεωργία  Μπουγάδη,  δημοτική
υπάλληλος με αναπληρώτρια την επίσης δημοτική υπάλληλο, κα Πετρή Βασιλική

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
τις διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί  επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών για το ημερολογιακό
έτος 2013 αποτελούμενη από τους:

1. Βασιλάκη  Στυλιανό,  Δημοτικός  Σύμβουλος,  ως  Πρόεδρος,  με
αναπληρωματικό μέλος τον Μορφωνιό Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο

2. Παούρη  Δημήτριο,  Δημοτικό  Σύμβουλο,  με  αναπληρωματικό  μέλος  τον
Μαρούλη Φίλιππο, Δημοτικό Σύμβουλο 

3. Τσούφη Αντωνία, Δημότη με αναπληρωματικό μέλος τον Νικόλαο Βουτυρά,
Δημότη.

Χρέη γραμματέα θα εκτελέσει  η κα Γεωργία  Μπουγάδη,  δημοτική  υπάλληλος με
αναπληρώτρια την επίσης δημοτική υπάλληλο, κα Πετρή Βασιλική

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 8/2014
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2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 24ης Ιανουαρίου 2014

Θέμα  6ο:  Σύσταση  επιτροπών  επισκευής  και  συντήρησης  οχημάτων  και
μηχανημάτων, καθώς και παραλαβής των ανταλλακτικών και των εργασιών που
αφορούν την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
Κέας. 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στυλιανό Βασιλάκη, ο
οποίος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις  του  Ν.Δ.  2396/53  και  των  υπ’  αριθ.  3373/390/1975  –  4993/745/1975
υπουργικών  αποφάσεων  θα  πρέπει  να  οριστούν  επιτροπές  για  την  επισκευή  και
συντήρηση  οχημάτων  και  μηχανημάτων  του  Δήμου  και  για  την  παραλαβή  των
ανταλλακτικών και των εργασιών.

Προτείνω στο συμβούλιο τη σύσταση των εν λόγω επιτροπών οι οποίες είναι
τριμελείς  και  αποτελούνται  από ένα δημοτικό σύμβουλο και  δύο υπαλλήλους του
Δήμου με τα αναπληρωματικά τους μέλη αποτελούμενη από τους:

Α.  Για  την  τριμελή  επιτροπή  για  την  ανάθεση  της  επισκευής  και  συντήρησης
οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, καθώς και την αγορά ανταλλακτικών από
τους:
1. Μορφωνιό Ιωάννη δημοτικό σύμβουλο με αναπληρωματικό μέλος τον Δεμένεγα
Εμμανουήλ δημοτικό σύμβουλο
2. Πορίχη Ιωάννη δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ28
3. Περδικάρη Λεωνίδα δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ30
με αναπληρωματικό μέλος τον Κορασίδη  Νικόλαο δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ29

Β. Για την τριμελή επιτροπή για την παραλαβή των ανταλλακτικών και των εργασιών
που αφορούν την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
από τους:
1. Μαρούλη Φίλιππο δημοτικό σύμβουλο με αναπληρωματικό μέλος τον Μωραΐτου -
Πουλάκη Μαρία δημοτικό σύμβουλο
2.  Κορασίδη  Νικόλαο δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ29
3. Μορφωνιό Λεονάρδο δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΥΕ16
με αναπληρωματικό μέλος τον Πορίχη Ιωάννη δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ28

Γ. Η εντολή επιθεώρησης και επισκευής θα δίνεται από τον Δήμαρχο, διότι ο Δήμος
στερείται γραφείου κίνησης.

Προτείνεται  από την κ.  Δεμένεγα Εμμανουήλ στην Α επιτροπή ως τρίτο μέλος  ο
Κορασίδης Νικόλαος με αναπληρωτή τον Περδικάρη Λεωνίδα και στην Β επιτροπή
ως τρίτο μέλος τον Πορίχη Ιωάννη με αναπληρωτή τον Μορφωνιό Λεονάρδο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 
παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί:
Α. Τριμελή επιτροπή για την ανάθεση της επισκευής και συντήρησης οχημάτων και
μηχανημάτων του Δήμου, καθώς και την αγορά ανταλλακτικών, αποτελούμενη από
τους:
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1. Μορφωνιό Ιωάννη δημοτικό σύμβουλο με αναπληρωματικό μέλος τον Δεμένεγα
Εμμανουήλ δημοτικό σύμβουλο
2. Πορίχη Ιωάννη δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ28
3.Κορασίδη Νικόλαο δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ29
με  αναπληρωματικό  μέλος  τον  Περδικάρη  Λεωνίδα  δημοτικό  υπάλληλο  κλάδου
ΔΕ30

Β. Τριμελή επιτροπή για την παραλαβή των ανταλλακτικών και των εργασιών που
αφορούν  την  επισκευή  και  συντήρηση  οχημάτων  και  μηχανημάτων  του  Δήμου,
αποτελούμενη από τους:

1. Μαρούλη Φίλιππο δημοτικό σύμβουλο με αναπληρωματικό μέλος τον Μωραΐτου -
Πουλάκη Μαρία δημοτικό σύμβουλο
2.  Κορασίδη  Νικόλαο δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ29
3.Πορίχη Ιωάννη δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ28
με  αναπληρωματικό  μέλος  τον  Μορφωνιό  Λεονάρδο  δημοτικό  υπάλληλο  κλάδου
ΥΕ16

Γ. Η εντολή επιθεώρησης και επισκευής θα δίνεται από τον Δήμαρχο, διότι ο Δήμος
στερείται γραφείου κίνησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 9/2014
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Θέμα 7ο: Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής
έργων δαπάνης άνω των 5.869,41 € χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2014 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 7 ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, κατά τις διατάξεις του Ν.3669 των άρθρων 73 και 75,
επιτροπές  παραλαβής έργων που αφορούν την προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή των
έργων δαπάνης άνω των 5.869,41 € χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το ΠΔ 171/87 άρθρο 16,
αποτελούνται  και  από  ένα  (1)  Δημοτικό  Σύμβουλο  που  ορίζεται  από  το  Δημοτικό
Συμβούλιο.
Εισηγούμαστε τον ορισμό ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του από το
Δημοτικό Συμβούλιο για την ανωτέρω Επιτροπή και συγκεκριμένα προτείνουμε τον κ.
Στυλιανό  Βασιλάκη  ως  τακτικό  μέλος  με  αναπληρώτρια  αυτού  την  κα  Ειρήνη
Βελισσαροπούλου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), τις διατάξεις
των άρθρων 73 και 75του Ν.3669 και του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει  ως  μέλος  –εκπρόσωπο του Δήμου Κέας στην Επιτροπή Παραλαβής έργων
δαπάνης άνω των 5.869,41 € χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2014, τη δημοτική σύμβουλο κα
Ειρήνη Βελισσαροπούλου με αναπληρωτή αυτής τον κ. Στυλιανό Βασιλάκη επίσης
δημοτικό σύμβουλο 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 10/2014
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Θέμα 8ο: Σύσταση επιτροπής ενστάσεων για θέματα ύδρευσης 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 8ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι πρέπει να οριστούν τα μέλη της «νομοθετημένης
υποχρεωτικής επιτροπής ενστάσεων ύδρευσης, αφού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
101  του  Ν.  3463/2006  και  70  του  Ν.  3852/2010,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  με  τον
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του, μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία
και την εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του. 

Στις  επιτροπές  προεδρεύει  δημοτικός  σύμβουλος  που  ορίζεται  με  την  απόφαση
συγκρότησης. Στις επιτροπές μετέχουν επίσης σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις
παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ή/
και  ιδιώτες  εμπειρογνώμονες  στα  θέματα  της  επιτροπής  και  εκπρόσωποι  κοινωνικών
φορέων της περιοχής.

Λαμβάνοντας,  λοιπόν,  υπόψη  την  παραγρ.  3.4  των  οικονομικών  όρων  του
Κανονισμού  Ύδρευσης  του  Δήμου  Κέας,  καλούμαστε  να  συγκροτήσουμε  τριμελή
Επιτροπή Ενστάσεων Ύδρευσης, αποτελούμενη από Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφία,
ο οποίος προεδρεύει της επιτροπής, ένα μέλος της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου
και ένα μέλος υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ή εμπειρογνώμονα. Η θητεία
της  εν  λόγω  επιτροπής  θα  έχει  διάρκεια  από  τη  λήψη  της  παρούσας  και  έως  την
31.12.2014.

Εισηγούμαστε την κάτωθι σύσταση της εν λόγω επιτροπής:
Τακτικά μέλη: Στυλιανός Βασιλάκης, Αντιδήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, ως πρόεδρος
                      Ιωάννης Ευαγγέλου, δημοτικός σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας
                      Γεωργία Μπουγάδη, ΤΕ17 Λογιστικού – Οικονομικού υπάλληλος του Δήμου

Αναπληρωματικά μέλη: Ιωάννης Μορφωνιός, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας
                                   Στυλιανός Λέπουρας,  δημοτικός σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας
                                   Μαρία Φιλιππούση, ΔΕ1 Διοικητικού, υπάλληλος του Δήμου

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Προτείνεται από τη μειοψηφία ως τακτικό μέλος ο Νικόλαος Ζουλός.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε  υπόψη  τις
διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 3463/2006 και 70 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί επιτροπή ενστάσεων για θέματα ύδρευσης αποτελούμενη από τους: 
Τακτικά μέλη: Στυλιανός Βασιλάκης, Αντιδήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, ως πρόεδρος
                      Νικόλαος Ζουλός, δημοτικός σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας
                      Γεωργία Μπουγάδη, ΤΕ17 Λογιστικού – Οικονομικού υπάλληλος του Δήμου

Αναπληρωματικά μέλη: Ιωάννης Μορφωνιός, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας
                                   Στυλιανός Λέπουρας, δημοτικός σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας
                                   Μαρία Φιλιππούση, ΔΕ1 Διοικητικού, υπάλληλος του Δήμου

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 11/2014
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2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 24ης Ιανουαρίου 2014

Θέμα 9ο: Ορισμός εκπροσώπου ως μέλος στην επιτροπή του άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ. για
τον καθορισμό πολυσύχναστων παραλιών

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Βελισσαροπούλου, η
οποία εισηγούμενη  το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με έγγραφο του
Κεντρικού Λιμεναρχείου Λαυρίου, ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει
εκπρόσωπο του Δήμου και νόμιμο αναπληρωτή αυτού, προκειμένου να συμμετάσχει
ως μέλος στην επιτροπή του άρθρου 35 του Γενικού Κώδικα Λιμένος.

Η επιτροπή συγκροτείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου και έχει ως
αρμοδιότητα τη λειτουργία των παραλιών κατά τους θερινούς μήνες (οργανωμένες
παραλίες λουομένων κ.λπ.), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Γ.Κ.Λ.
20 (ΦΕΚ 444Β’/1999) και το άρθρο 1 του Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ 87Α’/2000).

Προς τούτο προτείνουμε τους:
Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Αντιδήμαρχο ως τακτικό μέλος  
Πέτρο Πασπάτη, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου ως αναπληρωτή αυτής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Κέας στην επιτροπή του άρθρου 35 του Γ.Λ.Κ. αρ.
20  ΦΕΚ  444Β/99  του  Κεντρικού  Λιμεναρχείου  Λαυρίου  την  Ειρήνη
Βελισσαροπούλου,  Αντιδήμαρχο  με  αναπληρωτή  αυτής  τον  Πέτρο  Πασπάτη,
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 12/2014
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2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 24ης Ιανουαρίου 2014

Προσήλθε η κα Δεμένεγα Βασιλική

Θέμα 10ο: Σύσταση Επιτροπής Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων 

Ο Πρόεδρος  του  ΔΣ  εισηγούμενος  το  10ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17-23 του Ν. 2119/93 κύρωση
κώδικα  διατάξεων  περί  Μητρώων  Αρρένων  καταρτίζεται  τριμελής  επιτροπή  που
συγκροτείται ως ακολούθως:

Στους Δήμους από:
1. τον Δήμαρχο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, 
2. τον αρμόδιο για τα μητρώα αρρένων, υπάλληλο του Δήμου και από 
3. τον οικείο Ληξίαρχο, ως μέλη  

Έργο της Επιτροπής είναι η κατάρτιση ονομαστικού καταλόγου, στον οποίο
αναγράφονται ονομαστικά όλοι οι άρρενες και η τήρηση όλων των προβλεπόμενων
-στις  ανωτέρω  διατάξεις-  διαδικασιών  μέχρι  την  τελική  επικύρωση  του
προαναφερθέντος καταλόγου. 

Επειδή  η  αρμόδια  υπάλληλος  για  τα  Μητρώα Αρένων  του  Δήμου  μας  και  η
Ληξίαρχος είναι το ίδιο πρόσωπο, πρέπει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να
ορίζεται δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του ως τρίτο μέλος της επιτροπής
μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους.

Προτείνεται,  λοιπόν,  ως  τακτικό  μέλος  η  Αντιδήμαρχος  κα  Ειρήνη
Βελισσαροπούλου με αναπληρωτή της τον Αντιδήμαρχο κ. Στυλιανό Βασιλάκη.
Καλείται  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  εγκρίνει  τη  σύσταση Επιτροπής  Κατάρτισης
Ετήσιου Μητρώου Αρρένων. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
τις διατάξεις των άρθρων 17-23 του Ν. 2119/93 και την εισήγηση του Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη  σύσταση  Επιτροπής  Κατάρτισης  Ετήσιου  Μητρώου  Αρρένων,
αποτελούμενο από τους:

1. τον Δήμαρχο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, 
2. την  αρμόδιο  για  τα  μητρώα  αρρένων,  υπάλληλο  του  Δήμου  κα  Μωραϊτη

Μαριάννα και από 
3. την Αντιδήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου ως μέλος, με αναπληρωτή της

τον Αντιδήμαρχο κ. Στυλιανό Βασιλάκη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 13/2014
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2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 24ης Ιανουαρίου 2014

Θέμα 11ο: Έγκριση για την μετακίνηση εκτός έδρας του Δημάρχου 

Ο Πρόεδρος  του  ΔΣ  εισηγούμενος  το  11ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει  ότι  σύμφωνα  με  το  άρθρο  140 του  Ν.3463  «ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΔΗΜΩΝ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»  (ΦΕΚ  114/8-6-2006),  οι  Δήμαρχοι,  οι
Αντιδήμαρχοι,  οι  Πρόεδροι  Κοινοτήτων και  οι  δημοτικοί  ή κοινοτικοί  σύμβουλοι,
μπορούν να μετακινούνται έξω από την έδρα τους για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα
από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται
να μετακινηθεί έξω από την έδρα του ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος ή ο Πρόεδρος της
Κοινότητας χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το
συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν δικαιολογημένη ή
όχι. 

Σ' αυτούς που μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας καταβάλλονται τα έξοδα
μετακινήσεως, που είναι  αποδεδειγμένα ότι έχουν γίνει,  ύστερα από απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, που μπορεί να ορίζει και ημερήσια αποζημίωση.

Επειδή οι μετακινήσεις του Δημάρχου έχουν κατά κανόνα τον χαρακτήρα του
κατεπείγοντος,  προτείνουμε  να  υπάρξει  μια  ανοιχτή  έγκριση  για  τις  μετακινήσεις
αυτές από το Δημοτικό Συμβούλιο και την καθορισμένη ημερήσια αποζημίωση που
προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, οι οποίες θα καταβάλλονται στην συνέχεια
με την προσκόμιση και έγκριση των παραστατικών κάθε μετακίνησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), καθώς και
του άρθρου 140 του Ν. 3463 (ΦΕΚ 114/8-6-2006)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 

Την  ανοιχτή έγκριση για τις μετακινήσεις του Δημάρχου από το Δημοτικό
Συμβούλιο κατά την καθορισμένη ημερήσια αποζημίωση, που προβλέπεται από τις
κείμενες διατάξεις, οι οποίες θα καταβάλλονται στην συνέχεια με την προσκόμιση και
έγκριση των παραστατικών κάθε μετακίνησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 14/2014
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2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 24ης Ιανουαρίου 2014

Θέμα 12ο : Έγκριση για την μετακίνηση εκτός έδρας των Αντιδημάρχων Κέας. 

Ο Πρόεδρος  του  ΔΣ  εισηγούμενος  το  12ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει  ότι  σύμφωνα  με  το  άρθρο  140  του  Ν.3463  ΚΥΡΩΣΗ  ΤΟΥ  ΚΩΔΙΚΑ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΦΕΚ 114/8-6-2006), οι Δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι,
οι  Πρόεδροι  Κοινοτήτων  και  οι  δημοτικοί  ή  κοινοτικοί  σύμβουλοι,  μπορούν  να
μετακινούνται έξω από την έδρα τους για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση
του  Δημοτικού  Συμβουλίου.  Σε  κατεπείγουσες  περιπτώσεις  επιτρέπεται  να
μετακινηθεί έξω από την έδρα του ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος ή ο Πρόεδρος της
Κοινότητας χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το
συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν δικαιολογημένη ή
όχι. 

Σ' αυτούς που μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας καταβάλλονται τα έξοδα
μετακινήσεως, που είναι  αποδεδειγμένα ότι έχουν γίνει,  ύστερα από απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, που μπορεί να ορίζει και ημερήσια αποζημίωση.

Οι  μετακινήσεις  των  Αντιδημάρχων,  προβλέπονται  όταν  ενδεχομένως  να
παραστεί ανάγκη να μεταβούν εκτάκτως εκτός νησιού, λόγω των αρμοδιοτήτων τους.

   Γι’  αυτόν  τον  λόγο,  προτείνουμε  να  υπάρξει  μια  ανοιχτή  έγκριση  για  τις
μετακινήσεις τους αυτές από το Δημοτικό Συμβούλιο και την καθορισμένη ημερήσια
αποζημίωση που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις οι οποίες θα καταβάλλονται
στην συνέχεια με την προσκόμιση και έγκριση των παραστατικών κάθε μετακίνησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την   ανοιχτή  έγκριση  για  τις  μετακινήσεις  των  Αντιδημάρχων  από  το
Δημοτικό Συμβούλιο κατά την καθορισμένη ημερήσια αποζημίωση, που προβλέπεται
από  τις  κείμενες  διατάξεις,  οι  οποίες  θα  καταβάλλονται  στην  συνέχεια  με  την
προσκόμιση και έγκριση των παραστατικών κάθε μετακίνησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 15/2014
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2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 24ης Ιανουαρίου 2014

Θέμα 13ο : Έγκριση για κάλυψη δαπάνης  κινητής τηλεφωνίας  στο Δήμαρχο,
τους  Αντιδημάρχους και την Τεχνική Υπηρεσία. 

Ο Πρόεδρος  του  ΔΣ  εισηγούμενος  το  13ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει ότι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τη χρήση κινητής τηλεφωνίας από
αιρετούς, αλλά και από υπηρεσιακούς παράγοντες, ανταποκρίνεται  στις σύγχρονες
ανάγκες λειτουργίας των Δήμων και εξυπηρετεί την αποτελεσματικότερη άσκηση του
έργου τους, λαμβανομένης υπόψη, της συνεχούς διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων τους.

Σύμφωνα με την 18391/22-9-2005(ΦΕΚ 1388/Β/7-10-2005) κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και την εγκύκλιο 36 αρ. πρωτ. 59801/20.12.2005
τα όργανα των ΟΤΑ θα πρέπει να μπορούν να κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής
τηλεφωνίας για την κάλυψη υπηρεσιακών τους αναγκών. 

Με την προαναφερόμενη ΚΥΑ καθορίζεται  το ανώτατο ύψος δαπάνης που
μπορεί να βαρύνει  τον προϋπολογισμό κάθε  ΟΤΑ  για την χρήση υπηρεσιών κινητής
τηλεφωνίας ανά δικαιούχο όργανο του. Για την περίπτωση Δήμων με πληθυσμό κάτω
από  5.000 κατοίκους το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίως για
τους Δημάρχους  είναι 100 ευρώ για τους Αντιδημάρχους 50 ευρώ.

Πέραν των αναγκών των αιρετών οργάνων του Δήμου για άμεση επικοινωνία,
η επιτυχής άσκηση του έργου των ΟΤΑ σε πολλές περιπτώσεις απαιτεί την μετάβαση
υπαλλήλων τους,  ή  και  κλιμακίων,  σε  τόπο  εκτός  των  χώρων εργασίας  τους,  σε
περιπτώσεις όπου απαιτείται επιτόπου αντιμετώπιση προβλημάτων. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελούν οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την πολιτική προστασία ή οι
αρμόδιες υπηρεσίες επί θεμάτων τεχνικού ή υγειονομικού ελέγχου. Για το λόγω αυτό
και σύμφωνα με τις διατάξεις  του νόμου 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α΄/2.10.2006) άρθρο
17  παρ.8  «Χρήση  υπηρεσιών  κινητής  τηλεφωνίας  από  υπαλλήλους  των  Ο.Τ.Α.»
παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ, χορήγησης συσκευών κινητής τηλεφωνίας, σε
προϊσταμένους  οργανικών  μονάδων  προκειμένου  με  ευθύνη  τους  να
χρησιμοποιηθούν από τους ίδιους ή προσωπικό των υπηρεσιών τους   για την κάλυψη
υπηρεσιακών αναγκών. 

Ο ανώτατος αριθμός συνδέσεων σύμφωνα με τον νόμο, για τον Δήμο μας,
είναι μία συσκευή.   Το ανώτατο δε επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίως, που
μπορεί να βαρύνει τον προϋπολογισμό  για την εν λόγω σύνδεση είναι ποσό ίσο με
αυτό του Αντιδημάρχου, ήτοι  50 ευρώ. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), την ΚΥΑ
18391/22-9-2005(ΦΕΚ  1388/Β/7-10-2005)  των  Υπουργών Εσωτερικών,  Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, την εγκύκλιο 36 αρ.
πρωτ.  59801/20.12.2005,  καθώς  και  τις  διατάξεις   του  νόμου  3491/2006  (ΦΕΚ
207/Α΄/2.10.2006) άρθρο 17 παρ.8

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  έγκριση  κάλυψης  δαπάνης  κινητής  τηλεφωνίας  στο  Δήμαρχο  με  μηνιαία
επιβάρυνση 100€ και στους Αντιδημάρχους και την Τεχνική Υπηρεσία με μηνιαία
επιβάρυνση της τάξης των 50€.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 16/2014
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2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 24ης Ιανουαρίου 2014

Θέμα 14ο: Παράταση μίσθωσης ακινήτου που εκμισθώνει ο Δήμος Κέας για το
2014

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στυλιανό Βασιλάκη,
ο οποίος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο Δήμος
Κέας εκμισθώνει  ακίνητο στην Κάτω Μεριά,  ιδιοκτησίας  Στυλιανού  Λέπουρα,  το
οποίο χρησιμοποιείται  ως Δημοτικό Ιατρείο – εξεταστήριο και ως παράρτημα του
προγράμματος  Βοήθεια  στο  Σπίτι.  Η  μίσθωσή  του,  σύμφωνα  με  την  απόφαση
73/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου, έληξε στις 31/12/2013. Προτείνεται η παράταση
της εν λόγω μίσθωσης έως 31/12/2014 με μηνιαίο μίσθωμα 153,88€.

Σημειώνεται ότι στο μίσθωμα έχει επέλθει από την 01.10.2012 επιπλέον μείωση
10% και ότι αυτό θα παραμείνει σταθερό έως την 01.01.2015, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 44360/26.11.2012 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ («Μείωση μισθωμάτων ακινήτων που
στεγάζουν υπηρεσίες ΟΤΑ»).

Καλείται  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  εγκρίνει  την  ανανέωση του ανωτέρω
μισθωτήριου συμβολαίου και να εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή
του ανανεωτηρίου συμβολαίου μίσθωσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη  το
προηγούμενο μισθωτήριο συμβόλαιο, την υπ’ αριθμ. 44360/26.11.2012 εγκύκλιο του
ΥΠΕΣ και την εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την παράταση μίσθωσης ακινήτου στην Κάτω Μεριά, ιδιοκτησίας
Στυλιανού  Λέπουρα,  το  οποίο  εκμισθώνει  ο  Δήμος  Κέας  και  χρησιμοποιείται  ως
Δημοτικό  Ιατρείο  –  εξεταστήριο.  Η  διάρκεια  της  παράτασης  μίσθωσης  θα  έχει
χρονική  ισχύ   έως  την  31/12/2014,  ενώ  το  μηνιαίο  μίσθωμα  διαμορφώνεται  στα
153,88€.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 17/2013

Σημείωση γραμματείας: Ο δημοτικός σύμβουλος,  κ.  Λέπουρας Στυλιανός, δεν
συμμετέχει στην ψηφοφορία του εν λόγω θέματος. 
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Θέμα 15ο:  Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  μη εξειδικευμένων  προμηθειών
(ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 46 παρ.2)

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 15ο

θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και
η  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  διαγωνισμών  και  απ'  ευθείας  ανάθεσης,
προμηθειών  των  φορέων  του  άρθρου  1  του  ΕΚΠΟΤΑ,  οι  οποίοι  εκτελούν  τις
προμήθειές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού, γίνεται από επιτροπές. (άρθρο 46
παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ)

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον
τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. (άρθρο 28 παρ. 1 ΕΚΠΟΤΑ)

Η  επιτροπή  συγκροτείται,  για  τη  συγκεκριμένη  κάθε  φορά  προμήθεια,  με
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και σ' αυτήν ορίζεται και ο πρόεδρός της. (βλ.
και Ελ.Συν. Πράξη 339/2010 Τμ.7)

Η  επιτροπή  αποτελείται  από  τρεις  υπαλλήλους  του  δήμου.  Εφόσον
απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την
αντίστοιχη ειδικότητα.

Σε  περίπτωση  αιτιολογημένης  αδυναμίας  για  την  συμπλήρωση  ή  και  την
συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής, ο δήμος μπορεί να ζητήσει από άλλον Ο.Τ.Α. τη
διάθεση για το σκοπό αυτό υπαλλήλου ή υπαλλήλων του. Σε περίπτωση που δεν είναι
δυνατή  η  διάθεση  υπαλλήλου  ή  υπαλλήλων  από  άλλον  Ο.Τ.Α.,  την  επιτροπή
συγκροτεί ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, ως ανωτέρω, μετά από αίτηση του
ενδιαφερόμενου δήμου, εκ των υπαλλήλων των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα που
υπηρετούν  στο  νομό.  Εάν  ο  Γενικός  Γραμματέας  της  Περιφέρειας  αναφέρει  ότι
αδυνατεί να συμπληρώσει την επιτροπή από υπαλλήλους που υπηρετούν στο νομό, τα
ελλείποντα  μέρη  ορίζονται  με  απόφαση  του  Υπουργού  των  Εσωτερικών  από
υπαλλήλους και άλλων φορέων του δημόσιου τομέα. (άρθρο 28 παρ. 2 ΕΚΠΟΤΑ)

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 «Στις  περιπτώσεις  που,  για τη
νόμιμη  συγκρότηση  των  συλλογικών  οργάνων  της  διοίκησης  για  τη  διεξαγωγή
δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή
προμηθειών,  υπηρεσιών  ή  έργων,  δεν  προβλέπεται  η  συμμετοχή  μέλους  μετά  από
υπόδειξη  από  το  αρμόδιο  προς  τούτο  όργανο  ούτε  η  συμμετοχή  εκ  της  θέσεως  ή
ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως,
μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω
συλλογικό όργανο.».

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 «Στις  περιπτώσεις  που,  για τη
νόμιμη  συγκρότηση  των  συλλογικών  οργάνων  της  διοίκησης  για  τη  διεξαγωγή
δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή
προμηθειών,  υπηρεσιών  ή  έργων,  δεν  προβλέπεται  η  συμμετοχή  μέλους  μετά  από
υπόδειξη  από  το  αρμόδιο  προς  τούτο  όργανο  ούτε  η  συμμετοχή  εκ  της  θέσεως  ή
ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως,
μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω
συλλογικό όργανο.».

Η  κλήρωση  διενεργείται  από  την  αρμόδια  για  την  συγκρότηση  του
συλλογικού  οργάνου  υπηρεσία.  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα
ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.» 
Κατ'  εξουσιοδότηση  της  ανωτέρω  διάταξης  δημοσιεύτηκε  η  υπ'  αριθμ.
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.  21508/04.11.2011  Απόφαση  του  Υπουργού  Διοικητικής
Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  (Διενέργεια  της  διαδικασίας
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κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη
διεξαγωγή  δημόσιων  διαγωνισμών  ή  την  ανάθεση  ή  την  αξιολόγηση,
παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ 2540/07.11.2011
τεύχος Β’), 

Η  Υπηρεσία  Διοικητικών  &  Οικονομικών  Υπηρεσιών  διενήργησε  την
κλήρωση για την  ανάδειξη  των μελών (τακτικών  και  αναπληρωματικών),  που θα
συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής μη εξειδικευμένων προμηθειών του Δήμου
Κέας για το έτος 2014. Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται
στο υπ’ αριθ. πρωτ. 240/20.01.2014 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Καλείται  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  εγκρίνει  τη  συγκρότηση  επιτροπής
παραλαβής μη εξειδικευμένων προμηθειών του Δήμου Κέας για το έτος 2014.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη  τις
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, το ΦΕΚ 2540/07.11.2011
τεύχος Β’, το με ΑΠ 240/20.01.2014 πρακτικό κλήρωσης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρακτικό κληρώσεως για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής
μη εξειδικευμένων προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 46 παρ.2) του Δήμου Κέας για το
2014 ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 Βασιλική Πετρή Πρόεδρος
2 Γεωργία Μπουγάδη Μέλος
3 Μαριάννα Μωραΐτη Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 Δήμητρα Δεμένεγα Αναπληρώτρια Προέδρου
2 Μαρία Φιλιππούση Αναπληρωματικό μέλος
3 Σωτηρία Μυκωνιάτη Αναπληρωματικό μέλος

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 18/2014

Θέμα 16ο: Αντικατάσταση τακτικού μέλους Επιτροπής Τουριστικής Προβολής
λόγω παραίτησης 
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει
ότι  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ.  65/2011  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  η
Επιτροπή Τουριστικής Προβολής του Δήμου Κέας απαρτίζεται από τους:

• Ειρήνη  Βελισσαροπούλου,  Πρόεδρος,  εκπρόσωπος  πλειοψηφίας  Δημοτικού
Συμβουλίου, με αναπληρωτή τον Πέτρο Πασπάτη, Δημοτικό Σύμβουλο

• Ιωάννη  Ευαγγέλου,  Αντιπρόεδρος,  εκπρόσωπος  μειοψηφίας  Δημοτικού
Συμβουλίου, με αναπληρωτή τον κ. Στυλιανό Λέπουρα, Δημοτικό Σύμβουλο,

• Καλλιόπη  Θεοδώρου,  μέλος,  εκπρόσωπος  πλειοψηφίας  Δημοτικού
Συμβουλίου, με αναπληρώτρια τη Άννα Λουρή - Αθανασοπούλου, Δημοτική
Σύμβουλο, 

• Εκπρόσωπος που θα ορίσει ο Σύλλογος Επαγγελματιών
• Εκπρόσωπος  που  θα  ορίσει  ο  Σύλλογος  Ενοικιαζόμενων  Δωματίων

«Ξενομήδης».
• Στέφανο  Λέπουρα,  ιδιώτης  εμπειρογνώμονας  με  αναπληρώτρια  τη  Μαρία

Γρυπάρη, Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Κορησσίας.

Με την από 19.12.2013 (αρ. πρωτ.: 7037/24.12.2013) επιστολή του, ο δημοτικός
σύμβουλος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου παραιτείται από την εν λόγω Επιτροπή για λόγους
που αναφέρθηκαν κατά την ανάγνωση της εν λόγω επιστολής. 

Σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 «Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου»,
θα πρέπει η μειοψηφούσα παράταξη να αντικαταστήσει το τακτικό της μέλος στην εν
λόγω Επιτροπή. 
Η μειοψηφούσα παράταξη του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνει την αντικατάσταση
του κ. Ιωάννη Ευαγγέλου ως τακτικό μέλος της Δημοτικής επιτροπής Παιδείας από
την κα. Ξυδοπούλου Μαρία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την 
υπ’ αριθμ. 65/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την από 19.12.2013 (αρ. 
πρωτ.: 7037/24.12.2013) επιστολή του δημοτικού συμβούλου, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, 
το άρθρο 70 του Ν. 3852/2010  και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίζει  την  αντικατάσταση  του  κ.  Ιωάννη  Ευαγγέλου  ως  τακτικό  μέλος  της
Δημοτικής επιτροπής Παιδείας από την κα Ξυδοπούλου Μαρία.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 19/2014

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
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Θέμα  1ο:  Υποβολή  πρότασης  της  πράξης  “Οδηγός  Πόλης”  για  ένταξη  στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» στον Άξονα Προτεραιότητας
2:  “ΤΠΕ  και  Βελτίωση  Ποιότητας  Ζωής”  Ειδικό  Στόχο  2.1.:  Βελτίωση  της
καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή
Ελλάδα” στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης “ΕΦΔ Ε.Ε.Τ.Α.Α.”

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Βελισσαροπούλου, η οποία
εισηγούμενη το 1ο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης αναφέρει ότι:
Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ανάρτησε πρόσκληση για ένταξη στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» στον
Άξονα Προτεραιότητας 2: “ΤΠΕ και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής” Ειδικό Στόχο 2.1.:
Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην
Ψηφιακή Ελλάδα” στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης “ΕΦΔ Ε.Ε.Τ.Α.Α.”
Η πράξη “Οδηγός Πόλης” στοχεύει  να παρέχει  ψηφιακά τις παρακάτω Υπηρεσίες
προς Πολίτες, Επιχειρήσεις και Φορείς:

• Υπηρεσία  απεικόνισης  και  εύρεσης  σημείων  ενδιαφέροντος  ανά  θεματική
κατηγορία.

• Υπηρεσία απεικόνισης και εύρεσης δρομολογίων και στάσεων ΜΜΜ.
• Υπηρεσία εντοπισμού και απεικόνισης διευθύνσεων και περιοχών.
• Υπηρεσία εντοπισμού και απεικόνισης δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών.
• Υπηρεσία εντοπισμού και απεικόνισης επιχειρήσεων και επαγγελματιών.
• Υπηρεσία εύρεσης βέλτιστων διαδρομών μεταξύ επιλεγμένων σημείων.
• Υπηρεσία απεικόνισης θέσεων στάθμευσης.
• Υπηρεσία καθορισμού και απεικόνισης προτεινόμενων θεματικών διαδρομών

στην περιοχή ενδιαφέροντος.
• Υπηρεσία απεικόνισης εκδηλώσεων και γεγονότων.

Επειδή λοιπόν και στον σύγχρονο ψηφιακό Δήμο η τεχνολογία παίζει τον δικό της
σοβαρό ρόλο,  ο  Δήμος  με  την  ανάπτυξη  της  ψηφιακής  δράσης  «Οδηγός πόλης»
επιδιώκει την παροχή ουσιαστικής βοήθειας στους κατοίκους για την προβολή του
τόπου  και  των  εκμεταλλεύσεων  τους  σε  συνδυασμό  με  την  διευκόλυνση  της
τουριστικής κίνησης, στοχεύοντας:

• στη συμπλήρωση και βελτίωση των εισοδημάτων
• στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και εργασίας του πληθυσμού
• την εύκολη εύρεση και διάθεση των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών
• στην προστασία του περιβάλλοντος
• στη διατήρηση, προβολή κι αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής

κληρονομιάς και του φυσικού μοναδικού κάλλους 
• και εν τέλει στην ισχυροποίηση του τουρισμού της περιοχής και μέσω της

αξιοποίησης των περιοχών ενδιαφέροντος, δημιουργώντας και ανταγωνιστική
διαφοροποίηση για τον τουρισμό της περιοχής

Το  σύνολο  του  προϋπολογισμού  της  πράξης  ανέρχεται  στο  ποσό των 50.000,00€
πλέον Φ.Π.Α. 23%, 61.500,00€, ενώ η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών θα γίνει
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κέας:

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την υποβολή ή μη, εκ
μέρους του Δήμου Κέας, τεχνικού δελτίου – πρότασης ένταξης της πράξης “Οδηγός
Πόλης” για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» στον Άξονα
Προτεραιότητας  2:  “ΤΠΕ  και  Βελτίωση  Ποιότητας  Ζωής”  Ειδικό  Στόχο  2.1.:
Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην
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Ψηφιακή Ελλάδα” στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης  “ΕΦΔ Ε.Ε.Τ.Α.Α.” και  να
εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να υποβληθεί, εκ μέρους του Δήμου Κέας, τεχνικό δελτίο – πρότασης ένταξης της
πράξης  “Οδηγός  Πόλης”  για  ένταξη  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Ψηφιακή
Σύγκλιση» στον Άξονα Προτεραιότητας 2: “ΤΠΕ και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής”
Ειδικό Στόχο 2.1.: Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή
των  πολιτών  στην  Ψηφιακή  Ελλάδα”  στον  Ενδιάμεσο  Φορέα  Διαχείρισης  “ΕΦΔ
Ε.Ε.Τ.Α.Α.” και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων
εγγράφων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 20/2014
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Θέμα  2ο:  Λήψη  απόφασης  αναφορικά  με  την  ανατροπή-αποδέσμευση  των
ανεκτέλεστων  δεσμευμένων  πιστώσεων  του  προϋπολογισμού  δαπανών
οικονομικού έτους 2013. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Δεμένεγα, ο οποίος εισηγούμενος
το 2ο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης (και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5, του
άρθρου  4,  του  Π.Δ.  113/2010  (ΦΕΚ  194/Α’)  και  την  υπ’  αριθμόν  πρωτ.
2/112634/0026  –  17/12/2013  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Οικονομικών  (ΑΔΑ:
ΒΛΓΛΗ-ΥΚΠ)) αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  1Β  του  Ν.  2362/95  «Περί  Δημοσίου
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ-247
Α’),  όπως  αυτές  προστέθηκαν  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  2  του  Ν.  3871/10
«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141 Α/17-8-2010), όλοι οι δήμοι και
τα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν χαρακτηρισθεί, από την 17η

Αυγούστου του 2010 (ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. του ανωτέρω νόμου), ως
φορείς γενικής κυβέρνησης.

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
με τίτλο «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
Τέλος,  κατ’  εφαρμογή  των  ανωτέρω  διατάξεων  και  προς  ερμηνεία  αυτών,  έχουν
εκδοθεί,  μέχρι  και  σήμερα,  δύο  (2)  ερμηνευτικές  εγκύκλιοι  των  Υπουργείων
Οικονομικών  και  Εσωτερικών  · η  υπ’  αριθμόν  2/91118/0026/2010  με  θέμα
«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
(ΑΔΑ  :  4ΙΙΛΗ-Ε6)  και  η  εγκύκλιος  30/20-04-2011  με  θέμα  «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,
οι  Δήμοι  έχουν  χαρακτηρισθεί  ως  «φορείς  γενικής κυβέρνησης» και πριν  την
πραγματοποίηση  οποιασδήποτε  δαπάνης  που  επιθυμούν  να  εκτελέσουν
υποχρεούνται  να  προβαίνουν  σε  «δέσμευση»  της  αναγκαίας  πίστωσης,
εκδίδοντας «αποφάσεις» ή «προτάσεις» ανάληψης υποχρέωσης (ανάλογα με το
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όργανο  διοίκησης  που  είναι  αρμόδιο,  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  κείμενη
νομοθεσία, για την διάθεση της πίστωσης της συγκεκριμένης δαπάνης).  

Στις  17  Δεκεμβρίου  του  2013  εκδόθηκε  η  υπ’  αριθμόν  πρωτ.  2/112634/0026  –
17/12/2013  εγκύκλιος  του  Υπουργείου  Οικονομικών  με  θέμα  :  «Ανατροπές  και
αναλήψεις υποχρεώσεων» (ΑΔΑ: ΒΛΓΛΗ-ΥΚΠ).
Στις παραγράφους 1α, 1β και 2 της Α’ ενότητας της ανωτέρω εγκυκλίου αναφέρεται
ότι : 
«1α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 4, του π.δ. 113/2010 (Α.194),
αναλήψεις  υποχρεώσεων  που  δεν  έχουν  εκτελεστεί  εν  όλω  ή  εν  μέρει,  για
οποιοδήποτε  λόγο (ματαίωση  πραγματοποίησης  της  δαπάνης,  δέσμευση  πίστωσης
μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λπ.),  ανατρέπονται μέχρι
το  τέλος  του  οικείου  οικονομικού  έτους,  με  σχετική  ανακλητική  απόφαση του
Διατάκτη». 

«1β.  Για  την  έκδοση  των  προαναφερόμενων  ανακλητικών  αποφάσεων  από  τους
Διατάκτες  και  την  καταχώρηση  αυτών  στο  Μητρώο  Δεσμεύσεων  και  στο  Βιβλίο
Εγκρίσεων  και  Εντολών  Πληρωμής,  από  τις  αρμόδιες  Υπηρεσίες,  ακολουθείται  η
διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 4, του π.δ.113/2010 και αναλύεται περαιτέρω
στην αριθ. 2/91118/0026/29-12-2010 εγκύκλιο (ΑΔΑ 4ΙΙ ΛΗ-Ε6),  για τις αποφάσεις
ανάληψης υποχρεώσεων».

«2.α. Οι εν λόγω ανακλητικές αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για
κάθε μία  ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται  είτε  συγκεντρωτικά ανά Κωδικό
Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να
ανατραπεί  στον  εν  λόγω  ΚΑΕ,  ανάλογα  με  το  σύστημα  τήρησης  των  λογιστικών
στοιχείων κάθε Φορέα» 

ενώ στις παραγράφους 2α και 2β της Β’ ενότητας αναφέρεται ότι :

«2α. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος
έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το
επόμενο οικονομικό έτος μόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός του
2013.

«2β. Για  τον  έλεγχο  συνδρομής  της  ανωτέρω  προϋπόθεσης,  θα  πρέπει  στα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την εκκαθάριση και πληρωμή των σχετικών
δαπανών,  εκτός  από  τη  νέα  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  του  2014,  να
επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του 2013»

Τέλος στην παρ. 3 της Α’ ενότητας αναφέρεται ότι :
«Οι αποφάσεις για την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης δύνανται να εκδίδονται με
ημερομηνία 31/12/2013,  μέχρι και το α΄ δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2014,  και να
καταχωρούνται  στο  ΟΠΣΔΠ,  για  τους  φορείς  του  Δημοσίου,  μέχρι  το  τέλος
Ιανουαρίου».

ενώ στην Γ’ ενότητα αναφέρεται ρητά ότι :
«Τέλος, επισημαίνεται και πάλι η υποχρέωση πιστής και αυστηρής τήρησης των
περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων,  προς αποφυγή της ακυρότητας των
σχετικών  πράξεων  και  ενόψει  των  ευθυνών  των  αρμοδίων  οργάνων,  που
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προβλέπονται  από τις  διατάξεις  του άρθρου 3Β, παρ. 4,  ν.  2362/1995,  όπως αυτό
προστέθηκε με το άρθρο 5, του ν. 3871/2010 και των άρθρων 10 και 11 του π.δ.
113/2010».

Με βάσει τα ανωτέρω, κάθε συλλογικό ή μονομελές όργανο του Δήμου που έχει την
αρμοδιότητα να διαθέτει πιστώσεις (διατάκτης) είναι υποχρεωμένο μέσα στο πρώτο
δεκαήμερο  του  Ιανουαρίου  του  έτους  2014  να  προβεί  στην  «ανατροπή»  ή
«αποδέσμευση»  των  πιστώσεων  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  οικονομικού
έτους 2013 τις οποίες έχει δεσμεύσει το ίδιο (το όργανο) και οι οποίες δεν έχουν
πληρωθεί εν όλω ή εν μέρει.
Μάλιστα,  σε  ενδεχόμενο  που  δεν  προβεί  στην  ακόλουθη  ενέργεια,  εγκυμονεί  ο
κίνδυνος να μην θεωρηθούν (δηλαδή να μην εγκριθούν) τα εντάλματα των ανωτέρω
δαπανών  από  τον  επίτροπο  του  ελεγκτικού  συνεδρίου  με  ευθύνη  των  αρμοδίων
οργάνων.  

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε προς το Δημοτικό
Συμβούλιο  του  Δήμου  την  ανατροπή  -  αποδέσμευση  των  πιστώσεων  του
προϋπολογισμού οικονομικού  έτους  2013,  που δεν έχουν εκτελεστεί  εν  όλω ή εν
μέρει, για οποιοδήποτε λόγο, ως ακολούθως :

Κ.Α.Δ. ΤΙΤΛΟΣ
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ

00.6433 

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, 
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
 ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

610,00 110,00 500,00

 00.6434.0001  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΥ 1.500,00 0 1.500,00

 00.6434.0002 ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 3.940,40 835,20 3.105,20

 00.6443
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ 
Η΄ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ 

3.000,00 806,48 2.193,52

 15.6471.0002
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

488,05 0 488,05

 00.6452 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 500,00 187,00 313,00

 00.6421
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ 
ΑΙΡΕΤΩΝ  

200,00 0 200,00

 80.8261.0001
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ 
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ 

1.307,45 368,52 938,93
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), καθώς και 
τις ανωτέρω διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 4, του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α’) 
και την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/112634/0026 – 17/12/2013 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Οικονομικών (ΑΔΑ: ΒΛΓΛΗ-ΥΚΠ), 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  ανατροπή  των  αποφάσεων  ανάληψης  υποχρέωσης  –  δέσμευσης
πίστωσης, με ημερομηνία 31/12/2013, για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για
οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν
μέρει μέσα στο οικ. έτος 2013 όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα
ανατροπών:

Κ.Α.Δ. ΤΙΤΛΟΣ
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ

00.6433 

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, 
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
 ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

610,00 110,00 500,00

 00.6434.0001  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΥ 1.500,00 0 1.500,00

 00.6434.0002 ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 3.940,40 835,20 3.105,20

 00.6443
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ 
Η΄ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ 

3.000,00 806,48 2.193,52

 15.6471.0002
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

488,05 0 488,05

 00.6452 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 500,00 187,00 313,00

 00.6421
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ 
ΑΙΡΕΤΩΝ  

200,00 0 200,00

 80.8261.0001
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ 
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ 

1.307,45 368,52 938,93

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 21/2014
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ Τα μέλη

Πασπάτης Πέτρος   Βελισσαροπούλου Ειρήνη

  Λουρή –Αθανασοπούλου Άννα

  Βασιλάκης Στυλιανός

  Μορφωνιός Ιωάννης-Δημήτριος

  Δεμένεγας Εμμανουήλ

  Δεμένεγα Βασιλική

  Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία

 Θεοδώρου Καλλιόπη

 Μαρούλης Φίλιππος

Παούρης Δημήτριος

 Ευαγγέλου Ιωάννης

 Λέπουρας Στυλιανός

 Βρεττός Στέφανος

 Ζουλός Νικόλαος

 Ξυδοπούλου Μαρία

Λέανδρος Εμμανουήλ
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