
12η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 22ης Αυγούστου 2014

                  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
     ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
          ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 22.08.2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 5325/18.08.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)

ΘΕΜΑ  1ο  : Έγκριση της   μελέτης,  σύνταξη  της  διακήρυξης  και  κατάρτιση  των  όρων
δημοπράτησης για τον καθαρισμό δημοτικών κτιρίων Δήμου Κέας  και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 2ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας αποκατάστασης ζημιών στον αναμεταδότη περιοχής Οτζιά.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για
την παροχή υπηρεσίας επαύξησης ισχύος της παροχής ΔΕΗ του κτιρίου του Νέου Δημαρχείου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση απόφασης Δημάρχου που αφορά την πληρωμή ειδικού εντύπου πληρωμής για
ρύθμιση αυθαιρέτων – ποσοστό ανταπόδοσης  ΤΕΕ και  διάθεση πίστωσης  λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την προμήθεια αναλωσίμων για την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Κέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 6ο:  Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί  έως 31.12.2009, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Α του Ν.4257/2014, της  ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΚΕΑΣ ΑΒΕΕ. (24
δόσεις).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 7ο:  Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί  έως 31.12.2009, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Α του Ν.4257/2014, του ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΤΡΙΑΝΤΑ-
ΦΥΛΛΟΥ (εφάπαξ).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 8ο:  Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί  έως 31.12.2009, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Α του Ν.4257/2140, της  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ συζ.
ΚΩΝ/ΝΟΥ (εφάπαξ).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 9ο: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί  από 01.01.2010,  σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΒΙΤΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΑΝΤΩ-
ΝΙΟΥ  (3 δόσεις).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 10ο: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ  (11
δόσεις).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 11ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΡΑΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(4 δόσεις).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 12ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις  διατάξεις  του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014,  της Σ.Φ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΟΝ.ΕΠΕ
-”ΜΑΓΑΖΕΣ”  (24 δόσεις).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 13ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΚΑΜΙΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΙΩΑΝ-
ΝΗ  (26 δόσεις).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 14ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΚΕΑΣ ΑΒΕΕ  (100
δόσεις).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 15ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις  διατάξεις  του άρθρου 51 παρ.  1Β του Ν.4257/2014,  της  ΜΟΥΖΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ  (9
δόσεις).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 16ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΜΠΕΡΚΕΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ (3 δόσεις).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 17ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΛΟΥΝΤΖΗ ΗΛΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
(14 δόσεις).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 18ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΤΡΙΒΕΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ     (2 δόσεις).

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 ΚΕΑ Χ. ΚΟΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  (7
δόσεις).

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 ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΙΩΑΝΝΗ
(12 δόσεις).

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, του ΠΟΔΟΓΥΡΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΥ (11 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 ΠΛΟΚΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(24 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 ΜΠΕΡΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ (εφάπαξ).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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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 ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΤΡΙΑ-
ΝΤΑΦ. (εφάπαξ).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

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,  της ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ συζ.
ΚΩΝ/ΝΟΥ (εφάπαξ).

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, της ΚΡΥΩΝΑ ΑΘΗΝΑΣ του ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΟΥ (εφάπαξ).

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, του ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΟΥ (εφάπαξ).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΘΕΜΑ 28ο : Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 109/2014 απόφασης της οικονομικής επιτροπής που αφορά
την ανάθεση “Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Διαμόρφωσης Οδού Πρόσβασης Καρθαίας”
και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
 

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

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστω-
σης για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού των κλινοσκεπασμάτων του Πολιτιστικού Κέντρου Κο-
ρησσίας για τη φιλοξενία επισκεπτών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης Στυλιανός
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ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για ταχυδρομικά τέλη που αφορούν την
μαζική  αποστολή  ειδοποιήσεων  για  τακτοποίηση  τετραγωνικών  μέτρων  στα  ιδιόκτητα  ακίνητα
βάση των διατάξεων του Ν.2130/1993. 

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. 12ης/22-08-2014
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην  Κέα  και  στο  γραφείο  του  Τοπικού  Συμβουλίου  στην  Κορησία,  ημέρα  Παρασκευή  22
Αυγούστου 2014 και ώρα 18:00 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Κέας, ύστερα από την 5325/18-08-2014 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
4 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ               ΑΠΟΝΤΕΣ
         
  1. Βασιλάκης Στυλιανός                    1. Λέπουρας Στυλιανός 

2. Μορφωνιός Ιωάννης      2. Μωραϊτου – Πουλάκη Μαρία    
3. Βελισσαροπούλου Ειρήνη  3. Μαρούλης Φίλιππας
4. Ευαγγέλου Ιωάννης

               (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

 

   
        

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Βασιλική Πετρή
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ΘΕΜΑ 1ο  :  Έγκριση  της   μελέτης,  σύνταξη  της  διακήρυξης  και  κατάρτιση  των  όρων
δημοπράτησης για τον καθαρισμό δημοτικών κτιρίων Δήμου Κέας  και διάθεση πίστωσης.

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

Σύμφωνα με την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 «Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι Σύνδεσμοι
τους,  τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα ιδρύματα τους δύνανται να αναθέτουν
απευθείας  ή  με  συνοπτική  διαδικασία  (πρόχειρο  διαγωνισμό)  παροχή  υπηρεσιών,  που  δεν
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83
του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), ως προς τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται με
τις  εκάστοτε  εκδιδόμενες  αποφάσεις  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών.  Για  την
απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων,
νομικών  τους  προσώπων  δημοσίου  δικαίου  και  ιδρυμάτων,  χωρίς  προηγούμενη  απόφαση  του
συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον
Πρόεδρο  Κοινότητας  ή  τον  πρόεδρο  του  συνδέσμου,  του  δημοτικού  ή  κοινοτικού  προσώπου
δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος.  Για  τη  συνοπτική διαδικασία  (πρόχειρο διαγωνισμό)  απαιτείται
απόφαση της οικονομικής επιτροπής ή του δημοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου
συνδέσμων,  νομικών  τους  προσώπων  δημοσίου  δικαίου  και  ιδρυμάτων,  που  εγκρίνει  και  τα
συντασσόμενα τεύχη».

Οι διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) προβλέπουν τα εξής: «1.Επιτρέπεται η
με απευθείας ανάθεση σύναψη σύμβασης προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης
έργων  για  ετήσια  δαπάνη  μέχρι  ποσού  ενός  εκατομμυρίου  πεντακοσίων  χιλιάδων  (1.500.000)
δραχμών. 

Από το ποσό αυτό και μέχρι τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) δρχ.  απαιτείται διαγωνισμός με
συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος) που θα διενεργείται από τριμελή επιτροπή. Άνω του ποσού των
τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) δρχ. απαιτείται σύναψη σύμβασης για προμήθεια προϊόντων,
παροχή  υπηρεσιών  ή  εκτέλεση  έργων  κατόπιν  διενέργειας  τακτικού  διαγωνισμού  (ανοικτού  ή
κλειστού), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών τα ανωτέρω ποσά δύναται να αναπροσαρμόζονται. 

Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την ίδια διαδικασία γίνεται και στην περίπτωση μικτής
προμήθειας,  κατά  την  οποία  η  αξία  των  παρεχομένων  υπηρεσιών  υπερβαίνει  την  αξία  των
προϊόντων» 

Τα  πιο  πάνω χρηματικά  όρια  όπως  αυξήθηκαν  με  την  20244710/602/0026/1998  (ΦΕΚ431 Β’)
απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομικών  και  με  την  υπ'  αριθ.  απόφαση  Υπουργού  Οικονομικών
2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ.  Β΄) αυξήθηκαν εκ νέου με την υπ'  αριθ.  35130/739/09.08.2010
(ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών ως εξής : 

α) Με απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

β) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) από του ποσού της προηγουμένης περίπτωσης
μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.
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γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισμού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.

Οι περιορισμοί των ως άνω ποσών αναφέρονται σε σχέση με το ύψος της εγγεγραμμένης ετήσιας
πίστωσης κατά Ειδικό Φορέα και Κ.Α.Ε. στον προϋπολογισμό κάθε φορέα και στα ποσά αυτά δεν
συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Τα μέλη της επιτροπής καλούνται να λάβουν απόφαση σχετικά με την ανάθεση της εργασίας  μετά
από πρόχειρο διαγωνισμό. 

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10
 την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την

παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 
 την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού

Οικονομικών
 την με αριθμ.πρωτ. 5089/29-07-2014  μελέτη της  τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Κέας
 την εξειδικευμένη πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας, έτους

2014 συνολικού ποσού 10.000,00€ αναλυτικά στον ΚΑ 10.6274.0005 ποσό 2.900,00€ και
στον ΚΑ 15.6274.0004 ποσό 7.100,00€ και για έτος 2015 συνολικού ποσού 34.892,00€
αναλυτικά  στους  αντίστοιχους  ΚΑ του  προϋπολογισμού  2015  του  Δήμου  Κέας  ποσού
9.280,00€ και 25.612,00€.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναβάλλει το θέμα για επόμενη συνεδρίαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 183/2014
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ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση
πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  αποκατάστασης  ζημιών  στον  αναμεταδότη  περιοχής
Οτζιά.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ

 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΤΖΙΑ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ  4.000,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  70.6262.0001  ) 
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 επισκευή του τηλεοπτικού αναμεταδότη στον Οτζιά ο οποίος  υπέστη σοβαρή ζημιά 

συνεπεία διαρροής υδάτων, εξ’ αιτίας θραύσης σωλήνα ύδρευσης στις εγκαταστάσεις του 

αντλιοστασίου στον χώρο που συστεγάζεται  με αυτό,  κρίνεται  απαραίτητη η  πραγματοποίηση

δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας αποκατάστασης των ζημιών.

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 αποκατάστασης ζημιών στον αναμεταδότη
περιοχής Οτζιά

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  4.000,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α. 70.6262.0001  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 αποκατάστασης ζημιών στον αναμεταδότη
περιοχής Οτζιά.

Για την επαναφορά του σε λειτουργία απαιτείται να αντικατασταθούν τα ακόλουθα :
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1. Converters – channel processors (για 4 carriers).
2. Προενισχυτές λήψεως και διακλαδωτές.
3. Προενισχυτής εξόδου.
4. Τροφοδοτικά.
5. Διάφορα μικροϋλικά.
6. Επίσης χρειάζεται επισκευή του τελικού ενισχυτή ισχύος.

ΣΥΝΟΛΟ            4.000,00€

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.

 Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη  πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2014, ύψους 4.000,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α.  70.6262.0001   (σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  Ν.  3871/10,  του Π.Δ.  113/10  και  της  υπ’
αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη γνώμη
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου 
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Διάρκεια Σύμβασης 
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα διαρκέσουν από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης και για ένα
(1) μήνα, ανάλογα με τις υποδείξεις του Δήμου.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στο αναμεταδότη περιοχής Οτζιά Δήμου 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   70.6262.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας αποκατάστασης ζημιών στον αναμεταδότη περιοχής Οτζιά και
τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  4.000,00€,  σε  βάρος  του   Κ.Α.   70.6262.0001   του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 184/2014
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ΘΕΜΑ  3ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας επαύξησης ισχύος της παροχής ΔΕΗ του κτιρίου του
Νέου Δημαρχείου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΗ

ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ  5.800,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  10.6211.0002  ) 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
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ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
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 επαύξησης ισχύος της παροχής ΔΕΗ του
κτιρίου του Νέου Δημαρχείου

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  5.800,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α. 10.6211.0002  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  επαύξησης ισχύος  της παροχής ΔΕΗ του κτιρίου του Νέου
Δημαρχείου, αναλυτικά ως εξής :

 Επαύξηση  ισχύος  από 25 KVA (No 2) σε 55 KVA (No 4) με αριθμό παροχής 50003844 για
την σύνδεση με το  Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης του κτιρίου του Νέου Δημαρχείου που
βρίσκεται στην Ιουλίδα Κέας

ΣΥΝΟΛΟ            5.800,00€
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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.

 
Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη  πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2014, ύψους 6.500,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α.  10.6211.0002  (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
τέλος του έτους 2014, ανάλογα με τις υποδείξεις του Δήμου.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στο κτίριο του Νέου Δημαρχείου.

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



12η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 22ης Αυγούστου 2014

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   10.6211.0002
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας επαύξησης ισχύος της παροχής ΔΕΗ του κτιρίου του Νέου
Δημαρχείου και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  5.800,00€,  σε  βάρος  του   Κ.Α.  10.6211.0002   του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 185/2014
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ΘΕΜΑ  4ο  :  Έγκριση  απόφασης  Δημάρχου  που  αφορά  την  πληρωμή  ειδικού  εντύπου
πληρωμής για ρύθμιση αυθαιρέτων – ποσοστό ανταπόδοσης ΤΕΕ και διάθεση πίστωσης λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης.

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

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

Επίσης, 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.

Τέλος λόγω του γεγονότος ότι δημιουργήθηκε η άμεση ανάγκη για την πληρωμή ειδικού 
εντύπου πληρωμής για ρύθμιση αυθαιρέτων - ποσοστό ανταπόδοσης ΤΕΕ, ποσού 15,00€ 
προκειμένου να προβούμε στην νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών ΒΙΟΚΑ 
Γιαλισκαρίου Κέας.

Ο  Δήμαρχος  Κέας  με  την  υπ΄  αριθμ.  256/22.07.2014  απόφασή  του  ενέκρινε  την  έγκριση  της
δαπάνης  για  την  πληρωμή  ειδικού  εντύπου  πληρωμής  για  ρύθμιση  αυθαιρέτων  -  ποσοστό
ανταπόδοσης  ΤΕΕ και  διάθεση πίστωσης  ποσού 15,00€ από τον  ΚΑΕ 00.6312.0001 οικ.έτους
2014.

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  256/22.07.2014 απόφαση Δημάρχου
5.   Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
       στους Κ.Α.   00.6312.0001
6.   Την εισήγηση του προέδρου.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει  την  υπ΄  αριθμ.  256/22.07.2014 απόφαση  Δημάρχου,  που  αφορά  την  έγκριση  της
δαπάνης  για  την  πληρωμή  ειδικού  εντύπου  πληρωμής  για  ρύθμιση  αυθαιρέτων  -  ποσοστό
ανταπόδοσης ΤΕΕ και τη διάθεση πίστωσης ποσού 15,00€ από τον ΚΑΕ 00.6312.0001 οικ.έτους
2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 186/2014
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ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων για την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   800,00  € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.6613  )
 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  Κέας,  κρίνεται
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την προμήθεια αναλωσίμων

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 αναλωσίμων για  την οικονομική υπηρεσία
του Δήμου Κέας

   2.την  διάθεση  πίστωσης  ύψους 800,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α.  10.6613  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

 2 τεμ. BLACK DRUM 5325 
 2 τεμ. TONER CRTD 5325 

για το φωτοτυπικό μηχάνημα XEROX WORKCENTRE 5325 

ΣΥΝΟΛΟ    800,00€
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.  10.6613
ποσού 4.000,00€ 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 κτίριο 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. 10.6613
3. Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια  αναλωσίμων για την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Κέας  και τις
τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 10.6613 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 187/2014
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ΘΕΜΑ 6ο:  Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί  έως 31.12.2009, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Α του Ν.4257/2014, της  ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΚΕΑΣ ΑΒΕΕ. (24
δόσεις).

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των
μελών την με αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 5363/20.08.2014 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. 5183/6.8.2014 αίτησή του,  ο Δ/νων Σύμβουλος της ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΚΕΑΣ
ΑΒΕΕ κ. Γοβδελάς 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 της  ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ  ΚΕΑΣ ΑΒΕΕ  προς το Δήμο, ανέρχονται σήμερα 6.8.2014 στο ποσό των
43.145,89 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 05/03/2009
Kύρια οφειλή ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 (είδος) 26.308,47 ευρώ
Προσαυξήσεις 16.837,42 ευρώ

4.  Η  ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ  ΚΕΑΣ ΑΒΕΕ  κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του  (1.096,19€) εντός 3
ημερών και εισπράχτηκε με το διπλ. Α΄ 2835/11.8.2014.

Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένης 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 με αριθ. πρωτ. 5183/6.8.2014 αίτηση της  ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ  ΚΕΑΣ ΑΒΕΕ
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών της 

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την με 24 δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ  ΚΕΑΣ ΑΒΕΕ 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 43.145,89 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό
(100%) από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης  καταβολής  δηλ.  το  τελικό  ποσό  των
26.308,47ευρώ.

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της :
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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 εισηγήσεως της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, την
με αριθ. πρωτ. 5183/6.8.2014 αίτηση της  ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ  ΚΕΑΣ ΑΒΕΕ  για την με 24 δόσεις ρύθμιση
των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί  έως 31.12.2009, σύμφωνα
με τον Ν. 4257/2014 παρ. 1 περίπτωση (Α) και ειδικότερα :

Την με 24 δόσεις, σύμφωνα με την αίτησή του, καταβολή του ποσού των 26.308,47 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 : 188/2014
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ΘΕΜΑ 7ο:  Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί  έως 31.12.2009, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Α του Ν.4257/2014, του ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΤΡΙΑΝΤΑ-
ΦΥΛΛΟΥ (εφάπαξ).

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των
μελών την με αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 5362/20.08.2014 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. 5079/29.7.2014 αίτησή του, ο ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦ. 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 ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΤΡΙΑΝΤΑΦ. προς το Δήμο, ανέρχονται σήμερα 29.7.2014 στο ποσό
των 38,75 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 10/11/2009
Kύρια οφειλή ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 2009 (είδος) 25,00 ευρώ
Προσαυξήσεις 13,75 ευρώ

4. Ο  ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ κατέβαλε την εξόφληση της οφειλής του (22,50€) με
το διπλ. Α΄ 2643/29-7-2014.

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την με αριθ. πρωτ. 5079/29.7.2014 αίτηση του  ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την  ΕΦΑΠΑΞ  ΕΞΟΦΛΗΣΗ των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του  ΑΛΕΞΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ  του
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 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 25,00 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από
τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Στην ανωτέρω καταβολή γίνεται έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) λόγω καταβολής ολόκληρου του
ποσού οφειλής, εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης, συνεπώς την καταβολή του τελικού ποσού
των 22,50 ευρώ.

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας



12η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 22ης Αυγούστου 2014

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, κατόπιν της ανωτέρω εισηγήσεως της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, την
με  αριθ.  πρωτ.  5079/29.7.2014  αίτηση  του  ΑΛΕΞΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ  του  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  για  την
ΕΦΑΠΑΞ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 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 εφάπαξ καταβολή του ποσού 25,00 ευρώ σύμφωνα με την αίτησή του, με απαλλαγή κατά ποσοστό
εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Στην ανωτέρω καταβολή γίνεται έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) λόγω καταβολής ολόκληρου του
ποσού οφειλής, εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης, συνεπώς την καταβολή του τελικού ποσού
των 22,50 ευρώ, όπως ο νόμος ορίζει.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 189/2014
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ΘΕΜΑ 8ο:  Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί  έως 31.12.2009, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Α του Ν.4257/2140, της  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ συζ.
ΚΩΝ/ΝΟΥ (εφάπαξ).

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των
μελών την με αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 5361/20.08.2014 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. 5235/12.8.2014 αίτησή της, η  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ συζ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
ζήτησε την ΕΦΑΠΑΞ ΕΞΟΦΛΗΣΗ των ληξιπρόθεσμων οφειλών της 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  της ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ συζ. ΚΩΝ/ΝΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται σήμερα 12.8.2014
στο ποσό των  271,93 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 6/10/2008
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 10/2007-3/2008 (είδος) 22,80 ευρώ
Προσαυξήσεις 15,74 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 3/11/2008
Kύρια οφειλή ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 2008 (είδος) 50,00 ευρώ
Προσαυξήσεις 34,00 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 13/4/2009
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 4/2008-9/2008 (είδος) 22,80 ευρώ
Προσαυξήσεις 14,36 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 9/10/2009
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 10/2008-3/2009 (είδος) 21,80 ευρώ
Προσαυξήσεις 12,43 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 10/11/2009
Kύρια οφειλή ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ (είδος) 50,00 ευρώ
Προσαυξήσεις 28,00 ευρώ

Σύνολο κύριας οφειλής : 167,40 ευρώ
Σύνολο προσαυξήσεων : 104,53 ευρώ

4. Η ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ συζ. ΚΩΝ/ΝΟΥ κατέβαλε την εξόφληση της οφειλής της (150,66€) με
το διπλ. Α΄2875/14.8.2014

Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της :
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1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την με αριθ. πρωτ. 5235/12.8.14 αίτηση της  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ συζ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών της,

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την  ΕΦΑΠΑΞ ΕΞΟΦΛΗΣΗ των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
συζ.  ΚΩΝ/ΝΟΥ προς  το  Δήμο,  που  έχουν  βεβαιωθεί  έως  31.12.2009,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  51  του
Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) και ειδικότερα : 

την εφάπαξ καταβολή του ποσού 167,40 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Στην ανωτέρω καταβολή γίνεται έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) λόγω καταβολής ολόκληρου του
ποσού οφειλής, εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης, συνεπώς την καταβολή του τελικού ποσού
των  150,66 ευρώ.

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, κατόπιν της ανωτέρω εισηγήσεως της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, την
με  αριθ.  πρωτ.  5235/12.8.14  αίτηση  της   ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ  συζ.  ΚΩΝ/ΝΟΥ  για  την
ΕΦΑΠΑΞ ΕΞΟΦΛΗΣΗ των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί
έως 31.12.2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) και ειδικότερα :

την εφάπαξ καταβολή του ποσού 167,40 ευρώ σύμφωνα με την αίτησή της, με απαλλαγή κατά ποσοστό
εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Στην ανωτέρω καταβολή γίνεται έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) λόγω καταβολής ολόκληρου του
ποσού οφειλής, εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης, συνεπώς την καταβολή του τελικού ποσού
των  150,66 ευρώ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 190/2014
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ΘΕΜΑ 9ο: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί  από 01.01.2010,  σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΒΙΤΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΑΝΤΩ-
ΝΙΟΥ (3 δόσεις).

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των
μελών την με αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 5378/20.08.2014 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. 5036/24.7.2014 αίτησή του, ο κ. ΒΙΤΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ζήτησε την με 3 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.  ΒΙΤΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ   προς  το  Δήμο,  ανέρχονται  σήμερα
24.7.2014 στο ποσό των 381,50 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 26/9/2013
Kύρια οφειλή ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ 350,00 ευρώ
Προσαυξήσεις 31,50 ευρώ

4.  Ο κ. ΒΙΤΑΛΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  του  ΑΝΤΩΝΙΟΥ  κατέβαλε  την  πρώτη  δόση  της  οφειλής  του
(120,38€) με το διπλ. Α΄ 2555/24.7.2014

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την με αριθ. πρωτ. 5036/24.7.2014 αίτηση του κ. ΒΙΤΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του,

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την με  3 δόσεις  ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών  του  κ. ΒΙΤΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του
ΑΝΤΩΝΙΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014
(ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)  και ειδικότερα : 
την με 3 δόσεις καταβολή του ποσού 381,50 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό
(80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης καταβολής,   πλέον  των κατά του νόμου
τόκων,  δηλ. το τελικό ποσό 361,15 ευρώ.

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

1. Τον Ν. 4257/2014 παρ. 1Β  (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, κατόπιν της ανωτέρω εισηγήσεως της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, την
με  αριθ. πρωτ. 5036/24.7.2014 αίτηση του κ. ΒΙΤΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, για την   με 3
δόσεις   ρύθμιση των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του  προς  το  Δήμο,  που  έχουν  βεβαιωθεί  από
1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)  και ειδικότερα : 

με 3 δόσεις καταβολή του ποσού 361,15 ευρώ σύμφωνα με την αίτησή του, το οποίο περιλαμβάνει
κύρια οφειλή 350,00 ευρώ πλέον 6,30 ευρώ για το 20% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
και επιπλέον 4,85 ευρώ για τοκοχρεωλύσιο (επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την έκδοση της παρούσας ρύθμισης), όπως ο νόμος ορίζει.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 191/2014
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ΘΕΜΑ 10ο: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ  (11
δόσεις).

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
των μελών  την με αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 5379/20.08.2014  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. 5087/29.7.2014 αίτησή του, ο κ.  ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ως εκπρόσωπος της
ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ  ζήτησε την με 11 δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το
Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014
τεύχος Α΄)

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 και
έπειτα οφειλές της  ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ προς το Δήμο, ανέρχονται σήμερα 29.7.2014  στο
ποσό των 1.323,89 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 28/6/2011
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 4/2010-9/2010 77,59 ευρώ
Προσαυξήσεις 27,93 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 2/3/2012
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 10/2010-4/2011 310,71 ευρώ
Προσαυξήσεις 83,89 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 14/9/2012
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 5/2011-10/2011 233,01 ευρώ
Προσαυξήσεις 48,93 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 21/2/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 11/2011-5/2012 201,93 ευρώ
Προσαυξήσεις 32,31 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 27/8/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 6/2012-11/2012 279,63 ευρώ
Προσαυξήσεις 27,96 ευρώ

Σύνολο κύριας οφειλής : 1.102,87 ευρώ
Σύνολο προσαυξήσεων : 221,02 ευρώ

4. Η ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ  κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής της (108,57€) με το διπλ.
Α΄ 2703/31.7.2014

Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της :
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1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την με αριθ. πρωτ. 5087/29.7.2014 αίτηση της  ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ,
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών της,

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την με 11 δόσεις  ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ
προς  το  Δήμο,που  έχουν  βεβαιωθεί  από  1.1.2010,  σύμφωνα  με  το   άρθρο  51  του  Ν.4257/2014  (ΦΕΚ
93/14.04.2014 τεύχος Α΄) και ειδικότερα : 

την με 11 δόσεις καταβολή του ποσού 1.323,89 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό
(80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης καταβολής,   πλέον  των κατά του νόμου
τόκων,  δηλ. το τελικό ποσό 1.194,33 ευρώ.

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, κατόπιν της ανωτέρω εισηγήσεως της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, την
με  αριθ. πρωτ. 5087/29.7.2014 αίτηση της   ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ,  για την   με  11 δόσεις
ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της  προς  το  Δήμο,  που έχουν βεβαιωθεί  από 1.1.2010,
σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) και ειδικότερα : 

Την  με  11  δόσεις  καταβολή  του  ποσού  1.194,33  ευρώ  σύμφωνα  με  την  αίτησή  της,  το  οποίο
περιλαμβάνει  κύρια  οφειλή  1.102,87  ευρώ  πλέον  44,21  ευρώ   για  το  20%  των  προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής και επιπλέον 47,25 ευρώ για τοκοχρεωλύσιο (επιτόκιο αναφοράς για πράξεις
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την έκδοση της παρούσας ρύθμισης),
όπως ο νόμος ορίζει.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 192/2014



12η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 22ης Αυγούστου 2014

ΘΕΜΑ 11ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΡΑΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(4 δόσεις).

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  έθεσε υπόψη
των μελών  την με αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 5377/20.08.2014  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. 4564/1.7.2014 αίτησή του, ο κ. ΡΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 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 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 και
έπειτα οφειλές του κ. ΡΑΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  προς το Δήμο, ανέρχονται σήμερα 1.7.2014 στο
ποσό των 514,62 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 27/8/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 6/2012-11/2012 471,73 ευρώ
Προσαυξήσεις 42,89 ευρώ

4. Ο κ. ΡΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ   κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του (111,22€) με
το διπλ. Α΄ 2388/3.7.2014

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την με αριθ. πρωτ. 4564/1.7.2014 αίτηση του κ. ΡΑΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του,

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την  με  4  δόσεις  ρύθμιση των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του   κ.  ΡΑΛΛΗ  ΙΩΑΝΝΗ  του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  προς το Δήμο,που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014
(ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) και ειδικότερα : 
την με 4 δόσεις καταβολή του ποσού 514,62 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό
(80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης καταβολής,   πλέον  των κατά του νόμου
τόκων,  δηλ. το τελικό ποσό 444,86 ευρώ.

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, κατόπιν της ανωτέρω εισηγήσεως της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, την
με  αριθ.  πρωτ.  4564/1.7.2014  αίτηση του  κ.  ΡΑΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του  ΝΙΚΟΛΑΟΥ,  για  την   4 δόσεις
ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς  το  Δήμο,  που έχουν  βεβαιωθεί  από 1.1.2010,
σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)  και ειδικότερα : 

την με 4 δόσεις καταβολή του ποσού 444,86  ευρώ σύμφωνα με την αίτησή του, το οποίο περιλαμβάνει
κύρια οφειλή 428,84 ευρώ πλέον 8,57 ευρώ  για το 20% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
και επιπλέον 7,45 ευρώ για τοκοχρεωλύσιο (επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την έκδοση της παρούσας ρύθμισης), όπως ο νόμος ορίζει.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 193/2014
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ΘΕΜΑ 12ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις  διατάξεις  του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014,  της Σ.Φ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΟΝ.ΕΠΕ
-”ΜΑΓΑΖΕΣ”  (24 δόσεις).

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
των μελών  την με αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 5376/20.08.2014  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. 4532/30.6.2014 αίτησή της, η κα ΤΣΟΥΦΗ ΤΟΝΙΑ, εξουσιοδοτούμενη από
την  εταιρεία   Σ.Φ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΜΟΝ.ΕΠΕ-”ΜΑΓΑΖΕΣ”  ζήτησε  την  με 24  δόσεις των
ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το
άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 και
έπειτα οφειλές  της  Σ.Φ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΟΝ.ΕΠΕ-”ΜΑΓΑΖΕΣ”  προς το Δήμο, ανέρχονται σήμερα
30.6.2014 στο ποσό των 2.535,77 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 4/9/2012
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  287,70 ευρώ
Προσαυξήσεις 57,54 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 21/2/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 794,30 ευρώ
Προσαυξήσεις 119,15 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 27/8/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 1.171,63 ευρώ
Προσαυξήσεις 105,45 ευρώ

Σύνολο κύριας οφειλής : 2.253,63  ευρώ
Σύνολο προσαυξήσεων : 282,14 ευρώ

4.  Η Σ.Φ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΜΟΝ.ΕΠΕ-”ΜΑΓΑΖΕΣ”  κατέβαλε  την  πρώτη  δόση  της  οφειλής  της
(104,64€) με το διπλ. Α΄ 2331/30.6.2014

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την με αριθ. πρωτ. 4532/30.6.2014 αίτηση της Σ.Φ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΟΝ.ΕΠΕ-”ΜΑΓΑΖΕΣ”,
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών της,
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Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την  με  24  δόσεις  ρύθμιση των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  της  Σ.Φ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΜΟΝ.ΕΠΕ-”ΜΑΓΑΖΕΣ” προς το Δήμο,που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του
Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)  και ειδικότερα : 

την με 24 δόσεις καταβολή του ποσού 2.535,77 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό
(80%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης  καταβολής,  πλέον  των  κατά  του  νόμου
τόκων,  δηλ. το τελικό ποσό 2.511,24 ευρώ.

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, κατόπιν της ανωτέρω εισηγήσεως της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, την
με  αριθ. πρωτ. 4532/30.6.2014 αίτηση της  Σ.Φ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΟΝ.ΕΠΕ-”ΜΑΓΑΖΕΣ”,  για την με
24 δόσεις  ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από
1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) και ειδικότερα : 

την  με  24  δόσεις  καταβολή  του  ποσού  2.511,24   ευρώ  σύμφωνα  με  την  αίτησή  της,  το  οποίο
περιλαμβάνει  κύρια  οφειλή  2.253,63  ευρώ  πλέον  56,43  ευρώ   για  το  20%  των  προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής και επιπλέον 201,18 ευρώ για τοκοχρεωλύσιο (επιτόκιο αναφοράς για πράξεις
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την έκδοση της παρούσας ρύθμισης),
όπως ο νόμος ορίζει.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 194/2014
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ΘΕΜΑ 13ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΚΑΜΙΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΙΩΑΝ-
ΝΗ (26 δόσεις).

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
των μελών  την με αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 5383/20.08.2014  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. 5236/12.8.2014 αίτησή του, ο  ΚΑΜΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ζήτησε
την με  26 δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς  το  Δήμο,  που έχουν  βεβαιωθεί  από 1.1.2010,
σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄).

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 και
έπειτα οφειλές  του ΚΑΜΙΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ προς το Δήμο, ανέρχονται σήμερα 12.8.2014
στο ποσό των 13.309,55 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 31/01/2014
Kύρια οφειλή ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2012, 2013  -  11.359,72 ευρώ
Προσαυξήσεις : 741,97 ευρώ
Πρόστιμο : 1.207,86

4. Ο κ. ΚΑΜΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του (494,52€) με
το διπλ. Α΄ 2860/13.8.2014

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την με αριθ. πρωτ.  5236/12.8.2014 αίτηση του κ.  ΚΑΜΙΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του,

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την  με  26  δόσεις  ρύθμιση των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του  ΚΑΜΙΛΗ  ΘΕΟΔΩΡΟΥ του
ΙΩΑΝΝΗ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014
(ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) και ειδικότερα : την με 26 δόσεις καταβολή του ποσού 13.309,55 ευρώ,
με  απαλλαγή  κατά  ποσοστό  ογδόντα  τοις  εκατό  (80%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.  προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων που ακολουθούν την οφειλή, πλέον των οριζόμενων από
τον νόμο τόκων, δηλ. το τελικό ποσό 12.857,33 ευρώ.

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, κατόπιν της ανωτέρω εισηγήσεως της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, την
με  αριθ. πρωτ.  5236/12.8.2014 αίτηση του κ.   ΚΑΜΙΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ,  για την  με 26
δόσεις  ρύθμιση των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του  προς  το  Δήμο,  που  έχουν  βεβαιωθεί  από
1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) και ειδικότερα : 

με 26 δόσεις καταβολή του ποσού 12.857,33 ευρώ σύμφωνα με την αίτησή του, το οποίο περιλαμβάνει
κύρια  οφειλή  11.601,29  ευρώ  πλέον  148,40  ευρώ   για  το  20%  των  προσαυξήσεων  εκπρόθεσμης
καταβολής  και  επιπλέον  1.107,64  ευρώ  για  τοκοχρεωλύσιο  (επιτόκιο  αναφοράς  για  πράξεις
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την έκδοση της παρούσας ρύθμισης),
όπως ο νόμος ορίζει.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 195/2014
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ΘΕΜΑ 14ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΚΕΑΣ ΑΒΕΕ  (100
δόσεις).

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
των μελών  την με αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 5381/20.08.2014  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.  5184/6.8.2014  αίτησή  του,  ο  Πρόεδρος  &  Δ/νων  Σύμβουλος  της
ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΚΕΑΣ ΑΒΕΕ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΟΒΔΕΛΑΣ, ζήτησε την με 100 δόσεις των ληξιπρόθεσμων
οφειλών της εταιρείας προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το το άρθρο 51 του
Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 και
έπειτα οφειλές της  ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΚΕΑΣ ΑΒΕΕ προς το Δήμο, ανέρχονται σήμερα 6.8.2014 στο ποσό
των 250.662,91 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 5/5/2011
Kύρια οφειλή ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2009 82.679,13 ευρώ
Προσαυξήσεις 47127,10 ευρώ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ 41339,56

Ημερομηνία βεβαίωσης 5/5/2011
Kύρια οφειλή ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2010 44.499,01 ευρώ
Προσαυξήσεις 17755,10 ευρώ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ 2224,95

Ημερομηνία βεβαίωσης 8/11/2013
Kύρια οφειλή ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2011 9.282,75 ευρώ
Προσαυξήσεις 1113,93 ευρώ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ 4.641,38

Σύνολο κύριας οφειλής : 136.460,89 ευρώ
Σύνολο προσαυξήσεων : 65.996,13 ευρώ
Σύνολο προστίμων : 48.205,89 ευρώ

4.  Η ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ  ΚΕΑΣ  ΑΒΕΕ  κατέβαλε  την  πρώτη  δόση  της  οφειλής  της  εντός  3  ημερών
(3.303,93€) με το διπλ. Α΄ 2836/11.8.2014

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την με αριθ. πρωτ. 5184/6.8.2014 αίτηση της ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΚΕΑΣ ΑΒΕΕ,
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών της,



12η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 22ης Αυγούστου 2014

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την με  100 δόσεις  ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών  της  ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΚΕΑΣ ΑΒΕΕ
προς  το  Δήμο,  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  1.1.2010,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  51  του  Ν.4257/2014  (ΦΕΚ
93/14.04.2014 τεύχος Α΄) και ειδικότερα :  την με 100 δόσεις καταβολή του ποσού 250.662,91 ευρώ, με
απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής και των προστίμων που ακολουθούν την οφειλή, πλέον των κατά νόμου τόκων, δηλ. το
τελικό ποσό 330.393,00 ευρώ.

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, κατόπιν της ανωτέρω εισηγήσεως της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, την
με αριθ. πρωτ. 5184/6.8.2014 αίτηση της ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΚΕΑΣ ΑΒΕΕ, για την  με 100 δόσεις ρύθμιση
των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με
το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)  και ειδικότερα : 

την  με  100  δόσεις  καταβολή  του  ποσού  330.393,00  ευρώ σύμφωνα  με  την  αίτησή  της,  το  οποίο
περιλαμβάνει κύρια οφειλή 179.846,19 ευρώ πλέον 59.396,52 ευρώ  για το 90% των προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης  καταβολής  και  επιπλέον  91.150,29  ευρώ για  τοκοχρεωλύσιο  (επιτόκιο  αναφοράς  για
πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την έκδοση της παρούσας
ρύθμισης), όπως ο νόμος ορίζει.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 196/2014
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ΘΕΜΑ 15ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις  διατάξεις  του άρθρου 51 παρ.  1Β του Ν.4257/2014,  της ΜΟΥΖΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ  (9
δόσεις).

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
των μελών  την με αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 5389/20.08.2014  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.  5306/14.8.2014  αίτησή  της,  η   κα ΜΟΥΖΑΚΗ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ζήτησε  την  με  9  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  ΜΟΥΖΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται σήμερα
14.8.2014 στο ποσό των 993,15 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 2/3/2012
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  10/2010-4/2011 173,54 ευρώ
Προσαυξήσεις 48,57 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 1/11/2012
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  5/2011-10/2011 129,25 ευρώ
Προσαυξήσεις 25,85 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 21/2/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  11/2011-5/2012 221,82 ευρώ
Προσαυξήσεις 37,71 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 27/8/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ  6/2012-11/2012 321,09 ευρώ
Προσαυξήσεις 35,32 ευρώ

Σύνολο κύριας οφειλής : 845,70 ευρώ
Σύνολο προσαυξήσεων : 147,45 ευρώ

4. Η κα.  ΜΟΥΖΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής της εντός
3 ημερών (100,58€) με το διπλ. Α΄ 2878/18.8.2014,

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την με αριθ. πρωτ. 5306/14.8.2014  αίτηση της ΜΟΥΖΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών της,
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Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την με  9 δόσεις  ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών  της κας  ΜΟΥΖΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ
του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ προς  το  Δήμο,που  έχουν  βεβαιωθεί  από  1.1.2010,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  51  του
Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος  Α΄)   και  ειδικότερα :  την με 9 δόσεις καταβολή του ποσού
993,15  ευρώ,  με  απαλλαγή  κατά  ποσοστό  ογδόντα  τοις  εκατό  (80%)  από  τις  κατά  Κ.Ε.Δ.Ε.
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, πλέον των κατά νόμου τόκων, δηλ. το τελικό ποσό των 905,18
ευρώ.

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, κατόπιν της ανωτέρω εισηγήσεως της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, την
με αριθ. πρωτ. 5306/14.8.2014  αίτηση της ΜΟΥΖΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την  με
9 δόσεις  ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί  από
1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) και ειδικότερα : 

την με 9 δόσεις καταβολή του ποσού 905,18  ευρώ σύμφωνα με την αίτησή της, το οποίο περιλαμβάνει
κύρια οφειλή 845,70 ευρώ πλέον 29,49 ευρώ  για το 20% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
και επιπλέον 29,99 ευρώ για τοκοχρεωλύσιο (επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την έκδοση της παρούσας ρύθμισης), όπως ο νόμος ορίζει.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 197/2014
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ΘΕΜΑ 16ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΜΠΕΡΚΕΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ (3 δόσεις).

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
των μελών  την με αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 5382/20.08.2014  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. 5218/11.8.2014 αίτησή του, ο κ.  ΜΠΕΡΚΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ζήτησε την με 3 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  ΜΠΕΡΚΕΤΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς  το  Δήμο,  ανέρχονται  σήμερα
11.8.2014 στο ποσό των 409,76 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 17/9/2012
Kύρια οφειλή ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΑ 2012 7,00 ευρώ
Προσαυξήσεις 1,54 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 4/9/2012
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 5/2011-10/2011 106,79 ευρώ
Προσαυξήσεις 23,49 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 21/2/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 11/2011-5/2012 133,82 ευρώ
Προσαυξήσεις 22,75 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 27/8/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 6/2012-11/2012 96,10 ευρώ
Προσαυξήσεις 10,57 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 17/9/2013
Kύρια οφειλή ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΑ 2013 7,00 ευρώ
Προσαυξήσεις 0,70 ευρώ

Σύνολο κύριας οφειλής : 350,71 ευρώ
Σύνολο προσαυξήσεων : 59,05  ευρώ

4. Ο κ.  ΜΠΕΡΚΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του (122,48€)
με το διπλ. Α΄ 2841/11.8.2014

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την με αριθ. πρωτ. 5218/11.8.2014 αίτηση του κ.  ΜΠΕΡΚΕΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του,
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Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την  με  3  δόσεις ρύθμιση των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του  ΜΠΕΡΚΕΤΗ  ΚΩΝ/ΝΟΥ  του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο,που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014
(ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) και ειδικότερα :  την με 3 δόσεις καταβολή του ποσού 409,76 ευρώ, με
απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής, πλέον των κατά νόμου τόκων, δηλ το τελικό ποσό 367,45 ευρώ.

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, κατόπιν της ανωτέρω εισηγήσεως της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, την
με αριθ. πρωτ. 5218/11.8.2014 αίτηση του κ.  ΜΠΕΡΚΕΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για την  με 3
δόσεις   ρύθμιση των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του  προς  το  Δήμο,  που  έχουν  βεβαιωθεί  από
1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) και ειδικότερα : 

την με 3 δόσεις καταβολή του ποσού 367,45 ευρώ σύμφωνα με την αίτησή του, το οποίο περιλαμβάνει
κύρια οφειλή 350,71 ευρώ πλέον 11,81 ευρώ  για το 20% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
και επιπλέον 4,93 ευρώ για τοκοχρεωλύσιο (επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την έκδοση της παρούσας ρύθμισης), όπως ο νόμος ορίζει. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 198/2014
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ΘΕΜΑ 17ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΛΟΥΝΤΖΗ ΗΛΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
(14 δόσεις).

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
των μελών  την με αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 5388/20.08.2014  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.  5303/14.8.2014 αίτησή του,  ο  κ.  ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑ του  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
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 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 και
έπειτα οφειλές  του ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται σήμερα  14.8.2014
στο ποσό των 1.483,15 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 21/2/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 11/2011-5/2012 515,84 ευρώ
Προσαυξήσεις 87,69 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 27/8/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 6/2012-11/2012 792,45 ευρώ
Προσαυξήσεις 87,17 ευρώ

Σύνολο κύριας οφειλής : 1.308,29 ευρώ
Σύνολο προσαυξήσεων : 174,86 ευρώ

4. Ο κ.  ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του (100,91€) με
το διπλ. Α΄ 2873/14.8.2014

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την με αριθ. πρωτ. 5303/14.8.2014 αίτηση του κ. ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του,

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την  με  14  δόσεις  ρύθμιση των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του  ΛΟΥΝΤΖΗ  ΗΛΙΑ  του
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ προς  το  Δήμο,  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  1.1.2010,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  51  του
Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) και ειδικότερα : 

την με 14 δόσεις καταβολή του ποσού 1.483,15 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό
(80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, πλέον των κατά νόμου τόκων,
δηλ. το τελικό ποσό 1.412,70 ευρώ.

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



12η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 22ης Αυγούστου 2014

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, κατόπιν της ανωτέρω εισηγήσεως της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, την
με  αριθ. πρωτ. 5303/14.8.2014 αίτηση του κ. ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,  για την   με 14
δόσεις   ρύθμιση των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του  προς  το  Δήμο,  που  έχουν  βεβαιωθεί  από
1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)  και ειδικότερα : 

την  με  14  δόσεις  καταβολή  του  ποσού  1.412,70  ευρώ  σύμφωνα  με  την  αίτησή  του,  το  οποίο
περιλαμβάνει  κύρια  οφειλή  1.308,29  ευρώ  πλέον  34,97  ευρώ   για  το  20%  των  προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής και επιπλέον 69,44 ευρώ για τοκοχρεωλύσιο (επιτόκιο αναφοράς για πράξεις
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την έκδοση της παρούσας ρύθμισης),
όπως ο νόμος ορίζει.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 199/2014
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ΘΕΜΑ 18ο : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΤΡΙΒΕΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ  (2 δόσεις).

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
των μελών  την με αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 5384/20.08.2014  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. 5212/11.8.2014 αίτησή του, ο κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ζήτησε την με 2 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  ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς  το  Δήμο,  ανέρχονται  σήμερα
11.8.2014 στο ποσό των 283,81 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 2/11/2010
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 10/2009-3/2010 14,60 ευρώ
Προσαυξήσεις 6,42 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 28/6/2011
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 4/2010-9/2010 28,04 ευρώ
Προσαυξήσεις 10,37 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 2/3/2012
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 10/2010-4/2011 24,15 ευρώ
Προσαυξήσεις 6,76 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 4/9/2012
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 5/2011-10/2011 58,65 ευρώ
Προσαυξήσεις 12,90 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 21/2/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 11/2011-5/2012 33,47 ευρώ
Προσαυξήσεις 5,69 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 27/8/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 6/2012-11/2012 74,56 ευρώ
Προσαυξήσεις 8,20 ευρώ

Σύνολο κύριας οφειλής : 233,47 ευρώ
Σύνολο προσαυξήσεων : 50,34 ευρώ
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4.  Ο κ.   ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  κατέβαλε  την  πρώτη  δόση  της  οφειλής  του
(105,17€) με το διπλ. Α΄ 2849/12.8.2014

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την με αριθ. πρωτ. 5212/11.8.2014 αίτηση του κ.  ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του,

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την με  2 δόσεις  ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών  του  ΤΡΙΒΕΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014
(ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) και ειδικότερα :  την με 2 δόσεις καταβολή του ποσού 283,81 ευρώ, με
απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής, πλέον των κατά νόμου τόκων δηλ. το τελικό ποσό 246,02 ευρώ.

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, κατόπιν της ανωτέρω εισηγήσεως της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, την
με αριθ. πρωτ. 5212/11.8.2014 αίτηση του κ.  ΤΡΙΒΕΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για την  με 2
δόσεις   ρύθμιση των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του  προς  το  Δήμο,  που  έχουν  βεβαιωθεί  από
1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) και ειδικότερα : 

την με 2 δόσεις καταβολή του ποσού 246,02 ευρώ σύμφωνα με την αίτησή του, το οποίο περιλαμβάνει
κύρια οφειλή 233,47 ευρώ πλέον 10,06 ευρώ  για το 20% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
και επιπλέον 2,49 ευρώ για τοκοχρεωλύσιο (επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την έκδοση της παρούσας ρύθμισης), όπως ο νόμος ορίζει. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 200/2014
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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 ΚΕΑ Χ. ΚΟΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  (7
δόσεις).

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
των μελών  την με αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 5385/20.08.2014  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. 5252/13.8.2014 αίτησή του, ο κ. ΚΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ως εκπρόσωπος της
ΚΕΑ Χ ΚΟΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ζήτησε την με 7 δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο, που
έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 και
έπειτα οφειλές της ΚΕΑ Χ ΚΟΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ προς το Δήμο, ανέρχονται σήμερα 13.8.2014 στο ποσό
των 1.276,18 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 30/12/2013
Kύρια οφειλή ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 0,5% 2008 596,35 ευρώ
Προσαυξήσεις 83,48 ευρώ
Πρόστιμο 596,35

4. Η ΚΕΑ Χ ΚΟΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του (107,48€) με το διπλ. Α΄
2876/14.8.2014

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την με αριθ. πρωτ. 5252/13.8.2014 αίτηση του  ΚΕΑ Χ ΚΟΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του,

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την με 7 δόσεις  ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΚΕΑ Χ ΚΟΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ προς
το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με ο άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014
τεύχος Α΄) και ειδικότερα :  την με 7 δόσεις καταβολή του ποσού 1.276,18 ευρώ, με απαλλαγή κατά
ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και
το πρόστιμο που ακολουθεί την οφειλή, πλέον των κατά νόμου τόκων, δηλ.  το τελικό ποσό 752,35
ευρώ.

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, κατόπιν της ανωτέρω εισηγήσεως της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, την
με αριθ. πρωτ. 5252/13.8.2014 αίτηση του  ΚΕΑ Χ ΚΟΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, για την  με 7 δόσεις  ρύθμιση
των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με ο
άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)  και ειδικότερα : 

την με 7 δόσεις καταβολή του ποσού 752,35 ευρώ σύμφωνα με την αίτησή της, το οποίο περιλαμβάνει
κύρια οφειλή 715,62 ευρώ πλέον 16,70 ευρώ  για το 20% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
και επιπλέον 20,03 ευρώ για τοκοχρεωλύσιο (επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την έκδοση της παρούσας ρύθμισης), όπως ο νόμος ορίζει. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 201/2014
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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 ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΙΩΑΝΝΗ
(12 δόσεις).

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
των μελών  την με αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 5386/20.08.2014  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. 5250/13.8.2014 αίτησή του,  ο κ.  ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ζήτησε την με 12 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 ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΙΩΑΝΝΗ προς το Δήμο, ανέρχονται σήμερα 13.8.2014 στο
ποσό των 1.392,03 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 2/3/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 10/2010-4/2011 348,48 ευρώ
Προσαυξήσεις 97,58 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 4/9/2012
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 5/2011-10/2011 260,55 ευρώ
Προσαυξήσεις 57,32 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 21/2/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 11/2011-5/2012 236,57 ευρώ
Προσαυξήσεις 40,21 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 27/8/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 6/2012-11/2012 316,50 ευρώ
Προσαυξήσεις 34,82 ευρώ

Σύνολο κύριας οφειλής : 1.162,10 ευρώ
Σύνολο προσαυξήσεων : 229,93 ευρώ

4. Ο κ.  ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ  κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του (105,17€) με
το διπλ. Α΄ 2865/14.8.2014

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την με αριθ. πρωτ. 5250/13.8.2014 αίτηση του κ. ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΙΩΑΝΝΗ
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του,
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Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την  με  12  δόσεις  ρύθμιση των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του  ΜΟΥΖΑΚΗ  ΑΝΔΡΕΑ του
ΙΩΑΝΝΗ προς το Δήμο,που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010,  σύμφωνα με ο άρθρο 51 του Ν.4257/2014
(ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) και ειδικότερα : την με 12 δόσεις καταβολή του ποσού 1.392,03 ευρώ, με
απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής, πλέον των κατά νόμου τόκων, δηλ το τελικό ποσό 1.262,07 ευρώ.

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, κατόπιν της ανωτέρω εισηγήσεως της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, την
με αριθ. πρωτ. 5250/13.8.2014 αίτηση του κ. ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΙΩΑΝΝΗ, για την  με 12 δόσεις
ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς  το  Δήμο,  που έχουν  βεβαιωθεί  από 1.1.2010,
σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)  και ειδικότερα : 

την  με  12  δόσεις  καταβολή  του  ποσού  1.262,07  ευρώ  σύμφωνα  με  την  αίτησή  του,  το  οποίο
περιλαμβάνει  κύρια  οφειλή  1.162,10  ευρώ  πλέον  45,98  ευρώ   για  το  20%  των  προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής και επιπλέον 53,99 ευρώ για τοκοχρεωλύσιο (επιτόκιο αναφοράς για πράξεις
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την έκδοση της παρούσας ρύθμισης),
όπως ο νόμος ορίζει. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 202/2014
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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, του ΠΟΔΟΓΥΡΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΥ (11 δόσεις).

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
των μελών  την με αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 5387/20.08.2014  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. 5283/14.8.2014 αίτησή του, ο κ. ΠΟΔΟΓΥΡΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ζήτησε την με 11 δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010,
σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 και
έπειτα  οφειλές  του  ΠΟΔΟΓΥΡΟΥ  ΣΩΚΡΑΤΗ  του  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ προς  το  Δήμο,  ανέρχονται  σήμερα
14.8.2014 στο ποσό των 1.232,00 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 26/9/2013
Kύρια οφειλή ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ 1.120,00 ευρώ
Προσαυξήσεις 112,00 ευρώ

4.  Ο κ.  ΠΟΔΟΓΥΡΟΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ του  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  κατέβαλε  την  πρώτη  δόση  της  οφειλής  του
(108,13€) με το διπλ. Α΄ 2864/14.8.2014

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την με αριθ. πρωτ. 5283/14.8.2014 αίτηση του κ.  ΠΟΔΟΓΥΡΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του,

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την με  11 δόσεις  ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών  του ΠΟΔΟΓΥΡΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014
(ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) και ειδικότερα : την με 11 δόσεις καταβολή του ποσού 1.232,00 ευρώ, με
απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής, πλέον των κατά νόμου τόκων, δηλ το τελικό ποσό 1.189,50 ευρώ.

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, κατόπιν της ανωτέρω εισηγήσεως της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, την
με αριθ. πρωτ. 5283/14.8.2014 αίτηση του κ.  ΠΟΔΟΓΥΡΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για την  με
11 δόσεις  ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από
1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)  και ειδικότερα : 

την  με  11  δόσεις  καταβολή  του  ποσού  1.189,50  ευρώ  σύμφωνα  με  την  αίτησή  του,  το  οποίο
περιλαμβάνει  κύρια  οφειλή  1.120,00  ευρώ  πλέον  22,40  ευρώ   για  το  20%  των  προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής και επιπλέον 47,10 ευρώ για τοκοχρεωλύσιο (επιτόκιο αναφοράς για πράξεις
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την έκδοση της παρούσας ρύθμισης),
όπως ο νόμος ορίζει. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 203/2014
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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 ΠΛΟΚΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(24 δόσεις).

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
των μελών  την με αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 5380/20.08.2014  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. 5127/31.7.2014 αίτησή του, ο κ.   ΠΛΟΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ζήτησε την με 24 δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010,
σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 και
έπειτα οφειλές  του ΠΛΟΚΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται σήμερα 31.7.2014
στο ποσό των 2.913,33 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :
Ημερομηνία βεβαίωσης 8/6/10
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 4/2009-9/2009 18,11 ευρώ
Προσαυξήσεις 8,69 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 2/11/10
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 10/2009-3/2010 45,80 ευρώ
Προσαυξήσεις 19,69 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 28/6/11
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 4/2010-9/2010 491,00 ευρώ
Προσαυξήσεις 176,76 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 2/3/12
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 10/2010-4/2011 107,24 ευρώ
Προσαυξήσεις 28,95 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 4/9/12
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 5/2011-10/2011 332,87 ευρώ
Προσαυξήσεις 69,90 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 21/2/13
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 11/2011-5/2012 192,26 ευρώ
Προσαυξήσεις 30,76 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 27/8/13
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 6/2012-11/2012 1264,82 ευρώ
Προσαυξήσεις 126,48 ευρώ

Σύνολο κύριας οφειλής : 2.452,10 ευρώ
Σύνολο προσαυξήσεων : 461,23 ευρώ
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4. Ο κ.  ΠΛΟΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του (115,25€) με
το διπλ. Α΄ 2727/1.8.2014

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την με αριθ. πρωτ. 5127/31.7.2014 αίτηση του κ.  ΠΛΟΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του,

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την  με  24  δόσεις  ρύθμιση των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του  ΠΛΟΚΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014
(ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) και ειδικότερα : την με 24 δόσεις καταβολή του ποσού 2.913,33 ευρώ, με
απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής,  πλέον των κατά του νόμου τόκων,  δηλ. το τελικό ποσό 2.765,93 ευρώ.

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, κατόπιν της ανωτέρω εισηγήσεως της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, την
με  αριθ. πρωτ. 5127/31.7.2014 αίτηση του κ.  ΠΛΟΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ,  για την   με 24
δόσεις   ρύθμιση των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του  προς  το  Δήμο,  που  έχουν  βεβαιωθεί  από
1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) και ειδικότερα : 

την  με  24  δόσεις  καταβολή  του  ποσού  2.765,93  ευρώ  σύμφωνα  με  την  αίτησή  του,  το  οποίο
περιλαμβάνει  κύρια  οφειλή  2.452,10  ευρώ  πλέον  92,25  ευρώ   για  το  20%  των  προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής και επιπλέον 221,58 ευρώ για τοκοχρεωλύσιο (επιτόκιο αναφοράς για πράξεις
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την έκδοση της παρούσας ρύθμισης),
όπως ο νόμος ορίζει. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 204/2014
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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 ΜΠΕΡΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ (εφάπαξ).

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
των μελών  την υπ’ αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 5359/20.08.2014  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. 5054/25.7.2014 αίτησή του, ο ΜΠΕΡΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 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 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 και
έπειτα οφειλές του ΜΠΕΡΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται σήμερα 25.7.2014
στο ποσό των 2.623,26 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 21/2/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 11/2011-5/2012  136,16 ευρώ
Προσαυξήσεις 21,79 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 27/8/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 6/2012-11/2012  2.241,18 ευρώ
Προσαυξήσεις 224,13 ευρώ

Σύνολο κύριας οφειλής : 2.377,34 ευρώ
Σύνολο προσαυξήσεων : 245,92 ευρώ 

4. Ο  ΜΠΕΡΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατέβαλε την εξόφληση της οφειλής του (2.377,34€) με το
διπλ. Α΄ 2560/28.7.2014

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την με αριθ. πρωτ.  5054/25.7.2014 αίτηση του  ΜΠΕΡΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του,

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την ΕΦΑΠΑΞ ΕΞΟΦΛΗΣΗ των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του κ. ΜΠΕΡΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο,που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014
(ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)και ειδικότερα : 

την εφάπαξ καταβολή του ποσού 2.623,26 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, δηλ το τελικό ποσό
2.377,34 ευρώ.

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της :
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1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, κατόπιν της ανωτέρω εισηγήσεως της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, την
με αριθ. πρωτ.  5054/25.7.2014 αίτηση του  ΜΠΕΡΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και την ΕΦΑΠΑΞ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010,
σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) και ειδικότερα : 

την εφάπαξ καταβολή του ποσού 2.623,26 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, δηλ το τελικό ποσό
2.377,34 ευρώ, όπως ο νόμος ορίζει.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 205/2014
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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 ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΤΡΙΑ-
ΝΤΑΦ. (εφάπαξ).

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
των μελών  την υπ’ αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 5358/20.08.2014  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. 5080/29.7.2014 αίτησή του, ο ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦ. 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 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 και
έπειτα οφειλές του  ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΤΡΙΑΝΤΑΦ. προς το Δήμο, ανέρχονται σήμερα  29.7.2014
στο ποσό των 126,00 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 3/11/2010
Kύρια οφειλή ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 2010  25,00 ευρώ
Προσαυξήσεις 10,75 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 23/11/2011
Kύρια οφειλή ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 2011 25,00 ευρώ
Προσαυξήσεις 7,75 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 17/9/2012
Kύρια οφειλή ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 2012 25,00 ευρώ
Προσαυξήσεις 5,25 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 17/9/2013
Kύρια οφειλή ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 2013 25,00 ευρώ
Προσαυξήσεις 2,25 ευρώ

Σύνολο κύριας οφειλής : 100,00 ευρώ
Σύνολο προσαυξήσεων : 26,00 ευρώ

4. Ο  ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦ κατέβαλε την εξόφληση της οφειλής του  (100,00€) με το
διπλ. Α΄ 2643/29.7.2014

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την με αριθ. πρωτ.  5080/29.7.2014 αίτηση του ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΤΡΙΑΝΤΑΦ.
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του,
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Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την  ΕΦΑΠΑΞ ΕΞΟΦΛΗΣΗ των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του κ.  ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του
ΤΡΙΑΝΤΑΦ. προς το Δήμο,που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014
(ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) και ειδικότερα : 

την εφάπαξ καταβολή του ποσού 126,00 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, δηλ. το τελικό ποσό 100,00 ευρώ.

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, κατόπιν της ανωτέρω εισηγήσεως της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, την
με  αριθ. πρωτ. 5080/29.7.2014 αίτηση του ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΤΡΙΑΝΤΑΦ. και την   ΕΦΑΠΑΞ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010,
σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) και ειδικότερα : 

την εφάπαξ καταβολή του ποσού 126,00 ευρώ σύμφωνα με την αίτησή του, με απαλλαγή κατά ποσοστό
εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, δηλ. το τελικό
ποσό 100,00 ευρώ, όπως ο νόμος ορίζει.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 206/2014
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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,  της ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ συζ.
ΚΩΝ/ΝΟΥ (εφάπαξ).

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
των μελών  την με αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 5357/20.08.2014  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. 5234/12.8.2014 αίτησή της, η κα ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ συζ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
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 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 και
έπειτα οφειλές  της  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ συζ.  ΚΩΝ/ΝΟΥ προς  το Δήμο,  ανέρχονται  σήμερα
12.8.2014 στο ποσό των 329,09 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :
Ημερομηνία βεβαίωσης 8/6/2010
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 4/2009-9/2009  10,40 ευρώ
Προσαυξήσεις 5,10 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 2/11/2010
Kύρια οφειλή ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 2010  50,00 ευρώ
Προσαυξήσεις 22,00 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 3/11/2010
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 10/2009-3/2010  10,40 ευρώ
Προσαυξήσεις 4,58 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 28/6/2011
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 4/2010-9/2010  10,40 ευρώ
Προσαυξήσεις 3,85

Ημερομηνία βεβαίωσης 23/11/2011
Kύρια οφειλή ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 2011 50,00 ευρώ
Προσαυξήσεις 16,00 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 17/9/2012
Kύρια οφειλή ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 2012 50,00 ευρώ
Προσαυξήσεις 11,00 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 4/12/2012
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 10/2010-4/2011  12,76 ευρώ
Προσαυξήσεις 2,42 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 4/12/2012
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 5/2011-10/2011 12,76 ευρώ
Προσαυξήσεις 2,42 ευρώ
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Ημερομηνία βεβαίωσης 17/9/2013
Kύρια οφειλή ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 2013  50,00 ευρώ
Προσαυξήσεις 5,00 ευρώ

Σύνολο κύριας οφειλής : 256,72 ευρώ
Σύνολο προσαυξήσεων : 72,37 ευρώ

4. Η κα ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ συζ. ΚΩΝ/ΝΟΥ κατέβαλε την εξόφληση της οφειλής της (256,72€)
με το διπλ. Α΄2875/14.8.14.

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την με αριθ. πρωτ.  5234/12.8.2014 αίτηση της  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ συζ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών της,

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την  ΕΦΑΠΑΞ ΕΞΟΦΛΗΣΗ των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ
συζ.  ΚΩΝ/ΝΟΥ προς  το  Δήμο,που  έχουν  βεβαιωθεί  από  1.1.2010,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  51  του
Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) και ειδικότερα : 

την εφάπαξ καταβολή του ποσού 329,09 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, δηλ το τελικό ποσό των 256,72 ευρώ.

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, κατόπιν της ανωτέρω εισηγήσεως της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, την
με  αριθ. πρωτ.  5234/12.8.2014 αίτηση της   ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ συζ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  και την
ΕΦΑΠΑΞ ΕΞΟΦΛΗΣΗ των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί
από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) και ειδικότερα : 

την εφάπαξ καταβολή του ποσού 329,09 ευρώ σύμφωνα με την αίτησή της, με απαλλαγή κατά ποσοστό
εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, δηλ. το τελικό
ποσό των 256,72 ευρώ, όπως ο νόμος ορίζει.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 207/2014
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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, της ΚΡΥΩΝΑ ΑΘΗΝΑΣ του ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΟΥ (εφάπαξ).

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
των μελών  την υπ’ αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 5356/20.08.2014  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 αριθ. πρωτ. 4501/30.6.2014 αίτησή της, η κα ΚΡΥΩΝΑ ΑΘΗΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 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 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010
οφειλές της κας ΚΡΥΩΝΑ ΑΘΗΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται σήμερα 30.6.2014  στο
ποσό των 190,60 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 01/11/2012
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 5/2011-10/2011  79,25 ευρώ
Προσαυξήσεις 14,27 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 21/02/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 11/2011-5/2012  45,46 ευρώ
Προσαυξήσεις 6,82 ευρώ

Ημερομηνία βεβαίωσης 27/8/2013
Kύρια οφειλή ΥΔΡΕΥΣΗ 6/2012-12/2012  41,10 ευρώ
Προσαυξήσεις 3,70 ευρώ

Σύνολο κύριας οφειλής : 165,81 ευρώ
Σύνολο προσαυξήσεων : 24,79 ευρώ

4. Η κα ΚΡΥΩΝΑ ΑΘΗΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ κατέβαλε την εξόφληση της οφειλής της (165,81€) με το
διπλ. Α΄ 2283/30.6.2014

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την με αριθ. πρωτ.  4501/30.6.2014 αίτησή της κα ΚΡΥΩΝΑ ΑΘΗΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών της,

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την  ΕΦΑΠΑΞ ΕΞΟΦΛΗΣΗ  των  ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών  της  κ.  ΚΡΥΩΝΑ ΑΘΗΝΑΣ του
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ προς το Δήμο,που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014
(ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) και ειδικότερα : 
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την εφάπαξ καταβολή του ποσού 190,60 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, δηλ το τελικό ποσό των 165,81 ευρώ.

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, κατόπιν της ανωτέρω εισηγήσεως της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, την
με αριθ. πρωτ.  4501/30.6.2014 αίτησή της κα ΚΡΥΩΝΑ ΑΘΗΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και την  ΕΦΑΠΑΞ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ  των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  της  προς  τον  Δήμο,  που  έχουν  βεβαιωθεί  από
1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) και ειδικότερα : 

την εφάπαξ καταβολή, σύμφωνα με την αίτησή της, του ποσού των  165,81 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 : 208/2014
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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, του ΠΙΠΕΡΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΟΥ (εφάπαξ).

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
των μελών  την υπ’ αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 5360/20.08.2014  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. 5307/14.8.2014 αίτησή του, ο ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
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 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 και
έπειτα  οφειλές  του  ΠΙΠΕΡΓΙΑ  ΚΩΝ/ΝΟΥ  του  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ προς  το  Δήμο,  ανέρχονται  σήμερα
14.8.2014  στο ποσό των 441,00, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως :

Ημερομηνία βεβαίωσης 18/05/2012
Kύρια οφειλή ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ 350,00 ευρώ
Προσαυξήσεις 91,00 ευρώ

4. Ο  ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ κατέβαλε την εξόφληση της οφειλής του (350,00€) με
το διπλ. Α΄ 2887/18.8.2014

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

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την με αριθ. πρωτ.  5307/14.8.2014 αίτηση του ΠΙΠΕΡΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του,

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

Την ΕΦΑΠΑΞ ΕΞΟΦΛΗΣΗ των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του κ.  ΠΙΠΕΡΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ του
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ προς το Δήμο,που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014
(ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) και ειδικότερα : 
την εφάπαξ καταβολή του ποσού 441,00 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, δηλ το τελικό ποσό των 350,00 ευρώ.

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της :
1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
2. Την εισήγηση της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, κατόπιν της ανωτέρω εισηγήσεως της Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, την
με αριθ. πρωτ. 5307/14.8.2014 αίτηση του ΠΙΠΕΡΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και την ΕΦΑΠΑΞ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ των  ανωτέρω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του   προς  το  Δήμο,  που  έχουν  βεβαιωθεί  από
1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) και ειδικότερα : 
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την εφάπαξ καταβολή σύμφωνα με την αίτησή του, του ποσού των 441,00 ευρώ, με απαλλαγή κατά
ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, δηλ
το τελικό ποσό των 350,00 ευρώ, όπως ο νόμος ορίζει.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 209/2014
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ΘΕΜΑ 28ο : Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 109/2014 απόφασης της οικονομικής επιτροπής που
αφορά την ανάθεση “Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Διαμόρφωσης Οδού Πρόσβα-
σης Καρθαίας” και διάθεση πίστωσης.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄ αριθμ. 109/05.06.2014 απόφασή της είχε αναθέσει  την εκπόνη-
ση της  «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Διαμόρφωσης Οδού Πρόσβασης Καρθαίας»
στον κ. Νικόλαο Παπαδόπουλο, ο οποίος διαθέτει μελετητικό πτυχίο τάξης Β στην κατηγορία 27-
Περιβαλλοντικές Μελέτες, σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά του και για σύνολο ποσού
7.995,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σε βάρος του Κ.Α.  30.7341.0004 του προϋπολογισμού
εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Στη συνέχεια η ανωτέρω απόφαση υποβλήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου – Τμήμα
Διοίκησης Ν. Κυκλάδων για την κατά το νόμο έγκριση νομιμότητας.

Η ανωτέρω υπηρεσία κατόπιν ελέγχου της σχετικής απόφασης προέβη σε διορθώσεις οι οποίες εί-
ναι οι εξής : 

1. Αντικατάσταση της λέξης “συγκοινωνιακών μελετών” σε “περιβαλλοντικών μελετών”

2. Διόρθωση του ποσού της προεκτιμώμενης αμοιβής από 14.903,81€ σε 14.643,38€ λόγω λογιστι-
κού λάθους.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω την ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 109/05.06.2014 απόφασή μας
σύμφωνα με τις υποδείξεις της  Αποκεντρωμένης Διοίκηση Αιγαίου – Τμήμα Διοίκησης Ν. Κυ-
κλάδων και την επανυποβολή της για την κατά το νόμο έγκριση νομιμότητας.

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

1. Την  υπ΄αριθμ. 109/05.06.2014 απόφασή της
2. Τις υποδείξεις της  Αποκεντρωμένης Διοίκηση Αιγαίου – Τμήμα Διοίκησης Ν. Κυκλάδων
3. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 109/05.06.2014 απόφασής της σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Αποκεντρωμένης Διοίκηση Αιγαίου – Τμήμα Διοίκησης Ν. Κυκλάδων και την επανυποβολή της για
την κατά το νόμο έγκριση νομιμότητας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 210/2014
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής

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

Με την υπ’ αριθ. 101/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού
εντάλματος  προπληρωμής,  ποσού  4.000,00€,  στο  όνομα  του  υπαλλήλου  του  Δήμου  Κορασίδη
Νικολάου,  προκειμένου  να  πληρωθούν  οι  δαπάνες  μεταφοράς  υλικών  και  συσκευασιών
ανακύκλωσης του Δήμου Κέας στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής.
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθ. 274/2014 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το οποίο
εισέπραξε ο υπόλογος την 15η του μηνός  Μαΐου του έτους 2014.
Όπως  προκύπτει  από τα  συνημμένα  δικαιολογητικά  που  υπέβαλε ο  υπόλογος,  οι  δαπάνες  που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 2.737,71€ το ποσό δε των 1.262,29€ που δεν δαπανήθηκε,
επεστράφη στο ταμείο του Δήμου.

Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και την
απαλλαγή του 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. 101/2014 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος
    προπληρωμής ύψους 4.000,00€ στο όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου.
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος.
4. Το υπ΄αριθμ. 2/22-08-2014 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθ. 274/2014 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής,
ύψους 4.000,00€, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου, με συνολικό ύψος
δαπάνης 2.737,71€ και επιστροφή στο ταμείο του Δήμου του υπόλοιπου ποσού 1.262,29€  με το
υπ΄  αριθμ.  2/22-08-2014  γραμμάτιο  επιστροφής  υπολόγου  και  απαλλάσσει  τον  υπόλογο  κάθε
ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 211/2014
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ΘΕΜΑ 2ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για πληρωμή εξόδων
που απαιτούνται για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών.

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

Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/06 ( Δ.Κ.Κ.) ορίζονται τα εξής:

«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται η
έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωμή με
τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων».
Σύμφωνα με  το  άρθρο 72 παρ.  δ)  του Ν.  3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει  για  την
έγκριση δαπανών.
Με  το  άρθρο  72  του  Ν.  3852/10  αντικαταστάθηκε  το  άρθρο  103  του  Ν.  3463/06,  το  οποίο
αναφερόταν στις  αρμοδιότητες της  Δημαρχιακής Επιτροπής,  η οποία αντικαταστάθηκε από την
Οικονομική Επιτροπή.
Με εντολή του Δημάρχου εγκρίθηκε η μετάβαση του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου στο Κορωπί
Αττικής.
Προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μεταφοράς υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης του
Δήμου στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής, παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για τη
διάθεση πίστωσης 2.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6412.0001 του προϋπολογισμού έτους 2014 και
για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του ίδιου υπαλλήλου.

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

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

 Την εντολή μετακίνησης του Δημάρχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Διαθέτει πίστωση 2.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6412.0001 του προϋπολογισμού οικ.  έτους
2014  για  τα  έξοδα  μεταφοράς  υλικών  και  συσκευασιών  ανακύκλωσης  του  Δήμου  στο  χώρο
εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής.

2.  Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης, εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο
όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό μέσα
σε προθεσμία τριών μηνών.
Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ

17/5-15/6/1959.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 212/2014
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ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης  για  την  παροχή υπηρεσίας  καθαρισμού των  κλινοσκεπασμάτων  του  Πολιτιστικού
Κέντρου Κορησσίας για τη φιλοξενία επισκεπτών.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ  2.000,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  70.6279.0001  ) 
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  φιλοξενία  των  επισκεπτών  του  Δήμου  Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η  πραγματοποίηση

δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας  καθαρισμού των κλινοσκεπασμάτων του Πολιτιστικού

Κέντρου Κορησσίας

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 καθαρισμού των κλινοσκεπασμάτων του
Πολιτιστικού Κέντρου Κορησσίας για τη φιλοξενία επισκεπτών

2.  την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  2.000,00€  συμπ/νου  ΦΠΑ από  τον  Κ.Α. 70.6279.0001  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  σε  εργασίες  καθαρισμού  των  κλινοσκεπασμάτων  (σεντόνια,
μαξιλαροθήκες, πετσέτες προσώπου, πετσέτες μπάνιου, κουβέρτες βαμβακερές, τραπεζομάντηλα
μικρά,  τραπεζομάντηλα  μεγάλα,  μαξιλάρια,  θήκες  μαξιλαριών)  του  Πολιτιστικού  Κέντρου
Κορησσίας για τη φιλοξενία επισκεπτών

ΣΥΝΟΛΟ            2.000,00€
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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.

 Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη  πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2014, ύψους 2.000,00€ και συγκεκριμένα στον
Κ.Α.  70.6279.0001   (σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  Ν.  3871/10,  του Π.Δ.  113/10  και  της  υπ’
αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών).

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

Διάρκεια Σύμβασης 
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα διαρκέσουν από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης και έως και
το τέλος του έτους ανάλογα με τις υποδείξεις του Δήμου.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή.

Παραλαβή Εργασίας
Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή και θα παρακολουθεί την
καλή εκτέλεσης των εργασιών.
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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   70.6279.0001
4. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού των κλινοσκεπασμάτων του Πολιτιστικού Κέντρου
Κορησσίας  για  τη  φιλοξενία  επισκεπτών και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των  παρεχομένων
υπηρεσιών.

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  2.000,00€,  σε  βάρος  του   Κ.Α.   70.6279.0001   του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 213/2014
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ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για ταχυδρομικά τέλη που αφορούν
στη μαζική αποστολή ειδοποιήσεων για τακτοποίηση τετραγωνικών μέτρων στα ιδιόκτητα
ακίνητα βάσει των διατάξεων του Ν.2130/1993. 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής:

Ο Δήμος Κέας, πρόκειται να προβεί σε  μαζική αποστολή ειδοποιήσεων – υπενθυμίσεων, προκει-
μένου να ενημερώσει στους ιδιοκτήτες ηλεκτροδοτούμενων και μη κτισμάτων και οικοπέδων, οι
οποίοι δεν έχουν προσέλθει στα γραφεία του Δήμου για να δηλώσουν την πραγματική επιφάνεια
των ακινήτων τους βάσει των διατάξεων του Ν.2130/1993, την υποχρέωσή τους αυτή.

Η ανωτέρω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα (50,00€) ευρώ και για την εκτέλεσή της
υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού
έτους 2014, ύψους 10.000,00€ και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 00.6221 με τίτλο “Ταχυδρομικά Τέλη”.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του  Ν.2130/1993
2. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού πενήντα (50,00) ευρώ για ταχυδρομικά
τέλη που αφορούν στη μαζική αποστολή ειδοποιήσεων – υπενθυμίσεων για τακτοποίηση τετραγω-
νικών μέτρων στα ιδιόκτητα ακίνητα βάσει των διατάξεων του Ν.2130/1993. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 214/2014
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Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Βασιλάκης Στυλιανός Βελισσαροπούλου Ειρήνη

             
  

Ευαγγέλου Ιωάννης

Μορφωνιός Ιωάννης
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