
10η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 9ης Ιουλίου 2014

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 09.07.2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 4646/04.07.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο  : Έγκριση  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  επιχορήγηση  στην  Κοινωφελή  Δημοτική
Επιχείρηση Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση  της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή παραβόλου που αφορά
εκδίκαση  ένστασης  του  Δήμου  Κέας  κατά  της  έκθεσης  αυτοψίας  αυθαίρετης  κατασκευής  της
Δ/νσης Πολεοδομίας Σύρου/ΝΑΚ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την προμήθεια  βιβλίων για την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  5ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για το  υπ΄αριθμ.  ΜΕ 62678 μηχάνημα έργου του
Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  6ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ψυγείου για το Δήμο Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  7ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ  8ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια πόρτας για το αντλιοστάσιο στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού στο
Γιαλισκάρι Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  9ο  :   Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια νερών και διαφόρων ειδών για τις υπηρεσίες του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  10ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής ελαστικών σε οχήματα του Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ  11ο :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης του κλιβάνου στο δημοτικό σφαγείο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση απόφασης Δημάρχου που αφορά την πληρωμή δήλωσης φόρου εισοδήματος
οικ.έτους 2012 και προσαυξήσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 13ο :   Έγκριση απόφασης Δημάρχου που αφορά την πληρωμή λογαριασμού κατανάλωσης
ηλεκτρικού ρεύματος σε ακίνητο που μισθώνει ο Δήμος Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 14ο :  Έγκριση απόφασης Δημάρχου που αφορά την προμήθεια δύο (2) αισθητηρίων κερμα-
τοδεκτών για τα συστήματα επεξεργασίας νερού και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 15ο :  Έγκριση απόφασης Δημάρχου που αφορά την προμήθεια νερού για την πλήρωση της
δημοτικής δεξαμενής στην Κορησσία.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 16ο :  Έγκριση απόφασης Δημάρχου που αφορά κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση προμή-
θειας νερού για την κατάσβεση πυρκαγιάς της 26/6/2014.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 17ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Α του Ν.4257/2014,  του ΔΕΜΕΝΕΓΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του
ΚΩΝ/ΝΟΥ (24 δόσεις).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 18ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύμφωνα με
τις  διατάξεις  του άρθρου 51 παρ.  1Α του Ν.4257/2014,  του ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΑΡΜΑΝΔΟΥ του
ΣΟΛ. (εφάπαξ).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 19ο :  Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις  διατάξεις  του  άρθρου  51  παρ.  1Β  του  Ν.4257/2014,  της  THODORI  HARIKLIA του
ΑΝΤΩΝΗ (εφάπαξ).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 20ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014,  του ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (εφάπαξ).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 21ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014,  της  ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (13
δόσεις).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 22ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του  ΒΡΕΤΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ (9 δόσεις).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 23ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις  διατάξεις  του  άρθρου  51  παρ.  1Β  του  Ν.4257/2014,  του  κ.  ΚΑΠΑΝΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΟΥ  (7
δόσεις).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 24ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ  (4 δόσεις).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 25ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του  ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (14 δόσεις).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 26ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΑΡΜΑΝΔΟΥ του ΣΟΛ.
(12 δόσεις). 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 27ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ-ΠΑΤΗΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Ε. (17 δόσεις).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 28ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις  διατάξεις  του  άρθρου  51  παρ.  1Β  του  Ν.4257/2014,  του   ΠΟΛΙΤΗ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ         (24 δόσεις).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 29ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014,  της Κ.ΤΖΑΝΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (13
δόσεις).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 30ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του  ΝΟΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(3 δόσεις).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 31ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις  διατάξεις  του  άρθρου  51  παρ.  1Β  του  Ν.4257/2014,  του  κ.  ΒΩΣΙΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ               (3 δόσεις).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 32ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (5 δόσεις).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός



10η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 9ης Ιουλίου 2014

ΘΕΜΑ 33ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΕΜΜ. ΔΕΜΕΝΕΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ  (24
δόσεις).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 34ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014,  του ΔΕΜΕΝΕΓΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του
ΚΩΝ/ΝΟΥ     (14 δόσεις).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 35ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις  διατάξεις  του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014,  του ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (24 δόσεις).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 36ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΒΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ (48
δόσεις).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 37ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014,  του ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ     (4 δόσεις).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 38ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΜΟΥΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ
(8 δόσεις).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 39ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις  διατάξεις  του  άρθρου  51  παρ.  1Β  του  Ν.4257/2014,  του  ΠΑΟΥΡΗ  ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ του
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (10 δόσεις).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 40ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014,  της ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΣ  (23
δόσεις).

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. 10ης/09-07-2014
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Κέα και στο γραφείο του Τοπικού Συμβουλίου στην Κορησία, ημέρα Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014
και  ώρα 20:00 μ.μ  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας,
ύστερα από την 4646/04-07-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
5 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ               ΑΠΟΝΤΕΣ
         
  1. Βασιλάκης Στυλιανός               1.  Βελισσαροπούλου Ειρήνη

2. Μορφωνιός Ιωάννης         2.  Λέπουρας Στυλιανός
3. Μωραϊτου – Πουλάκη Μαρία
4. Μαρούλης Φίλιππας
5. Ευαγγέλου Ιωάννης

          (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

 

    
        

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Βασιλική Πετρή
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ΘΕΜΑ  1ο  :   Έγκριση  απόδοσης  λογαριασμού  από  υπόλογο  χρηματικού  εντάλματος
προπληρωμής.

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

Με την υπ’ αριθ. 111/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού
εντάλματος  προπληρωμής,  ποσού  2.000,00€,  στο  όνομα  της  υπαλλήλου  του  Δήμου  Μωραϊτη
Μαριάννας,  προκειμένου να καλυφθεί  η  δαπάνη για ταχυδρομικά τέλη του Δήμου στη μηχανή
προπληρωμής.
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθ. 340/12.06.2014 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το
οποίο εισέπραξε η υπόλογος την 23η του μηνός Ιουνίου του τρέχοντος έτους.
Όπως  προκύπτει  από τα  συνημμένα δικαιολογητικά  που υπέβαλε  η  υπόλογος,  οι  δαπάνες  που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 2.000,00€.
Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και την
απαλλαγή της υπολόγου.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των
άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.
2.  Την  υπ’  αριθ.  111/2014  απόφασή  της  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  έκδοση  εντάλματος
προπληρωμής ύψους 2.000,00€ στο όνομα της υπαλλήλου Μωραϊτη Μαριάννας.
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  για  το  υπ’  αριθ.   340/12.06.2014   χρηματικό  ένταλμα
προπληρωμής, ύψους 2.000,00€, που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου Μωραϊτη Μαριάννας και
απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 134/2014
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση στην Κοινωφελή Δημοτική
Επιχείρηση Δήμου Κέας.

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

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

Επίσης αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ν. 4071/2012 προβλέπεται κατάργηση της
υποχρέωσης κατάρτισης διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων των ΟΤΑ.
Αναφέρεται  συγκεκριμένα ότι  «Για την καταβολή της  χρηματοδότησης θα αρκεί  η υποβολή του
προϋπολογισμού της επιχείρησης συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
της, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης
της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006».

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ τριάντα χιλιάδες (30.000,00€)
για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά επιχορήγηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης
του  Δήμου  Κέας  σύμφωνα  με  το  ετήσιο  πρόγραμμα  δράσης  της  παρ.3  του  άρθρου  206  του
Ν.3463/2006.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 259 του ΔΚΚ και θα βαρύνει τον ΚΑ
00.6737.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ τριάντα
χιλιάδες (30.000,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 259 του ΔΚΚ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 και στον
    Κ.Α. 00.6737.0001.
4. Την υπ’ αριθ.64/2014 απόφαση Δ.Σ.
5. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  30.000,00€  σε  βάρος  του  ΚΑ 00.6737.0001  με  τίτλο
«Επιχορήγηση  στην  Κοινωφελή  Δημοτική  Επιχείρηση  Κέας»  του  προϋπολογισμού  εξόδων
οικονομικού έτους 2014 για χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κέας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 135/2014
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ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση  της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή παραβόλου που
αφορά  εκδίκαση  ένστασης  του  Δήμου  Κέας  κατά  της  έκθεσης  αυτοψίας  αυθαίρετης
κατασκευής της Δ/νσης Πολεοδομίας Σύρου/ΝΑΚ.

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

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

Με  το  υπ΄αριθμ.247/11-06-2014  έγγραφο  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αιγαίου/  Συμβούλιο
Πολεοδομικών  Θεμάτων  &  Αμφισβητήσεων  (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ)  κοινοποιήθηκε  στο  Δήμο  Κέας
απόσπασμα  πρακτικών  της  3ης  συνεδρίασης  ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ  2014  στις  5/6/2014  –  απόσπασμα
πρακτικού  –  πράξη 16η με  θέμα  :  “Ένσταση του  Δήμου Κέας  κατά  της  α.α.25/2008  έκθεσης
αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής Δ/νσης Πολεοδομίας Σύρου ΝΑΚ (θέμα 11ο Η/Δ)”. Το ανωτέρω
συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την παρ.11 άρθ. 49 του Ν.4178/2013, αποφάσισε ομόφωνα την
αναβολή της εξέτασης του θέματος λόγω μη προσκόμισης παραβόλου (παρ.2 δεύτερο εδάφιο άρθ.
33 Ν.4030/11).

Ο Πρόεδρος  αιτείται  την  διάθεση  (ψήφιση)  πίστωσης   ποσού  ευρώ πενήντα  (50,00€)  για  την
κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την πληρωμή παραβόλου που απαιτείται για την
εξέταση  της  προαναφερθήσας  ένστασης,  από  το  Συμβούλιο  Πολεοδομικών  Θεμάτων  &
Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σε βάρος του ΚΑ 00.6492
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 με τίτλο “Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων”, στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ πέντε χιλιάδες (5.000,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.4030/11 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-11)
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και στον Κ.Α. 
00.6492
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  ευρώ  πενήντα  (50,00€)  για  πληρωμή  παραβόλου  που
απαιτείται για την εξέταση ένστασης του Δήμου Κέας κατά της α.α.25/2008 έκθεσης αυτοψίας
αυθαίρετης  κατασκευής  Δ/νσης  Πολεοδομίας  Σύρου  ΝΑΚ,  από  το  Συμβούλιο  Πολεοδομικών
Θεμάτων & Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σε βάρος του
Κ.Α. 00.6492 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 με τίτλο “Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης
δικαστικών αποφάσεων”, στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ πέντε χιλιάδες (5.000,00€).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 136/2014
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ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια βιβλίων για την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 150,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.6611  )
 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014)

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

 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια δύο (2) βιβλίων για την οικονομική υπηρεσία
του Δήμου

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο
προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης  (15.000,00€  μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 27319/02 Κ.Υ.Α.) η δαπάνη γίνεται με
βάσει την περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τα λοιπά, κατά την κρίση του Ν.Π., στοιχεία της
προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που
υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.

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

1.   την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  προμήθεια δύο  (2)  βιβλίων  για  την  οικονομική
υπηρεσία του Δήμου

2.την διάθεση πίστωσης ύψους 150,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 10.6611 του  
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• 1 βιβλίο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 
(Ανάλυση - Ερμηνεία των Δ. Σταματόπουλου – Α. Καραβοκύρη

• 1 βιβλίο Φ.Π.Α. ενημερωμένο μέχρι τον Ν.4254/14
(του Φώτη Τσιατούρα)

ΣΥΝΟΛΟ    150,00€

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  209  του  Ν.  3463/06),  μετά  από  συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την
διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Ισχύουσες Διατάξεις 

-Οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 με τίτλο “Οικονομική Επιτροπή-Αρμοδιότητες”

-Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)

-Οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)

- Οι διατάξεις του Ν.2286/95

-Οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.Α.

-Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

-Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού Δήμων
και Κοινοτήτων»

-Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10

-Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

-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»

Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια επιλογής αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη των
συμμετεχόντων, με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2014 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.  10.6611
ποσού 500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και της
υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).
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Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη γνώμη
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου.

Συμβατικά στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής,
κατά σειρά ισχύος, είναι :

• Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
• Η προσφορά του μειοδότη (τεχνική και οικονομική)

Σύμβαση
Η σύμβαση θα καταρτιστεί από την οικονομική επιτροπή και θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα
μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση της οικονομικής
επιτροπής που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και στην προσφορά του μειοδότη που έγινε
αποδεκτή από την κατά νόμο επιτροπή.

Χρόνος Παράδοσης 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος
προμηθειών του Δήμου. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της εντολής.  Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται  ποινική ρήτρα σύμφωνα με το
άρθρο 33 υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στο Δημαρχείο Κέας.

Παραλαβή Ειδών
Η  παραλαβή  των  ειδών  θα  γίνει  από  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  που  έχει  συγκροτηθεί  με
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  28  της
υπ΄αριθμ.11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και θα πραγματοποιηθεί με
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης των υλικών, σύμφωνα
με τις διατάξεις των παραγράφων 1δ, 2 και 3 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού
εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 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 ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
    συγκεκριμένα στον Κ.Α.  10.6611
3. Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια δύο  (2)  βιβλίων  για  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  και  τις
τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 150,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 10.6611 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 137/2014
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ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για το υπ΄αριθμ. ΜΕ 62678 μηχάνημα έργου του
Δήμου.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 62678 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   50,00  €
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.6672.0001  )

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών και την σωστή και ασφαλή κίνηση του υπ΄ αριθμ. ΜΕ 62678
μηχανήματος έργου του Δήμου Κέας, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για
την προμήθεια ανταλλακτικών

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο
προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης  (15.000,00€  μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 27319/02 Κ.Υ.Α.) η δαπάνη γίνεται με
βάσει την περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τα λοιπά, κατά την κρίση του Ν.Π., στοιχεία της
προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που
υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών για το υπ΄ αριθμ ΜΕ 62678
μηχάνημα έργου του Δήμου Κέας.

    2.την διάθεση πίστωσης ύψους 50,00€  συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 30.6672.0001 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• 3 ΜΕΤΡΑ ΣΩΛΗΝΑ  1/2
• 3 ΤΕΜ. 1/2 ΘΗΛΥΚΑ 22Χ1,5
• 4 ΤΕΜ. 1/2 ΚΥΑΘΙΑ 
• 1 ΤΕΜ. ΣΩΛΗΝΑ 1/2 22Χ1,5 

ΣΥΝΟΛΟ      50,00€

Τρόπος ανάθεσης  της προμήθειας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  209  του  Ν.  3463/06),  μετά  από  συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την
διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Ισχύουσες Διατάξεις 

-Οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 με τίτλο “Οικονομική Επιτροπή-Αρμοδιότητες”

-Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)

-Οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)

- Οι διατάξεις του Ν.2286/95

-Οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.Α.

-Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

-Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού Δήμων
και Κοινοτήτων»

-Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10

-Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

-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»

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2014  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
30.6672.0001  ποσού 10.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (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 
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Χρόνος Παράδοσης 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος
προμηθειών του Δήμου. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της εντολής.  Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται  ποινική ρήτρα σύμφωνα με το
άρθρο 33 υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση των ανωτέρω ανταλλακτικών θα γίνει  στις  εγκαταστάσεις  του Δήμου Κέας και  η
τοποθέτησή τους από τον χειριστή του μηχανήματος.

Παραλαβή Υλικών 
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή παραλαβής και θα πραγματοποιηθεί με
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης των υλικών, σύμφωνα
με τις διατάξεις των παραγράφων 1δ, 2 και 3 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού
εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 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 ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
     στον ΚΑ  30.6672.0001
3. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια ανταλλακτικών για το υπ΄ αριθμ ΜΕ 62678 μηχάνημα έργου του Δήμου
Κέας και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 50,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.   30.6672.0001
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 138/2014
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ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ψυγείου για το Δήμο Κέας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΨΥΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 600,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.7133  )
 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014)

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

 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών του και επειδή το ψυγείο που είχε ο Δήμος δεν επισκευάζεται,
κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια ενός (1) ψυγείου για το
Δήμο Κέας

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο
προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης  (15.000,00€  μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 27319/02 Κ.Υ.Α.) η δαπάνη γίνεται με
βάσει την περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τα λοιπά, κατά την κρίση του Ν.Π., στοιχεία της
προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που
υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.

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

1.  την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ενός (1) ψυγείου για το Δήμο Κέας

2.την διάθεση πίστωσης ύψους 600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 10.7133 του  
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• 1 ψυγείο λευκού χρώματος πλάτους 0,55εκ. και ύψους 1,70εκ.
με αυτόνομη κατάψυξη και αναστρέψιμη φορά πόρτας

ΣΥΝΟΛΟ   600,00€

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  209  του  Ν.  3463/06),  μετά  από  συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την
διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Ισχύουσες Διατάξεις 

-Οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 με τίτλο “Οικονομική Επιτροπή-Αρμοδιότητες”

-Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)

-Οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)

- Οι διατάξεις του Ν.2286/95

-Οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.Α.

-Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

-Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού Δήμων
και Κοινοτήτων»

-Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10

-Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

-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»

Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια επιλογής αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη των
συμμετεχόντων, με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2014 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.  10.7133
ποσού 10.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και
της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).
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Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη γνώμη
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου.

Συμβατικά στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής,
κατά σειρά ισχύος, είναι :

• Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
• Η προσφορά του μειοδότη (τεχνική και οικονομική)

Σύμβαση
Η σύμβαση θα καταρτιστεί από την οικονομική επιτροπή και θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα
μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση της οικονομικής
επιτροπής που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και στην προσφορά του μειοδότη που έγινε
αποδεκτή από την κατά νόμο επιτροπή.

Χρόνος Παράδοσης 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος
προμηθειών του Δήμου. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της εντολής.  Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται  ποινική ρήτρα σύμφωνα με το
άρθρο 33 υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στο Δημαρχείο Κέας.

Παραλαβή Ειδών
Η  παραλαβή  των  ειδών  θα  γίνει  από  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  που  έχει  συγκροτηθεί  με
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  28  της
υπ΄αριθμ.11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και θα πραγματοποιηθεί με
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης των υλικών, σύμφωνα
με τις διατάξεις των παραγράφων 1δ, 2 και 3 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού
εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 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 ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
    συγκεκριμένα στον Κ.Α.  10.7133
3. Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια ενός (1) ψυγείου για το Δήμο Κέας και τις τεχνικές προδιαγραφές των
προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 10.7133 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 139/2014
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ΘΕΜΑ 7ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.000,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (30.7135.0001  )

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014)

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

 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης
για την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο
προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης  (15.000,00€  μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 27319/02 Κ.Υ.Α.) η δαπάνη γίνεται με
βάσει την περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τα λοιπά, κατά την κρίση του Ν.Π., στοιχεία της
προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που
υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.

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

1.  την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων

2.την διάθεση πίστωσης ύψους 1.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α.30.7135.0001 του  
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• 1 πληροφοριακή πινακίδα διαστάσεων 0,30 Χ 1,00 από αλουμίνιο
 (με κατεύθυνση δεξιά)

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΑΣ >

• 2 πληροφοριακές πινακίδες διαστάσεων 0,30 Χ 1,00 από αλουμίνιο
 (με κατεύθυνση δεξιά)

 ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ >

• 1 πληροφοριακή πινακίδα διαστάσεων 0,30 Χ 1,00 από αλουμίνιο
 (με κατεύθυνση αριστερά)

<  ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ 

• 3 πληροφοριακές πινακίδες διαστάσεων 0,30 Χ 0,80 από αλουμίνιο
 (με κατεύθυνση αριστερά)

<  Λέων της Κέας

• 2 πληροφοριακές πινακίδες διαστάσεων 0,30 Χ 0,80 από αλουμίνιο
 (με κατεύθυνση δεξιά)

  Λέων της Κέας >

• 2 τριγωνικές  πινακίδες  Κ-18 σήμανσης κινδύνου από συχνή διέλευση ζώων (αγελάδων)
διάστασης 60εκ.

• 1 πληροφοριακή πινακίδα διαστάσεων 0,30 Χ 1,00 από αλουμίνιο
 (με κατεύθυνση αριστερά)

<  ΣΧΟΙΝΟΣ - ΚΑΛΗΣΚΙΑ

• 1 πληροφοριακή πινακίδα διαστάσεων 0,30 Χ 0,80 από αλουμίνιο
 (με κατεύθυνση αριστερά)

<  ΚΟΡΗΣΣΙΑ

• 1 πληροφοριακή πινακίδα διαστάσεων 0,60 Χ 0,80 από αλουμίνιο
 (με κατεύθυνση αριστερά)

<  ΔΙΑΣΕΛΙ - 
  ΑΚΡΩΤΗΡΙ 

• 1 πληροφοριακή πινακίδα διαστάσεων 0,30 Χ 0,80 από αλουμίνιο
 (με κατεύθυνση δεξιά)

  ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ  >

• 4 τεμ. καθρέπτες ελέγχου κυκλοφορίας διαμέτρου 70 εκ.
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• 4 τεμ. πληροφοριακές πινακίδες “ΑΡΓΑ – SLOW” διαστάσεων 0,60 Χ 0,40εκ.

Σύνολο    1.000,00€

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  209  του  Ν.  3463/06),  μετά  από  συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την
διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Ισχύουσες Διατάξεις 

-Οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 με τίτλο “Οικονομική Επιτροπή-Αρμοδιότητες”

-Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)

-Οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)

- Οι διατάξεις του Ν.2286/95

-Οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.Α.

-Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

-Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού Δήμων
και Κοινοτήτων»

-Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10

-Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

-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»

Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια επιλογής αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη των
συμμετεχόντων, με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2014  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
30.7135.0001 ποσού 15.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (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.
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Συμβατικά στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής,
κατά σειρά ισχύος, είναι :

• Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
• Η προσφορά του μειοδότη (τεχνική και οικονομική)

Σύμβαση
Η σύμβαση θα καταρτιστεί από την οικονομική επιτροπή και θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα
μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση της οικονομικής
επιτροπής που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και στην προσφορά του μειοδότη που έγινε
αποδεκτή από την κατά νόμο επιτροπή.

Χρόνος Παράδοσης 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος
προμηθειών του Δήμου. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της εντολής.  Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται  ποινική ρήτρα σύμφωνα με το
άρθρο 33 υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην αποθήκη του Δήμου Κέας.

Παραλαβή Ειδών
Η  παραλαβή  των  ειδών  θα  γίνει  από  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  που  έχει  συγκροτηθεί  με
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  28  της
υπ΄αριθμ.11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και θα πραγματοποιηθεί με
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης των υλικών, σύμφωνα
με τις διατάξεις των παραγράφων 1δ, 2 και 3 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού
εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 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 ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
    συγκεκριμένα στον Κ.Α.  30.7135.0001
3. Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια πληροφοριακών  πινακίδων  για  το  Δήμο  Κέας  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  1.000,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
30.7135.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 140/2014
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ΘΕΜΑ 8ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια πόρτας για το αντλιοστάσιο στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού
στο Γιαλισκάρι Δήμου Κέας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΣΤΟ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 350,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6662.0002  )

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης
για  την  προμήθεια  πόρτας  για  το  αντλιοστάσιο  στη  μονάδα  βιολογικού καθαρισμού στο
Γιαλισκάρι Δήμου Κέας.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο
προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης  (15.000,00€  μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 27319/02 Κ.Υ.Α.) η δαπάνη γίνεται με
βάσει την περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τα λοιπά, κατά την κρίση του Ν.Π., στοιχεία της
προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που
υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια πόρτας  για το αντλιοστάσιο στη μονάδα
βιολογικού καθαρισμού στο Γιαλισκάρι Δήμου Κέας

2.την διάθεση πίστωσης ύψους 350,00,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α.               

            25.6662.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

      3.την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται 
στο κείμενο της παρούσας εισήγησης.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• 1 πόρτα για το αντλιοστάσιο της μονάδας βιολογικού καθαρισμού από στραντζαριστή 
λαμαρίνα με κλειδαριά, διαστάσεων 1,70 x 0,80εκ.

ΣΥΝΟΛΟ   350,00€

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  209  του  Ν.  3463/06),  μετά  από  συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την
διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Ισχύουσες Διατάξεις 

-Οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 με τίτλο “Οικονομική Επιτροπή-Αρμοδιότητες”

-Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)

-Οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)

- Οι διατάξεις του Ν.2286/95

-Οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.Α.

-Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

-Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού Δήμων
και Κοινοτήτων»

-Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10

-Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

-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»

Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια επιλογής αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη των
συμμετεχόντων, με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2014  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.
25.6662.0002 ποσού 3.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του
Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).
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Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη γνώμη
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου.

Συμβατικά στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής,
κατά σειρά ισχύος, είναι :

• Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
• Η προσφορά του μειοδότη (τεχνική και οικονομική)

Σύμβαση
Η σύμβαση θα καταρτιστεί από την οικονομική επιτροπή και θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα
μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση της οικονομικής
επιτροπής που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και στην προσφορά του μειοδότη που έγινε
αποδεκτή από την κατά νόμο επιτροπή.

Χρόνος Παράδοσης 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος
προμηθειών του Δήμου. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της εντολής.  Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται  ποινική ρήτρα σύμφωνα με το
άρθρο 33 υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση της  προμήθειας θα γίνει στο αντλιοστάσιο στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού στο
Γιαλισκάρι Κέας.

Παραλαβή Ειδών
Η  παραλαβή  των  ειδών  θα  γίνει  από  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  που  έχει  συγκροτηθεί  με
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  28  της
υπ΄αριθμ.11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και θα πραγματοποιηθεί με
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης των υλικών, σύμφωνα
με τις διατάξεις των παραγράφων 1δ, 2 και 3 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού
εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 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 ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
    συγκεκριμένα στον Κ.Α.  25.6662.0002
3. Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  την  προμήθεια μίας  (1)  πόρτας  για  το  αντλιοστάσιο  στη  μονάδα  βιολογικού
καθαρισμού στο Γιαλισκάρι Δήμου Κέας και τις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια είδους.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 350,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.0002
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 141/2014
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ΘΕΜΑ 9ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια νερών και διαφόρων ειδών για τις υπηρεσίες του Δήμου.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 400,00€ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.6699  )
 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014)

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

 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  των  υπηρεσιών  του  Δήμου,  κρίνεται  απαραίτητη  η
πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια νερών και διαφόρων ειδών

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες προμηθειών για την
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να
θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω προμήθειες που ο
προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της  απευθείας  ανάθεσης  (15.000,00€  μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 27319/02 Κ.Υ.Α.) η δαπάνη γίνεται με
βάσει την περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τα λοιπά, κατά την κρίση του Ν.Π., στοιχεία της
προμήθειας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που
υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.

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

1.   την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  προμήθεια   νερών  και  διαφόρων  ειδών για  τις
υπηρεσίες του Δήμου

2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  400,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  10.6699 του  
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

      3.την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται 
στο κείμενο της παρούσας εισήγησης.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• 40 κιβώτια νερά 10lt
• 40 εξάδες νερά         
• 300τεμ. ποτήρια μιας χρήσεως           

ΣΥΝΟΛΟ    400,00€

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  209  του  Ν.  3463/06),  μετά  από  συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την
διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Ισχύουσες Διατάξεις 

-Οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 με τίτλο “Οικονομική Επιτροπή-Αρμοδιότητες”

-Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)

-Οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)

- Οι διατάξεις του Ν.2286/95

-Οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.Α.

-Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

-Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού Δήμων
και Κοινοτήτων»

-Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10

-Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

-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»

Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια επιλογής αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη των
συμμετεχόντων, με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2014 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.  10.6699
ποσού 2.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και
της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).
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Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη γνώμη
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου.

Συμβατικά στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής,
κατά σειρά ισχύος, είναι :

• Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
• Η προσφορά του μειοδότη (τεχνική και οικονομική)

Σύμβαση
Η σύμβαση θα καταρτιστεί από την οικονομική επιτροπή και θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα
μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση της οικονομικής
επιτροπής που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και στην προσφορά του μειοδότη που έγινε
αποδεκτή από την κατά νόμο επιτροπή.

Χρόνος Παράδοσης 
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή του τμήματος
προμηθειών του Δήμου. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της εντολής.  Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται  ποινική ρήτρα σύμφωνα με το
άρθρο 33 υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην έδρα του Δήμου ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος.

Παραλαβή Ειδών
Η  παραλαβή  των  ειδών  θα  γίνει  από  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  που  έχει  συγκροτηθεί  με
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  28  της
υπ΄αριθμ.11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και θα πραγματοποιηθεί με
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης των υλικών, σύμφωνα
με τις διατάξεις των παραγράφων 1δ, 2 και 3 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του υπουργού
εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 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 ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
    συγκεκριμένα στον Κ.Α.  10.6699
3. Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια νερών για τις υπηρεσίες του Δήμου και τις τεχνικές προδιαγραφές των
προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 10.6699 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 142/2014
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ΘΕΜΑ 10ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής ελαστικών σε οχήματα του Δήμου Κέας.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  10ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί “παροχής οδηγιών για την
εφαρμογή του ΠΔ 28/80”, η διαδικασία για την επισκευή, συντήρηση, αφορά ανταλλακτικών των
αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ κλπ, καθορίζεται από τις  διατάξεις  της αριθμ.
3373/390/20-3-1975  (ΦΕΚ  349/75  τεύχος  Β΄)  απόφασης  Υπουργού  Προεδρίας,  όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας.
Στη συνέχεια ανέφερε ότι ο Δήμος Κέας δεν διαθέτει δικά του συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων
και έτσι η συντήρηση και επισκευή αυτών γίνεται σε ιδιωτικά συνεργεία.
Για  όλες  τις  απαραίτητες  επισκευαστικές  εργασίες  καθώς  και  την  προμήθεια  ανταλλακτικών
εισηγείται η αρμόδια “Επιτροπή Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων” η οποία συγκροτήθηκε με
την  υπ΄  αριθμ.  9/2014  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου,  συντάσσοντας  σχετική  “Εντολή
Επιθεώρησης”.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η  Επιτροπή Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων εισηγείται την παροχή
υπηρεσίας επισκευής ελαστικών σε οχήματα του Δήμου, ως εξής : 

1. ΜΕ 62678 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ : Θα πρέπει να γίνει επισκευή ενός (1) ελαστικού τύπου 16-
9-28 στο μπροστινό σύστημα του οχήματος με μερική γόμωση

2.  ΚΗΗ  4672  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  ΟΧΗΜΑ : Θα  πρέπει  να  γίνει  επισκευή  ενός  (1)
ελαστικού (τεμπέλης)  πίσω αριστερά του οχήματος

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1.Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/80, περί “εκτέλεσης έργων & προμηθειών των ΟΤΑ”

2.Την υπ΄ αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί “παροχής οδηγιών για την εφαρμογή
του ΠΔ 28/80”

3.Την υπ΄ αριθμ. 3373/390/20-3-1975 (ΦΕΚ 349/75 τεύχος Β΄) απόφασης Υπουργού Προεδρίας,
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας

4.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

5.Τις με ημερομηνία 08/07/2014 εντολές επιθεώρησης της Επιτροπής  Επισκευής και Συντήρησης
Οχημάτων
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας επισκευής επισκευής ελαστικών σε οχήματα του Δήμου Κέας
και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 58,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ) σε βάρος του   Κ.Α.30.6264 για
εργασίες μερικής γόμωσης ενός (1) ελαστικού στο υπ΄αριθμ. ΜΕ62678 μηχάνημα έργου και ποσού
58,00€  (συμπ/νου  ΦΠΑ)  σε  βάρος  του  Κ.Α.  20.6263.0001  για  εργασίες  επισκευή  ενός  (1)
ελαστικού (τεμπέλη) πίσω αριστερά στο υπ΄αριθμ. ΚΗΗ4672 απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου,
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 143/2014



10η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 9ης Ιουλίου 2014

ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης του κλιβάνου στο δημοτικό
σφαγείο.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  11ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

ΤΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ  5.000,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  70.6264.0003  ) 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014)

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
  
Για την σωστή λειτουργία του κλιβάνου  του δημοτικού σφαγείου, κρίνεται απαραίτητη η 

πραγματοποίηση δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησής  του

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης του κλιβάνου στο
δημοτικό σφαγείο

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  5.000,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α. 70.6264.0003  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

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  παροχή υπηρεσίας αφορά στην εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης του κλιβάνου των
δημοτικών σφαγείων Κέας.

Ενδεικτικά αναφέρονται :
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• Αποκατάσταση σπασμένης καμινάδας
• Απόφραξη αεραγωγών, μεταξύ κυρίως και δευτερεύοντα χώρου καύσης
• Επισκευή ή αντικατάσταση του καυστήρα (δευτερεύοντα) αερίων
• Αποκατάσταση ή αντικατάσταση αεραγωγού από αντλία αέρος (κομπρεσέρ) προς κυρίως 

καυστήρα
• Αποκατάσταση προβλήματος του συστήματος ανάφλεξης και της φωτοαντίστασης

Τα υλικά & και τα εργαλεία που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες, είναι στις υποχρεώσεις του 
εργολάβου. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως την λειτουργία του κλιβάνου

ΣΥΝΟΛΟ            5.000,00€

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  209  του  Ν.  3463/06),  μετά  από  συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την
διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

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.
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Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη και  εξειδικευμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2014, ύψους 5.000,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α.  70.6264.0003   (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 

Διάρκεια Σύμβασης 
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα διαρκέσουν από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης και έως δύο
(2) μήνες, ανάλογα με τις υποδείξεις του Δήμου.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στο χώρο του δημοτικού σφαγείου Κέας.

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

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας θα γίνει αμέσως μετά την ανάθεση στον ανάδοχο.
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 2014 και στον 
    ΚΑ  70.6264.0003 
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης του κλιβάνου στο δημοτικό σφαγείο
και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  5.000,00€,  σε  βάρος  του   Κ.Α.   70.6264.0003   του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 144/2014
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ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση απόφασης Δημάρχου που αφορά την πληρωμή δήλωσης φόρου εισοδή-
ματος οικ.έτους 2012 και προσαυξήσεων.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  12ο 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 δήλωσης φόρου εισοδήματος οικ.έτους 2012
ποσού  1.330,15€  και  των  προσαυξήσεων  λόγω  εκπρόθεσμης  υποβολής  της  δήλωσης  ποσού
422,54€,  ήτοι  συνολικού  ποσού  1.752,69€,  προκειμένου  να  εκδοθεί  άμεσα  φορολογική
ενημερότητα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Κέας με την υπ΄ αριθμ. 191/13.06.2014 απόφασή του ενέκρινε την διάθεση πίστωσης
ποσού 1.330,15€ από τον  ΚΑ 00.6312.0001 έτους  2014 για  την  πληρωμή φόρου  εισοδήματος
οικ.έτους 2012 και την δέσμευση και διάθεση πίστωσης ποσού 422,54€ από τον ΚΑ 00.6821 για
την πληρωμή των προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης.

Υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την ανωτέρω απόφαση 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.   Την υπ΄αριθμ  191/13.06.2014 απόφαση Δημάρχου
5.   Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
       στους Κ.Α.  00.6312.0001 &  00.6821
6.   Την εισήγηση του προέδρου.



10η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 9ης Ιουλίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει την υπ΄ αριθμ. 191/13.06.2014 απόφαση Δημάρχου, που αφορά την διάθεση πίστωσης
ποσού 1.330,15€ από τον  ΚΑ 00.6312.0001 έτους  2014 για  την  πληρωμή φόρου  εισοδήματος
οικ.έτους 2012 και την δέσμευση και διάθεση πίστωσης ποσού 422,54€ από τον ΚΑ 00.6821 για
την πληρωμή των προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 145/2014



10η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 9ης Ιουλίου 2014

ΘΕΜΑ 13ο  :    Έγκριση απόφασης Δημάρχου που αφορά την πληρωμή λογαριασμού κατα-
νάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε ακίνητο που μισθώνει ο Δήμος Κέας.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  13ο 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  λογαριασμού  κατανάλωσης  ηλεκτρικού
ρεύματος με αρ. παροχής 5 50006072-01 6, στο ακίνητο που μισθώνει ο Δήμος και χρησιμοποιείται
ως δημοτικό ιατρείο - εξεταστήριο και ως παράρτημα του προγράμματος ''Βοήθεια στο σπίτι'' στην
Κάτω Μεριά Κέας, λόγω λήξης προθεσμίας πληρωμής του στις 19/06/2014,  προκειμένου να μην
γίνει διακοπή ρεύματος.

Ο Δήμαρχος Κέας με την υπ΄ αριθμ. 204/18.06.2014 απόφασή του ενέκρινε την διάθεση πίστωσης
συνολικού  ποσού  477,00€  συμπεριλαμβανομένων  προηγούμενων  οφειλών  από  τον  Κ.Α.
15.6279.0002  έτους  2014  με  τίτλο  “Λοιπές  δαπάνες  για  ύδρευση,  άρδευση,  φωτισμό  και
καθαριότητα”.

Υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την ανωτέρω απόφαση 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.   Την υπ΄αριθμ.  204/18.06.2014 απόφαση Δημάρχου
5.   Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
       στον Κ.Α. 15.6279.0002
6.   Την εισήγηση του προέδρου.



10η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 9ης Ιουλίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει την υπ΄ αριθμ. 204/18.06.2014 απόφαση Δημάρχου, που αφορά την διάθεση πίστωσης
ποσού  477,00€  από  τον  Κ.Α.  15.6279.0002  έτους  2014  για  την  πληρωμή  λογαριασμού
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με αρ. παροχής 5 50006072-01 6, στο ακίνητο που μισθώνει ο
Δήμος  και  χρησιμοποιείται  ως  δημοτικό  ιατρείο  -  εξεταστήριο  και  ως  παράρτημα  του
προγράμματος ''Βοήθεια στο σπίτι'' στην Κάτω Μεριά Κέας, λόγω λήξης προθεσμίας πληρωμής του
στις 19/06/2014, προκειμένου να μην γίνει διακοπή ρεύματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 146/2014



10η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 9ης Ιουλίου 2014

ΘΕΜΑ 14ο  :   Έγκριση απόφασης Δημάρχου που αφορά την προμήθεια δύο (2) αισθητηρίων
κερματοδεκτών για τα συστήματα επεξεργασίας νερού και διάθεση πίστωσης.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  14ο 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  προμήθεια δύο (2) αισθητηρίων κερματοδεκτών για τα
συστήματα παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού που έχουν εγκατασταθεί στο Δήμο μας, λόγω
φθοράς από ξένα αντικείμενα (ξύλα, πινέζες) με αποτέλεσμα αυτά να βρίσκονται εκτός λειτουργίας
μέσω καλοκαιρινής περιόδου όπου οι ανάγκες διάθεσης πόσιμου νερού είναι ιδιαίτερα αυξημένες
και του γεγονότος ότι το μεγαλύτερο τμήμα του νησιού δεν καλύπτεται από δίκτυο ύδρευσης.

Ο Δήμαρχος  Κέας  με  την  υπ΄  αριθμ.  209/18.06.2014  απόφασή  του  προέβη στην έγκριση  των
τεχνικών προδιαγραφών και την απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας συνολικού ποσού
271,44€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.  25.6672.0001  έτους  2014  με  τίτλο
“Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων”.

Υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την ανωτέρω απόφαση όπως ορίζει ο
νόμος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Ν. 3463/06
2. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 72 του Ν. 3852/2010
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80
4. Τις διατάξεις της παραγρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/18
5. Την υπ΄αριθμ.  209/18.06.2014 απόφαση Δημάρχου
6. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
       στον Κ.Α.  25.6672.0001
7. Την εισήγηση του προέδρου.



10η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 9ης Ιουλίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει  την  υπ΄  αριθμ. 209/18.06.2014 απόφαση  Δημάρχου,  που αφορά στην  έγκριση των
τεχνικών  προδιαγραφών  και  την  απευθείας  ανάθεση  προμήθειας  δύο  (2)  αισθητηρίων
κερματοδεκτών για τα συστήματα παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού που έχουν εγκατασταθεί
στο  Δήμο  μας  και  διαθέτει πίστωση  ποσού  271,44€  από  τον  Κ.Α.  25.6672.0001  του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 147/2014



10η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 9ης Ιουλίου 2014

ΘΕΜΑ 15ο :  Έγκριση απόφασης Δημάρχου που αφορά την προμήθεια νερού για την πλήρωση
της δημοτικής δεξαμενής στην Κορησσία.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  15ο 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  προμήθεια 72 κυβικών νερού λόγω του γεγονότος ότι
έχουν υποστεί βλάβη τόσο το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου στην Κορησσία, με αποτέλεσμα τη μη
πλήρωση της δεξαμενής και κίνδυνο τη διακοπή της υδροδότησης, όσο και το υπ' αρ. ΚΗΗ4650
υδροφόρο όχημα του Δήμου, που θα μπορούσε να την ανατροφοδοτήσει.

Ο Δήμαρχος Κέας με την υπ΄ αριθμ. 200/13.06.2014 απόφασή του ενέκρινε την δαπάνη και τη
διάθεση  πίστωσης  συνολικού  ποσού  457,80€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  από  τον  Κ.Α.
25.6279.0002  έτους  2014  με  τίτλο  “Λοιπές  δαπάνες  για  ύδρευση,  άρδευση,  φωτισμό  και
καθαριότητα”.

Υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την ανωτέρω απόφαση όπως ορίζει ο
νόμος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Ν. 3463/06
2. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 72 του Ν. 3852/2010
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80
4. Τις διατάξεις της παραγρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/18
5. Την υπ΄αριθμ.  200/13.06.2014 απόφαση Δημάρχου
6. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
       στον Κ.Α.   25.6279.0002
7. Την εισήγηση του προέδρου.



10η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 9ης Ιουλίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει την υπ΄ αριθμ. 200/13.06.2014 απόφαση Δημάρχου, που αφορά στην έγκριση της δα-
πάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 457,80€ από τον Κ.Α. 25.6279.0002 έτους 2014 για την
προμήθεια 72 κυβικών νερού, για την πλήρωση της δημοτικής δεξαμενής στην Κορησσία λόγω κα-
τεπείγουσας ανάγκης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 148/2014



10η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 9ης Ιουλίου 2014

ΘΕΜΑ 16ο :  Έγκριση απόφασης Δημάρχου που αφορά κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση προ-
μήθειας νερού για την κατάσβεση πυρκαγιάς της 26/6/2014.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  16ο 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  προμήθεια 18 κυβικών νερού λόγω του γεγονότος ότι
εκδηλώθηκε εκτεταμένη πυρκαγιά στις 26/06/2014 στο χώρο του ΧΑΔΑ Κέας στη θέση Πάουρας,
για την κατάσβεση της οποίας δεν επαρκούσε η υπάρχουσα δεξαμενή και η ανατροφοδότηση αυτής
από το δίκτυο ύδρευσης.

Ο Δήμαρχος Κέας με την υπ΄ αριθμ. 220/26.06.2014 απόφασή του ενέκρινε την απευθείας ανάθεση
της ανωτέρω δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 114,45€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ από τον Κ.Α. 70.6654.0003 έτους 2014 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού υλικού».

Υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την ανωτέρω απόφαση όπως ορίζει ο
νόμος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Ν. 3463/06
2. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 72 του Ν. 3852/2010
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80
4. Τις διατάξεις της παραγρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/18
5. Την υπ΄αριθμ.  220/26.06.2014 απόφαση Δημάρχου
6. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
       στον Κ.Α.  70.6654.0003
7. Την εισήγηση του προέδρου.



10η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 9ης Ιουλίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει την υπ΄ αριθμ. 220/26.06.2014 απόφαση Δημάρχου, που αφορά την απευθείας ανάθεση
προμήθειας 18 κυβικών νερού για την κατάσβεση πυρκαγιάς της 26/6/2014 και τη διάθεση πίστω-
σης ποσού 114,45€ από τον Κ.Α. 70.6654.0003 έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 149/2014
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ΘΕΜΑ 17ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Α του Ν.4257/2014, του κ.ΔΕΜΕΝΕΓΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του
ΚΩΝ/ΝΟΥ (24 δόσεις).

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 4568/2.7.2014  εισήγηση που υπογράφεται από την
Προϊσταμένη Δ/νσης  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  κα  ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ και  έχει  ως
εξής :

«1.  Σύμφωνα με  το  άρθρο  51 του  Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος  Α΄),  δύνανται  να
ρυθμίζονται ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους με αίτηση του οφειλέτη που υποβάλλεται
στον οικείο Δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση το αίτημα εξετάζεται από την οικονομική επιτροπή του δήμου, η
οποία αποφαίνεται μετά από σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του
Δήμου.

2. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3819/26.5.2014 αίτησή του, ο κ.ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του
ΚΩΝ/ΝΟΥ ζήτησε την με 24 δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο, που
έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014.

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες έως
31.12.2009 οφειλές  του ΔΕΜΕΝΕΓΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝ/ΝΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται
στις 26.5.2014 στο ποσό των 8.068,41 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 17/11/2004
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ (είδος) 1.866,90 ευρώ
Προσαυξήσεις 2.128,27 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 21/09/2005
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ (είδος) 2.006,52 ευρώ
Προσαυξήσεις 2.066,72 ευρώ

Σύνολο κύριας οφειλής : 3.873,42€
Σύνολο προσαυξήσεων : 4.194,99€

4. Ο  ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝ/ΝΟΥ κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του
(161,39€) με το διπλ. Α΄ 1903/30.5.2014.

Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου αφού έλαβε υπόψη
της :
1. Τον Ν. 4257/2014 παρ. 1 περίπτωση (Α) (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α΄)
2.  Την  υπ’  αριθ.  πρωτ. 3819/26.5.2014  αίτηση του  κ.  ΔΕΜΕΝΕΓΑ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  του
ΚΩΝ/ΝΟΥ
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του  κ. ΔΕΜΕΝΕΓΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
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Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την  με 24  δόσεις  ρύθμιση  των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του  ΔΕΜΕΝΕΓΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝ/ΝΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύμφωνα
με το Ν.4257/2014 παρ. 1 περίπτωση (Α) και ειδικότερα : 

την με 24 δόσεις καταβολή του ποσού 3.873,42 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις
εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, κι αφού έλαβε υπόψη της : 

1. Τον Ν. 4257/2014 παρ. 1 περίπτωση (Α) (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει,  κατόπιν  της  ανωτέρω εισηγήσεων της  Προϊσταμένης  της  οικονομικής  υπηρεσίας  του
Δήμου, την υπ’ αριθ. πρωτ. 3819/26.5.2014 αίτηση του κ. ΔΕΜΕΝΕΓΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του
ΚΩΝ/ΝΟΥ  για την με 24 δόσεις  ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το
Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί  έως 31.12.2009, σύμφωνα με το Ν.4257/2014 παρ. 1 περίπτωση (Α)
και ειδικότερα : 

την  με  24  δόσεις,  σύμφωνα  με  την  αίτησή  του,  καταβολή  του  ποσού  3.873,42  ευρώ,  με
απαλλαγή  κατά  ποσοστό  εκατό  τοις  εκατό  (100%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής, όπως ο νόμος ορίζει.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 150/2014
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ΘΕΜΑ 18ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Α του Ν.4257/2014, του κ.ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΑΡΜΑΝΔΟΥ του
ΣΟΛ. (εφάπαξ).

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 18ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη των μελών την με  αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 4567/2.7.2014  εισήγηση που υπογράφεται από την
Προϊσταμένη Δ/νσης  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  κα  ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ και  έχει  ως
εξής :

«1.  Σύμφωνα με  το  άρθρο  51 του  Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος  Α΄),  δύνανται  να
ρυθμίζονται ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους με αίτηση του οφειλέτη που υποβάλλεται
στον οικείο Δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση το αίτημα εξετάζεται από την οικονομική επιτροπή του δήμου, η
οποία αποφαίνεται μετά από σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του
Δήμου.

2. Με την με  αριθ. πρωτ. 3872/28.5.2014 αίτησή του,  ο κ.ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΡΜΑΝΔΟΣ του
ΣΟΛ. ζήτησε την ΕΦΑΠΑΞ ΕΞΟΦΛΗΣΗ των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο, που
έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014.

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες έως
31.12.2009 οφειλές  του κ. ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΑΡΜΑΝΔΟΥ  του ΣΟΛ. προς το Δήμο, ανέρχονται στις
28.5.2014 στο ποσό των 75,46 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 09/10/2009
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ (είδος) 49,00 ευρώ
Προσαυξήσεις 26,46 ευρώ

4.  Ο   κ.  ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ  ΑΡΜΑΝΔΟΣ  του  ΣΟΛ.  κατέβαλε  την  εξόφληση  της  οφειλής  της
(49,00€) με το διπλ. Α΄ 1886/28-5-2014.

Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου αφού έλαβε υπόψη
της :
1. Τον Ν. 4257/2014 παρ. 1 περίπτωση (Α) (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α΄)
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3872/28.5.2014 αίτηση του κ. ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΑΡΜΑΝΔΟΥ του ΣΟΛ.
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του κ. ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΑΡΜΑΝΔΟΥ του ΣΟΛ.

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την  ΕΦΑΠΑΞ  ΕΞΟΦΛΗΣΗ των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του κ.  ΜΟΥΣΤΑΚΗ
ΑΡΜΑΝΔΟΥ του ΣΟΛ. προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί  έως 31.12.2009,  σύμφωνα με το
Ν.4257/2014 παρ. 1 περίπτωση (Α) και ειδικότερα : 

την εφάπαξ καταβολή του ποσού 49,00 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό
(100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, κι έλαβε υπόψη της : 



10η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 9ης Ιουλίου 2014

1. Τον Ν. 4257/2014 παρ. 1 περίπτωση (Α) (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει,  κατόπιν  της  ανωτέρω εισηγήσεων της  Προϊσταμένης  της  οικονομικής  υπηρεσίας  του
Δήμου,  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  3872/28.5.2014 αίτηση του κ.  ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΑΡΜΑΝΔΟΥ του
ΣΟΛ. για  την ΕΦΑΠΑΞ  ΕΞΟΦΛΗΣΗ  των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του κ.
ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΑΡΜΑΝΔΟΥ  του  ΣΟΛ.  προς  το  Δήμο,  που  έχουν  βεβαιωθεί  έως  31.12.2009,
σύμφωνα με το Ν.4257/2014 παρ. 1 περίπτωση (Α) και ειδικότερα : 

την εφάπαξ καταβολή, σύμφωνα με την αίτησή του, του ποσού των 49,00 ευρώ, με απαλλαγή
κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής, ως ορίζει ο νόμος Ν.4257/2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 151/2014
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ΘΕΜΑ 19ο :   Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν  βεβαιωθεί από 01.01.2010,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  51  παρ.  1Β  του  Ν.4257/2014, της  THODORI
HARIKLIA του ΑΝΤΩΝΗ (εφάπαξ).

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε  υπόψη  των  μελών  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  Ο.Υ.  4575/2.72014  εισήγηση  που
υπογράφεται από την Προϊσταμένη Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ και έχει ως εξής :

«1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄), δύνανται να
ρυθμίζονται  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  προς  τους  δήμους  με  αίτηση  του  οφειλέτη  που
υποβάλλεται στον οικείο Δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση
του  παρόντος  νόμου.  Για  την  υπαγωγή  στη  ρύθμιση  το  αίτημα  εξετάζεται  από  την
οικονομική  επιτροπή  του  δήμου,  η  οποία  αποφαίνεται  μετά  από  σχετική  εισήγηση  του
προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.

2. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 4182/11.6.2014 αίτησή της, η κα THODORI HARIKLIA του
ΑΝΤΩΝΗ ζήτησε την ΕΦΑΠΑΞ ΕΞΟΦΛΗΣΗ των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το
Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014.

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες
από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές της κας THODORI HARIKLIA του ΑΝΤΩΝΗ προς το
Δήμο,  ανέρχονται  στις  11.6.2014 στο  ποσό των  1.410,16 ευρώ,  το  οποίο  αναλύεται  ως
ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 20/07/2012
Kύρια οφειλή ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ (0,5%)  433,88 ευρώ
Προσαυξήσεις 95,45 ευρώ
Πρόστιμο 880,83 ευρώ

4. Η κα THODORI HARIKLIA του ΑΝΤΩΝΗ κατέβαλε την εξόφληση της οφειλής της
(433,88€) με το διπλ. Α΄ 2090/11.6.2014

Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου αφού έλαβε
υπόψη της :
1. Τον Ν. 4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α΄)
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ.  4182/11.6.2014 αίτησή της, η κα THODORI HARIKLIA του
ΑΝΤΩΝΗ
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών της  κα THODORI HARIKLIA του ΑΝΤΩΝΗ

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή
Την  ΕΦΑΠΑΞ ΕΞΟΦΛΗΣΗ των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της  κα  THODORI
HARIKLIA του ΑΝΤΩΝΗ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με
το Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) και ειδικότερα :

την εφάπαξ καταβολή του ποσού 433,88 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις
εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των
προστίμων».
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, κι έλαβε υπόψη της : 

1. Τον Ν. 4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την υπ’  αριθ. πρωτ.  4182/11.6.2014 αίτησή της, η κα THODORI HARIKLIA
του ΑΝΤΩΝΗ ΕΦΑΠΑΞ ΕΞΟΦΛΗΣΗ των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς
το  Δήμο,  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  1.1.2010,  σύμφωνα  με  το  Ν.4257/2014  παρ.  1Β
περίπτωση (α) και ειδικότερα :

την  εφάπαξ  καταβολή,  σύμφωνα  με  την  αίτησή  της,  του  ποσού  433,88  ευρώ,  με
απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, ως ορίζει ο  Ν. 4257/2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 152/2014
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ΘΕΜΑ 20ο  :  Ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  01.01.2010,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  51  παρ.  1Β  του  Ν.4257/2014,  του
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (εφάπαξ).

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε  υπόψη  των  μελών  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  Ο.Υ.  4577/2.7.2014  εισήγηση  που
υπογράφεται από την Προϊσταμένη Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ και έχει ως εξής :

«1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄), δύνανται να
ρυθμίζονται  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  προς  τους  δήμους  με  αίτηση  του  οφειλέτη  που
υποβάλλεται στον οικείο Δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση
του  παρόντος  νόμου.  Για  την  υπαγωγή  στη  ρύθμιση  το  αίτημα  εξετάζεται  από  την
οικονομική  επιτροπή  του  δήμου,  η  οποία  αποφαίνεται  μετά  από  σχετική  εισήγηση  του
προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.

2.  Με  την υπ’ αριθ.  πρωτ.  3378/03.6.2014  αίτησή  του,  ο  κ.  ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ   ζήτησε την ΕΦΑΠΑΞ ΕΞΟΦΛΗΣΗ των ληξιπρόθεσμων
οφειλών του προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51
του Ν. 4257/2014.

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες
από  1.1.2010  και  έπειτα  οφειλές  του  κ.  ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  του
ΚΥΡΙΑΚΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στις  03.06.2014 στο ποσό των  713,32 ευρώ,  το
οποίο αναλύεται ως ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 27/08/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  654,42 ευρώ
Προσαυξήσεις 58,90 ευρώ

4. Ο κ. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ   κατέβαλε την εξόφληση
της οφειλής του (654,42€) με το διπλ. Α΄ 2040/05.6.2014

Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου αφού έλαβε
υπόψη της :
1. Τον Ν. 4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α΄)
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ.  3378/03.06.2014 αίτηση του κ. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
3.  Το  συνολικό  ύψος  των  οφειλών  του  κ.  ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  του
ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή
Την  ΕΦΑΠΑΞ  ΕΞΟΦΛΗΣΗ των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του
κ.ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  του  ΚΥΡΙΑΚΟΥ προς  το  Δήμο,  που  έχουν
βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) και ειδικότερα
: 
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την εφάπαξ καταβολή του ποσού 654,42 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις
εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, κι έλαβε υπόψη της : 

1. Τον Ν. 4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.   3378/03.06.2014  αίτηση  του  κ.  ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  του  ΚΥΡΙΑΚΟΥ  για  την  ΕΦΑΠΑΞ  ΕΞΟΦΛΗΣΗ  των  ανωτέρω
ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με
το Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) και ειδικότερα : 

την εφάπαξ καταβολή, σύμφωνα με την αίτησή του, ποσού 654,42 ευρώ, με απαλλαγή
κατά  ποσοστό  εκατό  τοις  εκατό  (100%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, ως ορίζει ο  Ν. 4257/2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 153/2014

 



ΘΕΜΑ 21ο  :  Ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  01.01.2010,
σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της  κ. ΒΑΡΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (13 δόσεις).

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 4573/2-7-2014 εισήγηση που υπογράφεται
από την Προϊσταμένη Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Μυκωνιάτη Σωτηρία και έχει
ως εξής :

«1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄), δύνανται να
ρυθμίζονται  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  προς  τους  δήμους  με  αίτηση  του  οφειλέτη  που
υποβάλλεται στον οικείο Δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση
του  παρόντος  νόμου.  Για  την  υπαγωγή  στη  ρύθμιση  το  αίτημα  εξετάζεται  από  την
οικονομική  επιτροπή  του  δήμου,  η  οποία  αποφαίνεται  μετά  από  σχετική  εισήγηση  του
προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.
2.  Με την υπ’ αριθ.πρωτ.  4224/12-6-2014 αίτησή της,  η κ.  ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ζήτησε την με 13 δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο, που έχουν
βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014.
3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες
από  1.1.2010  και  έπειτα  οφειλές  της  κ.  ΒΑΡΔΑΚΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,  ανέρχονται  στις
12-06-2014 στο ποσό των 1.359,57 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 04/09/2012
Kύρια οφειλή (ΥΔΡΕΥΣΗ) 61,79 ευρώ
Προσαυξήσεις 12,36 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 21/02/2013
Kύρια οφειλή (ΥΔΡΕΥΣΗ) 13,50 ευρώ
Προσαυξήσεις 2,03 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 20/11/2013
Kύρια οφειλή (ΥΔΡΕΥΣΗ) 1.140,56 ευρώ
Προσαυξήσεις 68,43 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 20/12/2013
Kύρια οφειλή (ΥΔΡΕΥΣΗ) 58,00 ευρώ
Προσαυξήσεις 2,90 ευρώ

Σύνολο οφειλής : 1.273,85 € 
Σύνολο προσαυξήσεων : 85,72 €

4. Η κ. ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ κατέβαλε την 1η δόση της οφειλής (104,15€) με το διπλ.
Α΄ 2144/16-6-2014.

Με βάση τα παραπάνω η Προϊστάμενη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου αφού έλαβε
υπόψη της :
1. Τον Ν. 4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α΄)
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4224/12-6-2014 αίτηση  της κ. ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 



3. Το συνολικό ύψος των οφειλών  της κ. ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την  ρύθμιση  με  13  δόσεις των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  της  κ.  ΒΑΡΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  προς  το  Δήμο,  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  1.1.2010,  σύμφωνα  με  το
Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) και ειδικότερα : 

την  με  13  δόσεις  καταβολή  του  ποσού  1.359,57  ευρώ,  με  απαλλαγή  κατά  ποσοστό
ογδόντα  τοις  εκατό  (80%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης
καταβολής.

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β περίπτωση (α) του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014
τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της  Προϊσταμένη Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. 4224/12-6-2014 αίτηση  της κ. ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
για την με 13 δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο, που
έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) και
ειδικότερα : 

την με 13 δόσεις καταβολή, σύμφωνα με την αίτησή της, του ποσού των 1.353,99 ευρώ,
το  οποίο  περιλαμβάνει  κύρια  οφειλή  1.273,85€  πλέον  17,15€  για  το  20%  των
προσαυξήσεων  εκπρόθεσμης  καταβολής  και  επιπλέον  62,99€  για  τοκοχρεωλύσιο
(επιτόκιο  αναφοράς  για  πράξεις  αναχρηματοδότησης  της  Ευρωπαϊκής  Κεντρικής
Τράπεζας κατά την έκδοση της παρούσας ρύθμισης).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 154/2014
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ΘΕΜΑ 22ο  :  Ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  01.01.2010,
σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του  κ. ΒΡΕΤΤΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ (9 δόσεις)

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 4576/2-7-2014 εισήγηση που υπογράφεται
από την Προϊσταμένη Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Μυκωνιάτη Σωτηρία και έχει
ως εξής :

«1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄), δύνανται να
ρυθμίζονται  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  προς  τους  δήμους  με  αίτηση  του  οφειλέτη  που
υποβάλλεται στον οικείο Δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση
του  παρόντος  νόμου.  Για  την  υπαγωγή  στη  ρύθμιση  το  αίτημα  εξετάζεται  από  την
οικονομική  επιτροπή  του  δήμου,  η  οποία  αποφαίνεται  μετά  από  σχετική  εισήγηση  του
προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.
2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ. 4355/18-6-2014 αίτησή του, ο κ. ΒΡΕΤΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ζήτησε
την  με  9  δόσεις  ρύθμιση  των  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του  προς  το  Δήμο,  που  έχουν
βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014.
3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες
από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του κ. ΒΡΕΤΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ανέρχονται στις 18-6-2014
στο ποσό των 1.095,83 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 08/06/2010
Kύρια οφειλή (ΥΔΡΕΥΣΗ) 132,56 ευρώ
Προσαυξήσεις 61,74 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 02/11/2010
Kύρια οφειλή (ΥΔΡΕΥΣΗ) 122,10 ευρώ
Προσαυξήσεις 50,71 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 28/06/2011
Kύρια οφειλή (ΥΔΡΕΥΣΗ) 138,56 ευρώ
Προσαυξήσεις 45,88 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 02/03/2012
Kύρια οφειλή (ΥΔΡΕΥΣΗ) 166,95 ευρώ
Προσαυξήσεις 46,03 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 04/09/2012
Kύρια οφειλή (ΥΔΡΕΥΣΗ) 80,81 ευρώ
Προσαυξήσεις 15,50 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 01/11/2012
Kύρια οφειλή (ΥΔΡΕΥΣΗ) 11,96 ευρώ
Προσαυξήσεις 2,15 ευρώ
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Ημερομηνία βεβαίωσης 21/02/2013
Kύρια οφειλή (ΥΔΡΕΥΣΗ) 114,88 ευρώ
Προσαυξήσεις 19,80 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 27/08/2013
Kύρια οφειλή (ΥΔΡΕΥΣΗ) 79,76 ευρώ
Προσαυξήσεις 6,44 ευρώ

Σύνολο κύριας οφειλής : 847,58€
Σύνολο προσαυξήσεων : 248,25€

4. Ο κ. ΒΡΕΤΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ κατέβαλε την 1η δόση της οφειλής (103,15€) με το διπλ. Α΄
2193/20-6-2014.

Με βάση τα παραπάνω η Προϊστάμενη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου αφού έλαβε
υπόψη της :
1. Τον Ν. 4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α΄)
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4355/18-6-2014 αίτηση του κ. ΒΡΕΤΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του κ. ΒΡΕΤΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την  ρύθμιση  με  9  δόσεις των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του  κ.  ΒΡΕΤΤΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το Ν.4257/2014
παρ. 1Β περίπτωση (α) και ειδικότερα : 

την με 9 δόσεις καταβολή του ποσού των 1.095,83 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό
ογδόντα  τοις  εκατό  (80%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης
καταβολής.

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β περίπτωση (α) του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014
τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της  Προϊσταμένη Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. 4355/18-6-2014 αίτηση του κ. ΒΡΕΤΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ για την
με 9 δόσεις  ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο, που έχουν
βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) και ειδικότερα
: 

την με 9 δόσεις, σύμφωνα με την αίτησή του, καταβολή του ποσού των 928,35 ευρώ, το
οποίο περιλαμβάνει κύρια οφειλή 847,58€ πλέον 49,65€ για το 20% των προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής και επιπλέον 31,12€ για τοκοχρεωλύσιο (επιτόκιο αναφοράς
για  πράξεις  αναχρηματοδότησης  της  Ευρωπαϊκής  Κεντρικής  Τράπεζας  κατά  την
έκδοση της παρούσας ρύθμισης).
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 155/2014
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ΘΕΜΑ 23ο  :  Ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  01.01.2010,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του  κ. ΚΑΠΑΝΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ (7 δόσεις).

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το  23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 4572/2-7-2014 εισήγηση που υπογράφεται
από την Προϊσταμένη Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Μυκωνιάτη Σωτηρία και έχει
ως εξής :

«1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄), δύνανται να
ρυθμίζονται  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  προς  τους  δήμους  με  αίτηση  του  οφειλέτη  που
υποβάλλεται στον οικείο Δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση
του  παρόντος  νόμου.  Για  την  υπαγωγή  στη  ρύθμιση  το  αίτημα  εξετάζεται  από  την
οικονομική  επιτροπή  του  δήμου,  η  οποία  αποφαίνεται  μετά  από  σχετική  εισήγηση  του
προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.
2.  Με  την  υπ’ αριθ.πρωτ.  4177/11-6-2014  αίτησή  του,  ο  κ.  ΚΑΠΑΝΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ζήτησε την με 7 δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο, που έχουν
βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014.
3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες
από  1.1.2010  και  έπειτα  οφειλές  του  κ.  ΚΑΠΑΝΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΟΥ,  ανέρχονται  στις
11-6-2014 στο ποσό των 978,72 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 09/08/2010
Kύρια οφειλή (ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Ο.Κ.) 674,98 ευρώ
Προσαυξήσεις 303,74 ευρώ

4. Ο κ. ΚΑΠΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ κατέβαλε την 1η δόση της οφειλής  (108,02€) με το διπλ.
Α΄ 2098/11-6-2014.

Με βάση τα παραπάνω η Προϊστάμενη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου αφού έλαβε
υπόψη της :

1. Τον Ν. 4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α΄)
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4177/11-6-2014 αίτηση του κ.  ΚΑΠΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του κ.  ΚΑΠΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την  ρύθμιση με  7  δόσεις  των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του  κ.  ΚΑΠΑΝΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ  προς  το  Δήμο,  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  1.1.2010,  σύμφωνα  με  το
Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) και ειδικότερα 

:  την  με  7  δόσεις  καταβολή  του  ποσού  978,72  ευρώ,  με  απαλλαγή  κατά  ποσοστό
ογδόντα  τοις  εκατό  (80%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης
καταβολής.

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : 
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1. Τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β περίπτωση (α) του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014
τεύχος Α΄)

2. Την εισήγηση της  Προϊσταμένη Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την υπ’ αριθ. πρωτ. 4177/11-6-2014 αίτηση του κ.  ΚΑΠΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
για την με 7 δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο, που
έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) και
ειδικότερα : 

την με 7 δόσεις, σύμφωνα με την αίτησή του, καταβολή του ποσού 756,11 ευρώ, το
οποίο περιλαμβάνει κύρια οφειλή 674,98€ πλέον 60,75€ για το 20% των προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής και επιπλέον 20,38€ για τοκοχρεωλύσιο (επιτόκιο αναφοράς
για  πράξεις  αναχρηματοδότησης  της  Ευρωπαϊκής  Κεντρικής  Τράπεζας  κατά  την
έκδοση της παρούσας ρύθμισης).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 156/2014
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ΘΕΜΑ 24ο  :  Ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  01.01.2010,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΗ  (4 δόσεις).

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 4574/2-7-2014 εισήγηση που υπογράφεται
από την Προϊσταμένη Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Μυκωνιάτη Σωτηρία και έχει
ως εξής :

«1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄), δύνανται να
ρυθμίζονται  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  προς  τους  δήμους  με  αίτηση  του  οφειλέτη  που
υποβάλλεται στον οικείο Δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση
του  παρόντος  νόμου.  Για  την  υπαγωγή  στη  ρύθμιση  το  αίτημα  εξετάζεται  από  την
οικονομική  επιτροπή  του  δήμου,  η  οποία  αποφαίνεται  μετά  από  σχετική  εισήγηση  του
προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.
2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ. 4178/11-6-2014 αίτησή του, ο κ. ΛΕΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ζήτησε
την με 4 δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών  του κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ
προς  το  Δήμο,  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  1.1.2010,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  51  του  Ν.
4257/2014.
3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες
από 1.1.2010  και έπειτα  οφειλές του κ.  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ,  ανέρχονται στις    11-
6-2014 στο ποσό των 476,25 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 
Kύρια οφειλή (ΥΔΡΕΥΣΗ 5/2011-11/2012) 426,35 ευρώ
Προσαυξήσεις 49,90 ευρώ

4. Ο κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κατέβαλε την 1η δόση της οφειλής του (110,97€) με
το διπλ. Α΄ 2150/17-6-2014.

Με βάση τα παραπάνω η Προϊστάμενη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου αφού έλαβε
υπόψη της :
1. Τον Ν. 4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α΄)
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4178/11-6-2014 αίτηση  του  κ. ΛΕΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για ρύθμιση
των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ 
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την ρύθμιση  με 4 δόσεις των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών  του κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΗ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το Ν.4257/2014
παρ. 1Β περίπτωση (α) και ειδικότερα 

:  την  με  4  δόσεις  καταβολή  του  ποσού  476,25  ευρώ,  με  απαλλαγή  κατά  ποσοστό
ογδόντα  τοις  εκατό  (80%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης
καταβολής.

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : 
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1. Τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β περίπτωση (α) του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014
τεύχος Α΄)

2. Την εισήγηση της  Προϊσταμένη Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. 4178/11-6-2014 αίτησή του κ. ΛΕΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για την
με 4 δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ προς
το  Δήμο,  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  1.1.2010,  σύμφωνα  με  το  Ν.4257/2014  παρ.  1Β
περίπτωση (α) και ειδικότερα : 

την με 4 δόσεις, σύμφωνα με την αίτησή του, καταβολή του ποσού 443,86 ευρώ, το
οποίο περιλαμβάνει κύρια οφειλή 426,35€ πλέον 9,98€ για το 20% των προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής και επιπλέον 7,53€ για τοκοχρεωλύσιο (επιτόκιο αναφοράς για
πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την έκδοση
της παρούσας ρύθμισης).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 157/2014
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ΘΕΜΑ 25ο  :  Ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  01.01.2010,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του  κ. ΚΟΡΑΣΙΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ (14 δόσεις).

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 4578/2-7-2014 εισήγηση που υπογράφεται
από την Προϊσταμένη Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Μυκωνιάτη Σωτηρία και έχει
ως εξής :

«1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄), δύνανται να
ρυθμίζονται  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  προς  τους  δήμους  με  αίτηση  του  οφειλέτη  που
υποβάλλεται στον οικείο Δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση
του  παρόντος  νόμου.  Για  την  υπαγωγή  στη  ρύθμιση  το  αίτημα  εξετάζεται  από  την
οικονομική  επιτροπή  του  δήμου,  η  οποία  αποφαίνεται  μετά  από  σχετική  εισήγηση  του
προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.
2.  Με  την  υπ’ αριθ.πρωτ.  4356/18-6-2014  αίτησή  του,  ο κ.  ΚΟΡΑΣΙΔΗ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ζήτησε την με 14 δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο, που έχουν
βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014.
3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες
από  1.1.2010  και  έπειτα  οφειλές  του  κ.  ΚΟΡΑΣΙΔΗ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ,  ανέρχονται  στις
18-6-2014 στο ποσό των 1.538,00 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 02/03/2012
Kύρια οφειλή (ΥΔΡΕΥΣΗ) 138,19 ευρώ
Προσαυξήσεις 35,93 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 04/09/2012
Kύρια οφειλή (ΥΔΡΕΥΣΗ) 194,43 ευρώ
Προσαυξήσεις 38,89 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 21/02/2013
Kύρια οφειλή (ΥΔΡΕΥΣΗ) 298,27 ευρώ
Προσαυξήσεις 44,74 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 27/08/2013
Kύρια οφειλή (ΥΔΡΕΥΣΗ) 722,52 ευρώ
Προσαυξήσεις 65,03 ευρώ

Σύνολο κύριας οφειλής : 1.353,41€
Σύνολο προσαυξήσεων : 184,59€

4. Ο κ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κατέβαλε την 1η δόση της οφειλής του (104,51€) με το
διπλ. Α΄ 2176/20-6-2014.

Με βάση τα παραπάνω η Προϊστάμενη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου αφού έλαβε
υπόψη της :
1. Τον Ν. 4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α΄)
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4356/18-6-2014 αίτηση του κ.  ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του κ.  ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την  ρύθμιση  με  14  δόσεις  των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του  κ.  ΚΟΡΑΣΙΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  προς  το  Δήμο,  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  1.1.2010,  σύμφωνα  με  το
Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) και ειδικότερα 

: την με 14 δόσεις καταβολή του ποσού 1.538,00 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό
ογδόντα  τοις  εκατό  (80%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης
καταβολής.

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β περίπτωση (α) του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014
τεύχος Α΄)

2. Την εισήγηση της  Προϊσταμένης Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. 4356/18-6-2014 αίτησή του κ. ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για
την  με  14  δόσεις  ρύθμιση  των  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του  προς  το  Δήμο,  που  έχουν
βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) και ειδικότερα
: 

την με 14 δόσεις, σύμφωνα με την αίτησή του, καταβολή του ποσού 1.463,09 ευρώ, το
οποίο  περιλαμβάνει  κύρια  οφειλή  1.353,41€  πλέον  36,93€  για  το  20%  των
προσαυξήσεων  εκπρόθεσμης  καταβολής  και  επιπλέον  72,75€  για  τοκοχρεωλύσιο
(επιτόκιο  αναφοράς  για  πράξεις  αναχρηματοδότησης  της  Ευρωπαϊκής  Κεντρικής
Τράπεζας κατά την έκδοση της παρούσας ρύθμισης).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 158/2014
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ΘΕΜΑ 26ο  :  Ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  01.01.2010,
σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του  ΜΟΥΣΤΑΚΗ
ΑΡΜΑΝΔΟΥ του ΣΟΛ. (12 δόσεις).

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 4069/5-6-2014 εισήγηση που υπογράφεται
από την Προϊσταμένη Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Μυκωνιάτη Σωτηρία και έχει
ως εξής :

«1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄), δύνανται να
ρυθμίζονται  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  προς  τους  δήμους  με  αίτηση  του  οφειλέτη  που
υποβάλλεται στον οικείο Δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση
του  παρόντος  νόμου.  Για  την  υπαγωγή  στη  ρύθμιση  το  αίτημα  εξετάζεται  από  την
οικονομική  επιτροπή  του  δήμου,  η  οποία  αποφαίνεται  μετά  από  σχετική  εισήγηση  του
προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.
2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ. 3872/28-5-2014 αίτησή του, ο κ.  ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΡΜΑΝΔΟΣ
του ΣΟΛ.  ζήτησε την με 12 δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο,
που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010,
σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014.
3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες
από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του κ. ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΑΡΜΑΝΔΟΥ του ΣΟΛ., ανέρχονται
στις  28-5-2014 στο ποσό των 1.506,47 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :
Ημερομηνία βεβαίωσης 08/06/2010
Kύρια οφειλή (ύδρευση) 368,00 ευρώ
Προσαυξήσεις 169,28 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 27/11/2010
Kύρια οφειλή (ύδρευση) 284,00 ευρώ
Προσαυξήσεις 116,44 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 28/06/2011
Kύρια οφειλή (ύδρευση) 197,00 ευρώ
Προσαυξήσεις 66,98 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 02/03/2012
Kύρια οφειλή (ύδρευση) 20,46 ευρώ
Προσαυξήσεις 5,12 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 04/09/2012
Kύρια οφειλή (ύδρευση) 155,08 ευρώ
Προσαυξήσεις 29,46 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 21/02/2013
Kύρια οφειλή (ύδρευση) 30,92 ευρώ
Προσαυξήσεις 4,32 ευρώ
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Ημερομηνία βεβαίωσης 27/08/2013
Kύρια οφειλή (ύδρευση) 55,01 ευρώ
Προσαυξήσεις 4,40 ευρώ

Σύνολο κύριας οφειλής : 1.110,47€
Σύνολο προσαυξήσεων : 396,00€

4.  Ο  κ.  ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΡΜΑΝΔΟΣ του  ΣΟΛ.   κατέβαλε  την  1η  δόση  της  οφειλής
(103,63€) με το διπλ. Α΄ 1887/28-5-2014.

Με βάση τα παραπάνω η Προϊστάμενη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου αφού έλαβε
υπόψη της :
1. Τον Ν. 4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α΄)
2.  Την υπ’ αριθ.  πρωτ.  3872/28-5-2014 αίτηση του κ.  ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΑΡΜΑΝΔΟΥ του
ΣΟΛ.
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του κ. ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΑΡΜΑΝΔΟΥ του ΣΟΛ.

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την ρύθμιση  με 12 δόσεις των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του κ.  ΜΟΥΣΤΑΚΗ
ΑΡΜΑΝΔΟΥ του ΣΟΛ. προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το
Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) και ειδικότερα : 

την με 12 δόσεις καταβολή του ποσού των 1.506,47ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό
ογδόντα  τοις  εκατό  (80%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης
καταβολής.

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β περίπτωση (α) του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014
τεύχος Α΄)

2. Την εισήγηση της  Προϊσταμένης Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. 3872/28-5-2014 αίτηση του κ. ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΑΡΜΑΝΔΟΥ
του ΣΟΛ.  για την με  12 δόσεις  ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο,
που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) και
ειδικότερα : 

την με 14 δόσεις, σύμφωνα με την αίτησή του, καταβολή του ποσού 1.243,50 ευρώ, το
οποίο  περιλαμβάνει  κύρια  οφειλή  1.110,47€  πλέον  79,20€  για  το  20%  των
προσαυξήσεων  εκπρόθεσμης  καταβολής  και  επιπλέον  53,83€  για  τοκοχρεωλύσιο
(επιτόκιο  αναφοράς  για  πράξεις  αναχρηματοδότησης  της  Ευρωπαϊκής  Κεντρικής
Τράπεζας κατά την έκδοση της παρούσας ρύθμισης).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 159/2014
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ΘΕΜΑ 27ο  :  Ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  01.01.2010,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  51  παρ.  1Β  του  Ν.4257/2014,  της  ΠΑΤΗΤΗΣ
ΤΙΜΟΘΕΟΣ-ΠΑΤΗΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Ε. (17 δόσεις).

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 4566/2-7-2014 εισήγηση που υπογράφεται
από την Προϊσταμένη Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Μυκωνιάτη Σωτηρία και έχει
ως εξής :

«1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄), δύνανται να
ρυθμίζονται  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  προς  τους  δήμους  με  αίτηση  του  οφειλέτη  που
υποβάλλεται στον οικείο Δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση
του  παρόντος  νόμου.  Για  την  υπαγωγή  στη  ρύθμιση  το  αίτημα  εξετάζεται  από  την
οικονομική  επιτροπή  του  δήμου,  η  οποία  αποφαίνεται  μετά  από  σχετική  εισήγηση  του
προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.
2.  Με  την  υπ’  αριθ.πρωτ.  3641/19-5-2014  αίτησή  της, ΠΑΤΗΤΗΣ  ΤΙΜΟΘΕΟΣ  -
ΠΑΤΗΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Ε.  ζήτησε την με 17 δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων
οφειλών του προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51
του Ν. 4257/2014.
3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες
από  1.1.2010 και  έπειτα  οφειλές  της  ΠΑΤΗΤΗΣ  ΤΙΜΟΘΕΟΣ-ΠΑΤΗΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Ε., ανέρχονται στις  19-5-2014 στο ποσό των 1.681,61 ευρώ, το οποίο
αναλύεται ως ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 11/07/2013
Kύρια οφειλή (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΦΑΓΕΙΑ 6/2013-1/2014) 186,06 ευρώ
Προσαυξήσεις 14,88 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 10/09/2013
Kύρια οφειλή (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΦΑΓΕΙΑ 6/2013-1/2014) 756,84 ευρώ
Προσαυξήσεις 45,41 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 27/10/2013
Kύρια οφειλή (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΦΑΓΕΙΑ 6/2013-1/2014) 230,84 ευρώ
Προσαυξήσεις 11,54 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 05/12/2013
Kύρια οφειλή (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΦΑΓΕΙΑ 6/2013-1/2014) 32,48 ευρώ
Προσαυξήσεις 0,97 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 28/01/2014
Kύρια οφειλή (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΦΑΓΕΙΑ 6/2013-1/2014) 348,75 ευρώ
Προσαυξήσεις 6,98 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 17/02/2014
Kύρια οφειλή (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΦΑΓΕΙΑ 6/2013-1/2014) 46,40 ευρώ
Προσαυξήσεις 0,46 ευρώ
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Σύνολο κύριας οφειλής : 1.601,37€
Σύνολο προσαυξήσεων : 80,24€

4. Η ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ - ΠΑΤΗΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Ε. κατέβαλε την 1η δόση
της οφειλής  της (101,33€) με το διπλ. Α΄ 1780/19-5-2014.

Με βάση τα παραπάνω η Προϊστάμενη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου αφού έλαβε
υπόψη της :

1. Τον Ν. 4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α΄)
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3641/19-5-2014 αίτηση της ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ-ΠΑΤΗΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Ε. 
3.  Το  συνολικό  ύψος  των  οφειλών  της  ΠΑΤΗΤΗΣ  ΤΙΜΟΘΕΟΣ-ΠΑΤΗΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Ε. 

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την  ρύθμιση  με  17  δόσεις των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  της  ΠΑΤΗΤΗΣ
ΤΙΜΟΘΕΟΣ-ΠΑΤΗΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Ε. προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από
1.1.2010, σύμφωνα με το Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) και ειδικότερα : 

την  με  17  δόσεις  καταβολή  του  ποσού  1.681,61ευρώ,  με  απαλλαγή  κατά  ποσοστό
ογδόντα  τοις  εκατό  (80%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης
καταβολής.

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β περίπτωση (α) του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014
τεύχος Α΄)

2. Την εισήγηση της  Προϊσταμένης Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  υπ’ αριθ.  πρωτ.  3641/19-5-2014  αίτηση  της  ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ-
ΠΑΤΗΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Ο.Ε.  για  την  με  17  δόσεις  ρύθμιση  των  ληξιπρόθεσμων
οφειλών του προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το Ν.4257/2014
παρ. 1Β περίπτωση (α) και ειδικότερα : 

την με 17 δόσεις, σύμφωνα με την αίτησή της, καταβολή του ποσού 1.722,76 ευρώ, το
οποίο  περιλαμβάνει  κύρια  οφειλή  1.601,37€  πλέον  19,27€  για  το  20%  των
προσαυξήσεων  εκπρόθεσμης  καταβολής  και  επιπλέον  102,12€  για  τοκοχρεωλύσιο
(επιτόκιο  αναφοράς  για  πράξεις  αναχρηματοδότησης  της  Ευρωπαϊκής  Κεντρικής
Τράπεζας κατά την έκδοση της παρούσας ρύθμισης).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 160/2014
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ΘΕΜΑ 28ο  :  Ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  01.01.2010,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  51  παρ.  1Β του  Ν.4257/2014,  του  κ.  ΠΟΛΙΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (24 δόσεις).

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 4571/2-7-2014 εισήγηση που υπογράφεται
από την Προϊσταμένη Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Μυκωνιάτη Σωτηρία και έχει
ως εξής :

«1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄), δύνανται να
ρυθμίζονται  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  προς  τους  δήμους  με  αίτηση  του  οφειλέτη  που
υποβάλλεται στον οικείο Δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση
του  παρόντος  νόμου.  Για  την  υπαγωγή  στη  ρύθμιση  το  αίτημα  εξετάζεται  από  την
οικονομική  επιτροπή  του  δήμου,  η  οποία  αποφαίνεται  μετά  από  σχετική  εισήγηση  του
προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.
2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ. 4134/10-6-2014 αίτησή του, ο κ.  ΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ζήτησε την με 24 δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το
Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014.
3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες
από  1.1.2010  και  έπειτα  οφειλές  του  κ.  ΠΟΛΙΤΗ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ανέρχονται  στις  10-6-2014  στο  ποσό  των  3.678,86  ευρώ,  το  οποίο  αναλύεται  ως
ακολούθως :
Ημερομηνία βεβαίωσης 30/06/2010
Kύρια οφειλή (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 0,5%) 858,28 ευρώ
Προσαυξήσεις 403,39 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 02/11/2010
Kύρια οφειλή (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 0,5%) 290,40 ευρώ
Προσαυξήσεις 121,97 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 28/06/2011
Kύρια οφειλή (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 0,5%) 290,40 ευρώ
Προσαυξήσεις 101,64 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 02/03/2012
Kύρια οφειλή (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 0,5%) 329,36 ευρώ
Προσαυξήσεις 85,63 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 04/09/2012
Kύρια οφειλή (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 0,5%) 329,36 ευρώ
Προσαυξήσεις 65,87 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 21/02/2013
Kύρια οφειλή (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 0,5%) 329,36 ευρώ
Προσαυξήσεις 49,40 ευρώ
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Ημερομηνία βεβαίωσης 27/08/2013
Kύρια οφειλή (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 0,5%) 329,36 ευρώ
Προσαυξήσεις 29,64 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 26/09/2013
Kύρια οφειλή (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 0,5%) 60,00 ευρώ
Προσαυξήσεις 4,80 ευρώ

Σύνολο κύριας οφειλής : 2.816,52€
Σύνολο προσαυξήσεων : 862,34€

4. Ο κ.  ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατέβαλε την 1η δόση της οφειλής
(135,52€) με το διπλ. Α΄ 2073/10-6-2014.

Με βάση τα παραπάνω η Προϊστάμενη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου αφού έλαβε
υπόψη της :
1. Τον Ν. 4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α΄)
2.  Την  υπ’ αριθ.  πρωτ.  4134/10-6-2014  αίτηση  του  κ.  ΠΟΛΙΤΗ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του κ. ΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την  ρύθμιση  με  24  δόσεις των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του  κ.  ΠΟΛΙΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  προς  το  Δήμο,  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  1.1.2010,
σύμφωνα με το Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) και ειδικότερα : 

την  με  24  δόσεις  καταβολή  του  ποσού  3.678,86  ευρώ,  με  απαλλαγή  κατά  ποσοστό
ογδόντα  τοις  εκατό  (80%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης
καταβολής.

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β περίπτωση (α) του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014
τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της  Προϊσταμένης Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την υπ’ αριθ. πρωτ. 4134/10-6-2014 αίτηση  του κ. ΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  για την με 24 δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το
Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση
(α) και ειδικότερα : 

την με 24 δόσεις, σύμφωνα με την αίτησή του, καταβολή του ποσού 3.252,61ευρώ, το
οποίο  περιλαμβάνει  κύρια  οφειλή  2.816,52€  πλέον  172,47€  για  το  20%  των
προσαυξήσεων  εκπρόθεσμης  καταβολής  και  επιπλέον  263,62€  για  τοκοχρεωλύσιο
(επιτόκιο  αναφοράς  για  πράξεις  αναχρηματοδότησης  της  Ευρωπαϊκής  Κεντρικής
Τράπεζας κατά την έκδοση της παρούσας ρύθμισης).
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 161/2014
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ΘΕΜΑ 29ο  :  Ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  01.01.2010,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014,  της Κ.ΤΖΑΝΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (13 δόσεις).

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 4570/2-7-2014 εισήγηση που υπογράφεται
από την Προϊσταμένη Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Μυκωνιάτη Σωτηρία και έχει
ως εξής :

«1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄), δύνανται να
ρυθμίζονται  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  προς  τους  δήμους  με  αίτηση  του  οφειλέτη  που
υποβάλλεται στον οικείο Δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση
του  παρόντος  νόμου.  Για  την  υπαγωγή  στη  ρύθμιση  το  αίτημα  εξετάζεται  από  την
οικονομική  επιτροπή  του  δήμου,  η  οποία  αποφαίνεται  μετά  από  σχετική  εισήγηση  του
προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.
2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ. 4131/10-6-2014 αίτησή του, ο κ. ΤΖΑΝΙΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ, ζήτησε
την με 13 δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της Κ.ΤΖΑΝΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
προς  το  Δήμο,  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  1.1.2010,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  51  του  Ν.
4257/2014.
3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες
από  1.1.2010  και  έπειτα  οφειλές  της  Κ.ΤΖΑΝΙΝΗΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ Ε.Ε.,  ανέρχονται  στις
10-6-2014 στο ποσό των 1.439,15 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 16/10/2012
Kύρια οφειλή (ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2012) 576,94 ευρώ
Προσαυξήσεις 109,62 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 05/07/2013
Kύρια οφειλή (ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2012) 684,17 ευρώ
Προσαυξήσεις 68,42 ευρώ

Σύνολο κύριας οφειλής : 1.261,11€
Σύνολο προσαυξήσεων : 178,04€

4. Ο κ. ΤΖΑΝΙΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ  κατέβαλε την 1η δόση της οφειλής  του (104,61€) με το
διπλ. Α΄ 2069/      10-6-2014.

Με βάση τα παραπάνω η Προϊστάμενη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου αφού έλαβε
υπόψη της :
1. Τον Ν. 4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α΄)
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4131/10-6-2014 αίτηση  του κ. ΤΖΑΝΙΝΗ ΚΟΣΜΑ 
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών της Κ.ΤΖΑΝΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την ρύθμιση με 13 δόσεις των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της Κ.ΤΖΑΝΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε.  προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το Ν.4257/2014
παρ. 1Β περίπτωση (α) και ειδικότερα : 
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την  με  13  δόσεις  καταβολή  του  ποσού  1.439,15  ευρώ,  με  απαλλαγή  κατά  ποσοστό
ογδόντα  τοις  εκατό  (80%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης
καταβολής.

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β περίπτωση (α) του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014
τεύχος Α΄)

2. Την εισήγηση της  Προϊσταμένης Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την υπ’ αριθ. πρωτ.  4131/10-6-2014 αίτηση  του κ. ΤΖΑΝΙΝΗ ΚΟΣΜΑ  για
την με 13 δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της Κ.ΤΖΑΝΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το Ν.4257/2014 παρ. 1Β
περίπτωση (α) και ειδικότερα : 

την με 13 δόσεις, σύμφωνα με την αίτησή του, καταβολή του ποσού 1.359,97 ευρώ, το
οποίο  περιλαμβάνει  κύρια  οφειλή  1.261,11€  πλέον  35,60€  για  το  20%  των
προσαυξήσεων  εκπρόθεσμης  καταβολής  και  επιπλέον  63,26€  για  τοκοχρεωλύσιο
(επιτόκιο  αναφοράς  για  πράξεις  αναχρηματοδότησης  της  Ευρωπαϊκής  Κεντρικής
Τράπεζας κατά την έκδοση της παρούσας ρύθμισης).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 162/2014

 



 10η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 9ης Ιουλίου 2014

ΘΕΜΑ 30ο  :  Ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  01.01.2010,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  51  παρ.  1Β  του  Ν.4257/2014,  του κ.
ΝΟΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (3 δόσεις).

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 4569/2-7-2014 εισήγηση που υπογράφεται
από την Προϊσταμένη Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Μυκωνιάτη Σωτηρία και έχει
ως εξής :

«1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄), δύνανται να
ρυθμίζονται  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  προς  τους  δήμους  με  αίτηση  του  οφειλέτη  που
υποβάλλεται στον οικείο Δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση
του  παρόντος  νόμου.  Για  την  υπαγωγή  στη  ρύθμιση  το  αίτημα  εξετάζεται  από  την
οικονομική  επιτροπή  του  δήμου,  η  οποία  αποφαίνεται  μετά  από  σχετική  εισήγηση  του
προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.
2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ. 4132/10-6-2014 αίτησή του, ο κ. ΤΖΑΝΙΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ και για
χρέη του κατ/τος με ιδιοκτήτη τον κ. ΝΟΒΑΚΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ζήτησε την με 3
δόσεις καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο,  που έχουν βεβαιωθεί από
1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014.
3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες
από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του  κ. ΝΟΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ανέρχονται
στις  10-6-2014 στο ποσό των 326,76 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 27/08/2013
Kύρια οφειλή (ΥΔΡΕΥΣΗ) 299,78 ευρώ
Προσαυξήσεις 26,98 ευρώ

4.  Ο  κ.  ΝΟΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   κατέβαλε  την 1η  δόση της  οφειλής   του
(103,12€) με το διπλ. Α΄ 2070/10-6-2014.

Με βάση τα παραπάνω η Προϊστάμενη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου αφού έλαβε
υπόψη της :

1. Τον Ν. 4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α΄)
2.  Την  υπ’ αριθ.  πρωτ.  4132/10-6-2014  αίτηση   του  κ.  ΤΖΑΝΙΝΗ  ΚΟΣΜΑ  για  το
κατάστημα ιδιοκτησίας ΝΟΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του κ. ΝΟΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την  ρύθμιση με  3  δόσεις  των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του κ.
ΝΟΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  προς το  Δήμο,  που έχουν βεβαιωθεί  από 1.1.2010,
σύμφωνα με το Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) και ειδικότερα : 

την με 3 δόσεις καταβολή του ποσού 326,76 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα
τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της : 
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1. Τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β περίπτωση (α) του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014
τεύχος Α΄)

2. Την εισήγηση της  Προϊσταμένης Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την υπ’ αριθ. πρωτ.  4132/10-6-2014 αίτηση  του κ. ΤΖΑΝΙΝΗ ΚΟΣΜΑ  για
την  με  3  δόσεις  ρύθμιση  των  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του  κ.  ΝΟΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ προς  το  Δήμο,  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  1.1.2010,  σύμφωνα  με  το
Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) και ειδικότερα : 

την με 3 δόσεις, σύμφωνα με την αίτησή του, καταβολή του ποσού 309,38 ευρώ, το
οποίο περιλαμβάνει κύρια οφειλή 299,78€ πλέον 5,40€ για το 20% των προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής και επιπλέον 4,20€ για τοκοχρεωλύσιο (επιτόκιο αναφοράς για
πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την έκδοση
της παρούσας ρύθμισης).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 163/2014
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ΘΕΜΑ 31ο  :  Ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  01.01.2010,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  51  παρ.  1Β του  Ν.4257/2014,  του  κ.  ΒΩΣΙΚΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (3 δόσεις).

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 31ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε  υπόψη  των  μελών  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  Ο.Υ.  4061/5.6.2014  εισήγηση  που
υπογράφεται από την Προϊσταμένη Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ και έχει ως εξής :

«1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄), δύνανται να
ρυθμίζονται  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  προς  τους  δήμους  με  αίτηση  του  οφειλέτη  που
υποβάλλεται στον οικείο Δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση
του  παρόντος  νόμου.  Για  την  υπαγωγή  στη  ρύθμιση  το  αίτημα  εξετάζεται  από  την
οικονομική  επιτροπή  του  δήμου,  η  οποία  αποφαίνεται  μετά  από  σχετική  εισήγηση  του
προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.

2. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3998/4.6.2014 αίτησή του, ο κ. ΒΩΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ζήτησε την με 3 δόσεις καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το
Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014.

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες
από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές  του ΒΩΣΙΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ προς το
Δήμο,  ανέρχονται  στις  4.6.2014 στο  ποσό  των  445,09  ευρώ,  το  οποίο  αναλύεται  ως
ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 28/6/2011
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  38,40 ευρώ
Προσαυξήσεις 18,05 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 27/11/10
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  61,50 ευρώ
Προσαυξήσεις 25,83 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 8/6/2010
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  44,40 ευρώ
Προσαυξήσεις 15,54 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 2/3/2012
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  65,08 ευρώ
Προσαυξήσεις 16,92 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 17/9/2012
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  3,81 ευρώ
Προσαυξήσεις 0,76 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 01/11/2012
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  56,36 ευρώ
Προσαυξήσεις 10,14 ευρώ
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Ημερομηνία βεβαίωσης 21/2/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  37,83 ευρώ
Προσαυξήσεις 5,67 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 27/8/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  41,10 ευρώ
Προσαυξήσεις 3,70 ευρώ

Σύνολο κύριας οφειλής : 348,48€
Σύνολο προσαυξήσεων : 96,61€

4. Ο κ. ΒΩΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής
του (124,29€) με το διπλ. Α΄ 2041/05.6.2014
Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου αφού έλαβε
υπόψη του :
1. Τον Ν. 4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α΄)
2.  Την  υπ’  αριθ.  πρωτ.   3998/4.6.2014  αίτηση  του  κ.  ΒΩΣΙΚΑ  ΧΡΗΣΤΟΥ  του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του ΒΩΣΙΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την ρύμιση με 3 δόσεις των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΒΩΣΙΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ προς  το  Δήμο,  που έχουν βεβαιωθεί  από 1.1.2010,  σύμφωνα με  το
Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (β) και ειδικότερα : 

την με 3 δόσεις καταβολή του ποσού 445,09 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα
τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής».

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β περίπτωση (α) του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014
τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της  Προϊσταμένης Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την υπ’ αριθ. πρωτ.  3998/4.6.2014 αίτηση του κ.   ΒΩΣΙΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  για την με  3 δόσεις  ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το
Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση
(α) και ειδικότερα : 

την με 3 δόσεις, σύμφωνα με την αίτησή του,  καταβολή του ποσού 372,86 ευρώ, το
οποίο περιλαμβάνει κύρια οφειλή 348,48 πλέον 19,32€ για το 20% των προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής και επιπλέον 5,06€ για τοκοχρεωλύσιο (επιτόκιο αναφοράς για
πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την έκδοση
της παρούσας ρύθμισης).
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 164/2014

 



 10η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 9ης Ιουλίου 2014

ΘΕΜΑ 32ο  :  Ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  01.01.2010,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  51  παρ.  1Β  του  Ν.4257/2014,  του  κ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (5 δόσεις).

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 32ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε  υπόψη  των  μελών  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  Ο.Υ.  4065/5.6.2014  εισήγηση  που
υπογράφεται από την Προϊσταμένη Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ και έχει ως εξής :

«1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄), δύνανται να
ρυθμίζονται  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  προς  τους  δήμους  με  αίτηση  του  οφειλέτη  που
υποβάλλεται στον οικείο Δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση
του  παρόντος  νόμου.  Για  την  υπαγωγή  στη  ρύθμιση  το  αίτημα  εξετάζεται  από  την
οικονομική  επιτροπή  του  δήμου,  η  οποία  αποφαίνεται  μετά  από  σχετική  εισήγηση  του
προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.

2. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3815/26.5.2014 αίτησή της, η κα ΤΟΥΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του
ΙΩΑΝΝΗ και για χρέη του κατ/τος με ιδιοκτήτη τον κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ   ζήτησε την με  5 δόσεις καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του
προς  το  Δήμο,  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  1.1.2010,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  51  του  Ν.
4257/2014.

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες
από  1.1.2010  και  έπειτα  οφειλές  του  κ.  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  του
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στις  26.5.2014 στο ποσό των  598,70 ευρώ, το
οποίο αναλύεται ως ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 27/8/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  214,36 ευρώ
Προσαυξήσεις 17,15 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 21/3/2014
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  363,55 ευρώ
Προσαυξήσεις 3,64 ευρώ

Σύνολο κύριας οφειλής : 577,91€
Σύνολο προσαυξήσεων : 20,79€

4. Ο κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  κατέβαλε την πρώτη δόση
της οφειλής του (118,83€) με το διπλ. Α΄ 1906/30.5.2014

Με βάση τα παραπάνω ο Προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου αφού έλαβε
υπόψη του :

1. Τον Ν. 4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α΄)
2. Την υπ’ αριθ.  πρωτ.  3815/26.5.2014 αίτηση της κα ΤΟΥΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του
ΙΩΑΝΝΗ για το κατάστημα ιδιοκτησίας  του κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
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3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του   του κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την  ρύθμιση  με  5  δόσεις των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του  κ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  του  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ προς  το  Δήμο,  που  έχουν
βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (β) και ειδικότερα
: 
την με 5 δόσεις καταβολή του ποσού 598,70 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα
τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β περίπτωση (α) του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014
τεύχος Α΄)

2. Την εισήγηση της  Προϊσταμένης Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ.  3815/26.5.2014 αίτηση της κα ΤΟΥΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
του  ΙΩΑΝΝΗ    για  την  με  5  δόσεις  ρύθμιση  των  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του  κ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  του  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥπρος  το  Δήμο,  που  έχουν
βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) και ειδικότερα
: 

την με 5 δόσεις, σύμφωνα με την αίτησή του, καταβολή του ποσού 594,14 ευρώ, το
οποίο περιλαμβάνει κύρια οφειλή 577,91€ πλέον 4,16€ για το 20% των προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής και επιπλέον 12,07€ για τοκοχρεωλύσιο (επιτόκιο αναφοράς
για  πράξεις  αναχρηματοδότησης  της  Ευρωπαϊκής  Κεντρικής  Τράπεζας  κατά  την
έκδοση της παρούσας ρύθμισης).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 165/2014
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ΘΕΜΑ 33ο  :  Ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  01.01.2010,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  51  παρ.  1Β  του  Ν.4257/2014,  της  ΕΜΜ.
ΔΕΜΕΝΕΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ  (24 δόσεις).

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 33ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε  υπόψη  των  μελών  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  Ο.Υ.  4067/5.6.2014  εισήγηση  που
υπογράφεται από την Προϊσταμένη Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ και έχει ως εξής :

«1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄), δύνανται να
ρυθμίζονται  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  προς  τους  δήμους  με  αίτηση  του  οφειλέτη  που
υποβάλλεται στον οικείο Δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση
του  παρόντος  νόμου.  Για  την  υπαγωγή  στη  ρύθμιση  το  αίτημα  εξετάζεται  από  την
οικονομική  επιτροπή  του  δήμου,  η  οποία  αποφαίνεται  μετά  από  σχετική  εισήγηση  του
προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.

2.  Με  την υπ’  αριθ.  πρωτ.  3817/26.5.2014  αίτησή  του,  ο  κ.  ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝ/ΝΟΥ   ως εκπρόσωπος της εταιρείας ΕΜΜ. ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ
& ΣΙΑ ΟΕ ζήτησε την με 24 δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο, που
έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014.

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες
από  1.1.2010  και  έπειτα  οφειλές  της ΕΜΜ.  ΔΕΜΕΝΕΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ  προς  το  Δήμο,
ανέρχονται  στις  26.5.2014 στο  ποσό  των  2.609,40  ευρώ,  το  οποίο  αναλύεται  ως
ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 18/9/2012
Kύρια οφειλή ΣΦΑΓΕΙΑ  100,04 ευρώ
Προσαυξήσεις 19,01 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 03/10/2012
Kύρια οφειλή ΣΦΑΓΕΙΑ  51,33 ευρώ
Προσαυξήσεις 9,24 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 4/12/2013
Kύρια οφειλή ΣΦΑΓΕΙΑ  16,24 ευρώ
Προσαυξήσεις 2,601 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 8/3/2013
Kύρια οφειλή ΣΦΑΓΕΙΑ  152,15 ευρώ
Προσαυξήσεις 19,78 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 11/03/2013
Kύρια οφειλή ΣΦΑΓΕΙΑ  29,92 ευρώ
Προσαυξήσεις 3,89 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 12/3/2013
Kύρια οφειλή ΣΦΑΓΕΙΑ  6,61 ευρώ
Προσαυξήσεις 0,86 ευρώ
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Ημερομηνία βεβαίωσης 17/4/2013
Kύρια οφειλή ΣΦΑΓΕΙΑ  27,84 ευρώ
Προσαυξήσεις 3,34 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 14/5/2013
Kύρια οφειλή ΣΦΑΓΕΙΑ  625,24 ευρώ
Προσαυξήσεις 68,78 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 10/7/2013
Kύρια οφειλή ΣΦΑΓΕΙΑ  123,65 ευρώ
Προσαυξήσεις 11,13 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 11/7/2013
Kύρια οφειλή ΣΦΑΓΕΙΑ  19,78 ευρώ
Προσαυξήσεις 1,78 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 10/9/2013
Kύρια οφειλή ΣΦΑΓΕΙΑ  335,41 ευρώ
Προσαυξήσεις 23,48 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 21/10/2013
Kύρια οφειλή ΣΦΑΓΕΙΑ  107,3 ευρώ
Προσαυξήσεις 6,44 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 7/11/2013
Kύρια οφειλή ΣΦΑΓΕΙΑ  255,14 ευρώ
Προσαυξήσεις 12,76 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 5/12/2013
Kύρια οφειλή ΣΦΑΓΕΙΑ  81,08 ευρώ
Προσαυξήσεις 3,25 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 28/1/2014
Kύρια οφειλή ΣΦΑΓΕΙΑ  361,63 ευρώ
Προσαυξήσεις 10,85 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 17/2/2014
Kύρια οφειλή ΣΦΑΓΕΙΑ  116,52 ευρώ
Προσαυξήσεις 2,33 ευρώ

Σύνολο κύριας οφειλής : 2.409,88€
Σύνολο προσαυξήσεων : 199,52€

4.  Η   ΕΜΜ.  ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ  κατέβαλε  την  πρώτη  δόση  της  οφειλής  της
(111,08€) με το διπλ. Α΄ 1905/30.5.2014

Με βάση τα παραπάνω ο Προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου αφού έλαβε
υπόψη του :
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1. Τον Ν. 4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α΄)
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ.  3817/26.5.2014 αίτηση της  ΕΜΜ. ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών της ΕΜΜ. ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή
Την  ρύθμιση  με  24  δόσεις των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  της  ΕΜΜ.
ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με
το Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (β) και ειδικότερα : 

την  με  24  δόσεις  καταβολή  του  ποσού  2.609,40  ευρώ,  με  απαλλαγή  κατά  ποσοστό
ογδόντα  τοις  εκατό  (80%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης
καταβολής.

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β περίπτωση (α) του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014
τεύχος Α΄)

2. Την εισήγηση της  Προϊσταμένης Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ.  3817/26.5.2014 αίτηση της  ΕΜΜ. ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.   για  την  με  24  δόσεις  ρύθμιση  των  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  της  ΕΜΜ.
ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με
το Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) και ειδικότερα : 

την με 24 δόσεις, σύμφωνα με την αίτησή της, καταβολή του ποσού 2.665,81 ευρώ, το
οποίο  περιλαμβάνει  κύρια  οφειλή  2.409,88€  πλέον  39,91€  για  το  20%  των
προσαυξήσεων  εκπρόθεσμης  καταβολής  και  επιπλέον  216,02€  για  τοκοχρεωλύσιο
(επιτόκιο  αναφοράς  για  πράξεις  αναχρηματοδότησης  της  Ευρωπαϊκής  Κεντρικής
Τράπεζας κατά την έκδοση της παρούσας ρύθμισης).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 166/2014
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ΘΕΜΑ 34ο  :  Ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  01.01.2010,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014,  του κ.ΔΕΜΕΝΕΓΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝ/ΝΟΥ     (14 δόσεις).

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 34ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε  υπόψη  των  μελών  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  Ο.Υ.  4068/5.6.2014  εισήγηση  που
υπογράφεται από την Προϊσταμένη Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ και έχει ως εξής :

«1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄), δύνανται να
ρυθμίζονται  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  προς  τους  δήμους  με  αίτηση  του  οφειλέτη  που
υποβάλλεται στον οικείο Δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση
του  παρόντος  νόμου.  Για  την  υπαγωγή  στη  ρύθμιση  το  αίτημα  εξετάζεται  από  την
οικονομική  επιτροπή  του  δήμου,  η  οποία  αποφαίνεται  μετά  από  σχετική  εισήγηση  του
προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.

2. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3818/26.5.2014 αίτησή του, ο κ. ΔΕΜΕΝΕΓΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
του ΚΩΝ/ΝΟΥ   ζήτησε την με 14 δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο,
που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014.

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες
από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές του κ.ΔΕΜΕΝΕΓΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝ/ΝΟΥ προς
το Δήμο, ανέρχονται στις  26.5.2014 στο ποσό των  1.636,78 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως
ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 2/11/2010
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  159,40 ευρώ
Προσαυξήσεις 65,35 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 28/6/2011
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  178,94 ευρώ
Προσαυξήσεις 210,14 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 2/3/2012
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  231,60 ευρώ
Προσαυξήσεις 57,91 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 4/9/2012
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  187,00 ευρώ
Προσαυξήσεις 35,52 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 1/11/2012
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  89,80 ευρώ
Προσαυξήσεις 15,27 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 21/2/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  233,59 ευρώ
Προσαυξήσεις 32,69 ευρώ
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Ημερομηνία βεβαίωσης 27/8/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  228,76 ευρώ
Προσαυξήσεις 18,31 ευρώ

Σύνολο κύριας οφειλής : 1.340,29€
Σύνολο προσαυξήσεων : 296,49€

4. Ο κ.   ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝ/ΝΟΥ κατέβαλε την πρώτη δόση της
οφειλής του (105,20€) με το διπλ. Α΄ 1904/30.5.2014

Με βάση τα παραπάνω ο Προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου αφού έλαβε
υπόψη του :

1. Τον Ν. 4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α΄)
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ.  3818/26.5.2014 αίτηση του κ. ΔΕΜΕΝΕΓΑ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του
ΚΩΝ/ΝΟΥ
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του κ.ΔΕΜΕΝΕΓΑ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την  ρύθμιση  με  14 δόσεις των  ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών  του  κ.  ΔΕΜΕΝΕΓΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  του  ΚΩΝ/ΝΟΥ προς  το  Δήμο,  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  1.1.2010,
σύμφωνα με το Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (β) και ειδικότερα : 

την  με  14  δόσεις  καταβολή  του  ποσού  1.636,78  ευρώ,  με  απαλλαγή  κατά  ποσοστό
ογδόντα  τοις  εκατό  (80%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης
καταβολής.

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β περίπτωση (α) του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014
τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της  Προϊσταμένης Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.   3818/26.5.2014  αίτηση  του  κ.  ΔΕΜΕΝΕΓΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του  ΚΩΝ/ΝΟΥ   για  την  με  14  δόσεις  ρύθμιση  των  ληξιπρόθεσμων
οφειλών του κ. ΔΕΜΕΝΕΓΑ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝ/ΝΟΥ προς το Δήμο, που έχουν
βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) και ειδικότερα
: 
την με 14 δόσεις, σύμφωνα με την αίτησή του, καταβολή του ποσού 1.472,78 ευρώ, το
οποίο  περιλαμβάνει  κύρια  οφειλή  1.340,29€  πλέον  59,27€  για  το  20%  των
προσαυξήσεων  εκπρόθεσμης  καταβολής  και  επιπλέον  73,22€  για  τοκοχρεωλύσιο
(επιτόκιο  αναφοράς  για  πράξεις  αναχρηματοδότησης  της  Ευρωπαϊκής  Κεντρικής
Τράπεζας κατά την έκδοση της παρούσας ρύθμισης).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 167/2014
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ΘΕΜΑ 35ο  :  Ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  01.01.2010,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του κ. ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (24 δόσεις).

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 35ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε  υπόψη  των  μελών  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  Ο.Υ.  4064/5.6.2014  εισήγηση  που
υπογράφεται από την Προϊσταμένη Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ και έχει ως εξής :

«1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄), δύνανται να
ρυθμίζονται  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  προς  τους  δήμους  με  αίτηση  του  οφειλέτη  που
υποβάλλεται στον οικείο Δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση
του  παρόντος  νόμου.  Για  την  υπαγωγή  στη  ρύθμιση  το  αίτημα  εξετάζεται  από  την
οικονομική  επιτροπή  του  δήμου,  η  οποία  αποφαίνεται  μετά  από  σχετική  εισήγηση  του
προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.

2. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3875/28.5.2014 αίτησή του, ο κ. ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ζήτησε την με  24 δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του
προς  το  Δήμο,  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  1.1.2010,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  51  του  Ν.
4257/2014.

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες
από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές  του κ.ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
προς το Δήμο, ανέρχονται στις 28.5.2014 στο ποσό των 4.462,43 ευρώ, το οποίο αναλύεται
ως ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 4/12/2012
Kύρια οφειλή ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΦΑΓΕΙΑ  9,83 ευρώ
Προσαυξήσεις 1,57 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 08/3/2013
Kύρια οφειλή ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΦΑΓΕΙΑ  449,05 ευρώ
Προσαυξήσεις 58,38 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 11/3/2013
Kύρια οφειλή ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΦΑΓΕΙΑ  154,15 ευρώ
Προσαυξήσεις 20,04 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 12/3/2013
Kύρια οφειλή ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΦΑΓΕΙΑ  26,16 ευρώ
Προσαυξήσεις 3,40 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 17/4/2013
Kύρια οφειλή ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΦΑΓΕΙΑ  96,28 ευρώ
Προσαυξήσεις 11,55 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 14/5/2013
Kύρια οφειλή ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΦΑΓΕΙΑ  1473,20 ευρώ
Προσαυξήσεις 162,05 ευρώ
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Ημερομηνία βεβαίωσης 10/7/2013
Kύρια οφειλή ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΦΑΓΕΙΑ 482,40 ευρώ
Προσαυξήσεις 43,42 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 11/7/2013
Kύρια οφειλή ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΦΑΓΕΙΑ  77,18 ευρώ
Προσαυξήσεις 6,95 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 10/9/2013
Kύρια οφειλή ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΦΑΓΕΙΑ  606,97 ευρώ
Προσαυξήσεις 42,49 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 21/10/2013
Kύρια οφειλή ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΦΑΓΕΙΑ 130,50 ευρώ
Προσαυξήσεις 7,83 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 7/11/2013
Kύρια οφειλή ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΦΑΓΕΙΑ  143,14 ευρώ
Προσαυξήσεις 7,16 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 5/12/2013
Kύρια οφειλή ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΦΑΓΕΙΑ  64,96 ευρώ
Προσαυξήσεις 2,60 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 28/1/2014
Kύρια οφειλή ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΦΑΓΕΙΑ 296,55 ευρώ
Προσαυξήσεις 8,90 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 17/2/2014
Kύρια οφειλή ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΦΑΓΕΙΑ  74,24 ευρώ
Προσαυξήσεις 1,48 ευρώ

Σύνολο κύριας οφειλής : 4.084,61€
Σύνολο προσαυξήσεων : 377,82€

4. Ο κ. ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  κατέβαλε την πρώτη δόση της
οφειλής του (188,63€) με το διπλ. Α΄ 1893/28.5.2014

Με βάση τα παραπάνω ο Προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου αφού έλαβε
υπόψη του :

1. Τον Ν. 4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α΄)
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ.  3875/28.5.2014 αίτηση του κ.  ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3.  Το  συνολικό  ύψος  των  οφειλών   του  κ.  ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την  ρύθμιση με  24 δόσεις των  ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών  του  ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ προς  το  Δήμο,που  έχουν  βεβαιωθεί  από  1.1.2010,
σύμφωνα με το Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (β) και ειδικότερα : 

την  με  24  δόσεις  καταβολή  του  ποσού  4.462,43  ευρώ,  με  απαλλαγή  κατά  ποσοστό
ογδόντα  τοις  εκατό  (80%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης
καταβολής.

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β περίπτωση (α) του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014
τεύχος Α΄)

2. Την εισήγηση της  Προϊσταμένης Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. 3875/28.5.2014 αίτηση του κ. ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  για την με  24 δόσεις  ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών  του κ.
ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από
1.1.2010, σύμφωνα με το Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) και ειδικότερα : 

την με 24 δόσεις, σύμφωνα με την αίτησή του, καταβολή του ποσού 4.527,11 ευρώ, το
οποίο  περιλαμβάνει  κύρια  οφειλή  4.084,61€  πλέον  75,58€  για  το  20%  των
προσαυξήσεων  εκπρόθεσμης  καταβολής  και  επιπλέον  366,92€  για  τοκοχρεωλύσιο
(επιτόκιο  αναφοράς  για  πράξεις  αναχρηματοδότησης  της  Ευρωπαϊκής  Κεντρικής
Τράπεζας κατά την έκδοση της παρούσας ρύθμισης).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 168/2014
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ΘΕΜΑ 36ο  :  Ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  01.01.2010,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  51  παρ.  1Β  του  Ν.4257/2014,  της  ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΒΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ (48 δόσεις).

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 36ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε  υπόψη  των  μελών  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  Ο.Υ.  4066/5.6.2014  εισήγηση  που
υπογράφεται από την Προϊσταμένη Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ και έχει ως εξής :

«1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄), δύνανται να
ρυθμίζονται  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  προς  τους  δήμους  με  αίτηση  του  οφειλέτη  που
υποβάλλεται στον οικείο Δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση
του  παρόντος  νόμου.  Για  την  υπαγωγή  στη  ρύθμιση  το  αίτημα  εξετάζεται  από  την
οικονομική  επιτροπή  του  δήμου,  η  οποία  αποφαίνεται  μετά  από  σχετική  εισήγηση  του
προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.

2. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3923/30.5.2014 αίτησή του, ο  κ. ΚΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ως
εκπρόσωπος  της  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΟΒΑΣ  &  ΣΙΑ  ΕΕ ζήτησε  την  με  48  δόσεις των
ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με
το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014.

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες
από  1.1.2010  και  έπειτα  οφειλές  της  ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΒΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ  προς  το  Δήμο,
ανέρχονται  στις  30.5.2014 στο  ποσό  των  8.782,09  ευρώ,  το  οποίο  αναλύεται  ως
ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 02/03/2012
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 101,65ευρώ
Προσαυξήσεις 25,46 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 4/9/2012
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  352,58 ευρώ
Προσαυξήσεις 66,99 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 21/02/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  271,19 ευρώ
Προσαυξήσεις 37,97ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 27/8/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  339,01 ευρώ
Προσαυξήσεις 27,12ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 30/12/2013
Kύρια οφειλή ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (0,5%)  3.634,67 ευρώ
Προσαυξήσεις 290,78ευρώ
Πρόστιμο 3.634,67 ευρώ
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Σύνολο κύριας οφειλής : 4.699,10€
Σύνολο προσαυξήσεων : 448,32€
Σύνολο προστίμου :  3.634,67€

4. Η ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΒΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ  κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής της (165,35€)
με το διπλ. Α΄ 1952/30.5.2014

Με βάση τα παραπάνω ο Προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου αφού έλαβε
υπόψη του :

1. Τον Ν. 4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α΄)
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3923/30.5.2014 αίτηση του κ. ΚΟΒΑ ΧΡΗΣΤΟΥ εκπροσώπου της
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΒΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών της ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΒΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την ρύθμιση με 48 δόσεις  των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΒΑΣ
& ΣΙΑ ΕΕ προς το Δήμο,που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το Ν.4257/2014
παρ. 1Β περίπτωση (β) και ειδικότερα : 

την  με  48  δόσεις  καταβολή  του  ποσού  8.782,09  ευρώ,  με  απαλλαγή  κατά  ποσοστό
πενήντα  τοις  εκατό  (50%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης
καταβολής και των προστίμων.

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β περίπτωση (α) του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014
τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της  Προϊσταμένης Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την υπ’ αριθ. πρωτ. 3923/30.5.2014 αίτηση του κ. ΚΟΒΑ ΧΡΗΣΤΟΥ  για την
με  48 δόσεις  ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών  της ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΒΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ
προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το Ν.4257/2014 παρ. 1Β
περίπτωση (α) και ειδικότερα : 

την με 48 δόσεις, σύμφωνα με την αίτησή του, καταβολή του ποσού 7.936,75 ευρώ, το
οποίο  περιλαμβάνει  κύρια  οφειλή  4.699,10€  πλέον  2.041,50€  για  το  50%  των
προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και επιπλέον 1.196,15€ για
τοκοχρεωλύσιο (επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας κατά την έκδοση της παρούσας ρύθμισης).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 169/2014
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ΘΕΜΑ 37ο  :  Ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  01.01.2010,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  51  παρ.  1Β  του  Ν.4257/2014,  του  κ.
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (4 δόσεις).

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 37ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε  υπόψη  των  μελών  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  Ο.Υ.  4071/5.6.2014  εισήγηση  που
υπογράφεται από την Προϊσταμένη Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ και έχει ως εξής :

«1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄), δύνανται να
ρυθμίζονται  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  προς  τους  δήμους  με  αίτηση  του  οφειλέτη  που
υποβάλλεται στον οικείο Δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση
του  παρόντος  νόμου.  Για  την  υπαγωγή  στη  ρύθμιση  το  αίτημα  εξετάζεται  από  την
οικονομική  επιτροπή  του  δήμου,  η  οποία  αποφαίνεται  μετά  από  σχετική  εισήγηση  του
προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.

2. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3869/26.5.2014 αίτησή του, ο  κ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ζήτησε την με 4 δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο,
που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014.

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες
από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές  του κ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
προς το Δήμο, ανέρχονται στις 26.5.2014 στο ποσό των 494,71 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως
ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 27/8/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  453,86 ευρώ
Προσαυξήσεις 40,85 ευρώ

4. Ο κ.  ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ   κατέβαλε την πρώτη δόση της
οφειλής του (117,50€) με το διπλ. Α΄ 2002/2.6.2014

Με βάση τα παραπάνω ο Προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου αφού έλαβε
υπόψη του :
1. Τον Ν. 4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α΄)
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ.  3869/28.5.2014 αίτηση του κ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του κ.  ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την ρύθμιση με 4 δόσεις των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του κ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με
το Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (β) και ειδικότερα : 

την με 4 δόσεις καταβολή του ποσού 494,71 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα
τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής».
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Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β περίπτωση (α) του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014
τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της  Προϊσταμένης Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. 3869/28.5.2014 αίτηση του κ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  για την με 4 δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του  προς το
Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση
(α) και ειδικότερα : 

την με 4 δόσεις, σύμφωνα με την αίτησή του, καταβολή ποσού 470,00 ευρώ, το οποίο
περιλαμβάνει  κύρια  οφειλή  453,86€  πλέον  8,17€  για  το  20%  των  προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής και επιπλέον 7,97€ για τοκοχρεωλύσιο (επιτόκιο αναφοράς για
πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την έκδοση
της παρούσας ρύθμισης).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 170/2014
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ΘΕΜΑ 38ο  :  Ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  01.01.2010,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014,  του κ.ΜΟΥΖΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ (8 δόσεις).

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 38ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε  υπόψη  των  μελών  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  Ο.Υ.  4072/5.6.2014  εισήγηση  που
υπογράφεται από την Προϊσταμένη Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ και έχει ως εξής :

«1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄), δύνανται να
ρυθμίζονται  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  προς  τους  δήμους  με  αίτηση  του  οφειλέτη  που
υποβάλλεται στον οικείο Δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση
του  παρόντος  νόμου.  Για  την  υπαγωγή  στη  ρύθμιση  το  αίτημα  εξετάζεται  από  την
οικονομική  επιτροπή  του  δήμου,  η  οποία  αποφαίνεται  μετά  από  σχετική  εισήγηση  του
προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.

2. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3926/30.5.2014 αίτησή του, ο  κ. ΜΟΥΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του
ΑΝΔΡΕΑ ζήτησε την με  8 δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο, που
έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014.

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες
από 1.1.2010 και  έπειτα οφειλές  του κ.  ΜΟΥΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ  προς το
Δήμο,  ανέρχονται  στις  30.5.2014 στο  ποσό  των  954,62  ευρώ,  το  οποίο  αναλύεται  ως
ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 4/09/2012
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 281,15ευρώ
Προσαυξήσεις 38,10 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 21/2/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  261,15 ευρώ
Προσαυξήσεις 35,35 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 27/8/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  298,47 ευρώ
Προσαυξήσεις 40,40 ευρώ

Σύνολο κύριας οφειλής : 840,77€
Σύνολο προσαυξήσεων : 113,85€

4. Ο κ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ  κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής
του (111,31€) με το διπλ. Α΄ 1963/30.5.2014

Με βάση τα παραπάνω ο Προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου αφού έλαβε
υπόψη του :
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1. Τον Ν. 4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α΄)
2.  Την  υπ’ αριθ.  πρωτ.   3926/30.5.2014  αίτηση  του  κ.  ΜΟΥΖΑΚΗ  ΙΩΑΝΝΗ  του
ΑΝΔΡΕΑ
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του κ.ΜΟΥΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την  ρύθμιση  με  8  δόσεις των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του  κ.ΜΟΥΖΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το
Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (β) και ειδικότερα : 

την με 8 δόσεις καταβολή του ποσού 954,62 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα
τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β περίπτωση (α) του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014
τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της  Προϊσταμένης Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ.  3926/30.5.2014 αίτηση του κ.  ΜΟΥΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του
ΑΝΔΡΕΑ  για την με 8 δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο, που
έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) και
ειδικότερα : 

την με 8 δόσεις, σύμφωνα με την αίτησή του, καταβολή του ποσού 890,47 ευρώ, το
οποίο περιλαμβάνει κύρια οφειλή 840,77€ πλέον 22,78€ για το 20% των προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής και επιπλέον 26,92€ για τοκοχρεωλύσιο (επιτόκιο αναφοράς
για  πράξεις  αναχρηματοδότησης  της  Ευρωπαϊκής  Κεντρικής  Τράπεζας  κατά  την
έκδοση της παρούσας ρύθμισης).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 171/2014
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ΘΕΜΑ 39ο  :  Ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  01.01.2010,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  51  παρ.  1Β  του  Ν.4257/2014,  του  κ.ΠΑΟΥΡΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ       (10 δόσεις).

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 39ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε  υπόψη  των  μελών  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  Ο.Υ.  4063/5.6.2014  εισήγηση  που
υπογράφεται από την Προϊσταμένη Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ και έχει ως εξής :

«1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄), δύνανται να
ρυθμίζονται  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  προς  τους  δήμους  με  αίτηση  του  οφειλέτη  που
υποβάλλεται στον οικείο Δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση
του  παρόντος  νόμου.  Για  την  υπαγωγή  στη  ρύθμιση  το  αίτημα  εξετάζεται  από  την
οικονομική  επιτροπή  του  δήμου,  η  οποία  αποφαίνεται  μετά  από  σχετική  εισήγηση  του
προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.

2. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3876/28.5.2014 αίτησή του, ο κ. ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
και για χρέη του κατ/τος με ιδιοκτήτη τον κ. ΠΑΟΥΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ζήτησε  την  με  10  δόσεις των  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του  προς  το  Δήμο,  που  έχουν
βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014.

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες
από 1.1.2010 και έπειτα οφειλές  του κ.ΠΑΟΥΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ προς
το Δήμο, ανέρχονται στις  28.5.2014 στο ποσό των  1.144,04 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως
ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 28/6/2011
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  127,80 ευρώ
Προσαυξήσεις 22,60 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 2/3/2012
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  178,94 ευρώ
Προσαυξήσεις 31,65 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 4/9/2012
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  184,54 ευρώ
Προσαυξήσεις 32,65 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 21/02/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  167,75 ευρώ
Προσαυξήσεις 29,65 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 27/8/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  313,21 ευρώ
Προσαυξήσεις 55,25 ευρώ

Σύνολο κύριας οφειλής : 972,24€
Σύνολο προσαυξήσεων : 171,80€
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4.  Ο κ.  ΠΑΟΥΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ  του  ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ κατέβαλε  την  πρώτη  δόση  της
οφειλής του (104,51€) με το διπλ. Α΄ 1892/28.5.2014

1. Τον Ν. 4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α΄)
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ.  3876/28.5.2014 αίτηση του κ. ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για το
κατάστημα ιδιοκτησίας κ.ΠΑΟΥΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του κ.ΠΑΟΥΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την  ρύθμιση  με  10  δόσεις των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του  ΠΑΟΥΡΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  του  ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ προς  το  Δήμο,  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  1.1.2010,
σύμφωνα με το Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (β) και ειδικότερα : 

την  με  10  δόσεις  καταβολή  του  ποσού  1.144,04  ευρώ,  με  απαλλαγή  κατά  ποσοστό
ογδόντα  τοις  εκατό  (80%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης
καταβολής.

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β περίπτωση (α) του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014
τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της  Προϊσταμένης Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.    3876/28.5.2014  αίτηση  του  κ.  ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  για την με 10 δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κ. ΠΑΟΥΡΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  του  ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ προς  το  Δήμο,  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  1.1.2010,
σύμφωνα με το Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) και ειδικότερα : 

την με 10 δόσεις, σύμφωνα με την αίτησή του, καταβολή του ποσού 1.045,05 ευρώ, το
οποίο περιλαμβάνει κύρια οφειλή 972,24€ πλέον 34,36€ για το 20% των προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής και επιπλέον 38,45€ για τοκοχρεωλύσιο (επιτόκιο αναφοράς
για  πράξεις  αναχρηματοδότησης  της  Ευρωπαϊκής  Κεντρικής  Τράπεζας  κατά  την
έκδοση της παρούσας ρύθμισης).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 172/2014
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ΘΕΜΑ 40ο  :  Ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  01.01.2010,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  51  παρ.  1Β  του  Ν.4257/2014,  της  κ.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΣ  (23 δόσεις).

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 40ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε  υπόψη  των  μελών  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  Ο.Υ.  4062/5.6.2014  εισήγηση  που
υπογράφεται από την Προϊσταμένη Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ και έχει ως εξής :

«1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄), δύνανται να
ρυθμίζονται  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  προς  τους  δήμους  με  αίτηση  του  οφειλέτη  που
υποβάλλεται στον οικείο Δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση
του  παρόντος  νόμου.  Για  την  υπαγωγή  στη  ρύθμιση  το  αίτημα  εξετάζεται  από  την
οικονομική  επιτροπή  του  δήμου,  η  οποία  αποφαίνεται  μετά  από  σχετική  εισήγηση  του
προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.

2. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3834/27.5.2014 αίτησή της, η  κα ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
ζήτησε  την  με  23  δόσεις των  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  της  προς  το  Δήμο,  που  έχουν
βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014.

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες
από  1.1.2010 και  έπειτα  οφειλές  της  κ.  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΣ προς  το  Δήμο,
ανέρχονται  στις  27.5.2014 στο  ποσό  των  2.335,23  ευρώ,  το  οποίο  αναλύεται  ως
ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 4/9/2012
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  483,29 ευρώ
Προσαυξήσεις 91,83 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 21/2/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  208,61 ευρώ
Προσαυξήσεις 29,21 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 20/11/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 1.392,35 ευρώ
Προσαυξήσεις 69,62 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 20/12/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 58,00 ευρώ
Προσαυξήσεις 2,32 ευρώ

Σύνολο κύριας οφειλής : 2.142,25€
Σύνολο προσαυξήσεων : 192,98€

4. Η κα ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής της (102,84€)
με το διπλ. Α΄ 2013/3.6.2014

Με βάση τα παραπάνω ο Προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου αφού έλαβε
υπόψη του :
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1. Τον Ν. 4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α΄)
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3834/27.5.2014  αίτηση της κας  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΣ
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών της κας  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΣ

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την  ρύθμιση  με  23  δόσεις των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  της  κας
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΣ προς το Δήμο,που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα
με το Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (β) και ειδικότερα : 

την  με  23  δόσεις  καταβολή  του  ποσού  2.335,23  ευρώ,  με  απαλλαγή  κατά  ποσοστό
ογδόντα  τοις  εκατό  (80%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης
καταβολής».

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β περίπτωση (α) του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014
τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της  Προϊσταμένης Δ/νσης της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  υπ’ αριθ.  πρωτ.   3834/27.5.2014   αίτηση  της  κας   ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑΣ για την με 23 δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της  προς το Δήμο,
που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το Ν.4257/2014 παρ. 1Β περίπτωση (α) και
ειδικότερα : 

την με 23 δόσεις, σύμφωνα με την αίτησή της, καταβολή του ποσού 2.365,28 ευρώ, το
οποίο  περιλαμβάνει  κύρια  οφειλή  2.142,25€  πλέον  38,59€  για  το  20%  των
προσαυξήσεων  εκπρόθεσμης  καταβολής  και  επιπλέον  184,44€  για  τοκοχρεωλύσιο
(επιτόκιο  αναφοράς  για  πράξεις  αναχρηματοδότησης  της  Ευρωπαϊκής  Κεντρικής
Τράπεζας κατά την έκδοση της παρούσας ρύθμισης).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 173/2014
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Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός Μορφωνιός Ιωάννης

             
  

Ευαγγέλου Ιωάννης

Μωραϊτου – Πουλάκη Μαρία

Μαρούλης Φίλιππας
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