
 17η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Οκτωβρίου 2014

                      

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
         ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
              ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 17ης/06-10-2014
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Στην Κέα στο Δημαρχείο στην Ιουλίδα, ημέρα Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 12:00
π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, ύστερα από
την 6323/02-10-2014 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 7 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ               ΑΠΟΝΤΕΣ
         
  1. Πατητής Γεώργιος                       ΟΥΔΕΙΣ

2. Καβαλιέρος Δημήτριος
            3. Ξυδοπούλου - Κορασίδη Μαρία
            4. Μορφωνιού Ελευθερία
            5. Πολίτης Νικόλαος

6. Βελισσαροπούλου Ειρήνη
7. Τζουβάρας  Ελευθέριος

        

         

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Μαρία Φιλιππούση
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ΘΕΜΑ  1ο  :  Διορισμός  νομικού  εκπροσώπου  για  υπόθεση  του  Δήμου  και  διάθεση
πίστωσης.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο 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  το  ίδιο  άρθρο  παρ.ιε΄  η  Οικονομική  Επιτροπή  αποφασίζει  για  την
πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε
όσους Δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που
έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.

Ο Πρόεδρος αιτείται τον διορισμό της δικηγορικής εταιρείας Ευάγγελου Χατζηγιαννάκη για
να παραστεί ενώπιον του Α΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της
20ης  Οκτωβρίου  2014  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  9  π.μ,  σύμφωνα  με  το  υπ΄αριθμ.
ΣΤ08/7403/30.7.14 κλητήριο θέσπισμα, για την εκδίκαση της υπόθεσης του τέως Δημάρχου
Κέας  κ.Νικολάου  Δεμένεγα  του  Βασιλείου,  ο  οποίος  κατηγορείται για  παράβαση  του
Ν. 1337/83,  ήτοι κατασκευή αυθαίρετου κτίσματος στο Γιαλισκάρι (αντλιοστάσιο) και την
διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ τριακοσίων είκοσι (320,00€) πλέον ΦΠΑ 23% για
την κάλυψη της δικηγορικής αμοιβής.

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 ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋ/σμό του οικ. έτους 2014 και στον Κ.Α. 
       00.6111.0001
5.   Το υπ΄αριθμ. ΣΤ08/7403/30.7.14 κλητήριο θέσπισμα 
6.   Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διορίζει τη δικηγορική εταιρεία Ευάγγελου Χατζηγιαννάκη για να παραστεί ενώπιον του Α΄
Μονομελούς  Πλημμελειοδικείου  Αθηνών  κατά  τη  δικάσιμο  της  20ης  Οκτωβρίου  2014
ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  9  π.μ,  σύμφωνα  με  το  υπ΄αριθμ.  ΣΤ08/7403/30.7.14  κλητήριο
θέσπισμα, για την εκδίκαση της υπόθεσης του τέως Δημάρχου Κέας κ. Νικολάου Δεμένεγα
του Βασιλείου,  ο  οποίος  κατηγορείται για  παράβαση του  Ν.  1337/83,   ήτοι  κατασκευή
αυθαίρετου  κτίσματος  στο  Γιαλισκάρι  (αντλιοστάσιο)  και  διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση
ποσού ευρώ τριακοσίων είκοσι (320,00€) πλέον ΦΠΑ 23% για την κάλυψη της δικηγορικής
αμοιβής.
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Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ.
28/80 και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6111.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 στον οποίo
έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ είκοσι χιλιάδες (20.000,00€).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 232/2014
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για ταχυδρομικά τέλη.

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

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

«1.  Με απόφαση  της  δημαρχιακής  επιτροπής  ή  του  κοινοτικού  συμβουλίου,  μπορεί  να
εγκρίνεται  η  έκδοση  ενταλμάτων  προπληρωμής  για  την  αντιμετώπιση  δαπανών,  γενικά,
εφόσον  η  πληρωμή  με  τακτικό  ένταλμα  στο  όνομα  του  δικαιούχου  είναι  αδύνατη  ή
απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων».

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την
έγκριση δαπανών.
Με το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 αντικαταστάθηκε το άρθρο 103 του Ν. 3463/06, το οποίο
αναφερόταν στις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία αντικαταστάθηκε από
την Οικονομική Επιτροπή.
Προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για ταχυδρομικά τέλη του Δήμου, παρακαλώ να ληφθεί
απόφαση  για  τη  διάθεση  πίστωσης  ποσού  2.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  00.6221  του
προϋπολογισμού  έτους  2014  με  τίτλο  “Ταχυδρομικά  Τέλη”  στον  οποίο  έχει  εγγραφεί
πίστωση  ευρώ   δέκα  χιλιάδων  (10.000,00€)  και  να  εκδοθεί  ένταλμα  προπληρωμής  στο
όνομα της υπαλλήλου του Δήμου κ. Μωραϊτη Μαριάννας.

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

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και
του άρθρου 32 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
2.  Το  γεγονός  ότι  η  έκδοση  του  εντάλματος  προπληρωμής  ικανοποιεί  τις  ανάγκες  του
δικαιούχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Διαθέτει πίστωση 2.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισμού οικ. έτους
2014 που αφορά την κάλυψη ταχυδρομικών τελών στη μηχανή προπληρωμής.

2. Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης, εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής
στο  όνομα  της  υπαλλήλου  του  Δήμου  Μωραϊτη  Μαριάννας,  η  οποία  υποχρεούται  να
αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών μηνών και ύστερα από γραπτή εντολή του
Δημάρχου, στην οποία θα επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
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 : 233/2014
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ΘΕΜΑ  3ο  : Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  δημοσιεύσεις  σε
εφημερίδες.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης  συνολικού  ποσού ευρώ επτακοσίων
εβδομήντα  ενός  και  ογδόντα  επτά  λεπτών  (771,87€)  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής
ανάγκης που αφορά την πληρωμή δημοσιεύσεων σε εφημερίδες, αναλυτικά ως εξής :

 Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 175,74€ για τη δημοσίευση της υπ΄ αριθμ.
6012/2014  περίληψης  διακήρυξης  διαγωνισμού  για  την  παροχή  υπηρεσιών
καθαρισμού δημοτικών κτιρίων,  αριθμός  φύλλου 3970/18-09-2014,  σε  βάρος του
ΚΑ 15.6462 προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

 Εφημερίδα “Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ” - ποσό 136,30€ για τη δημοσίευση της
υπ΄  αριθμ.  6012/2014  περίληψης  διακήρυξης  διαγωνισμού  για  την  παροχή
υπηρεσιών  καθαρισμού  δημοτικών  κτιρίων,  αριθμός  φύλλου  387/18-09-2014,  σε
βάρος του ΚΑ 15.6462 προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

 Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 136,88€ για τη δημοσίευση αποσπάσματος
πρακτικού συνεδρίασης με θέμα “Καθορισμός τελών ύδρευσης και αποχέτευσης”,
αριθμός  φύλλου  3969/17-09-2014,  σε  βάρος  του  ΚΑ  00.6463 προϋπολογισμού
οικ.έτους 2014

 Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 67,05€ για τη δημοσίευση αποσπάσματος
πρακτικού  συνεδρίασης  με  θέμα  “Καθορισμός  τελών  δικαιωμάτων  χρήσης
δημοτικού σφαγείου”, αριθμός φύλλου 3969/17-09-2014, σε βάρος του ΚΑ 00.6463
προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

 Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 55,45€ για τη δημοσίευση αποσπάσματος
πρακτικού  συνεδρίασης  με  θέμα  “Καθορισμός  τελών  μισθώματος  διαφημιστικών
πινακίδων”,  αριθμός  φύλλου  3969/17-09-2014,  σε  βάρος  του  ΚΑ  00.6463
προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

 Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 117,39€ για τη δημοσίευση αποσπάσματος
πρακτικού  συνεδρίασης  με  θέμα  “Καθορισμός  τέλους  χρήσης  κοινοχρήστων
χώρων”,  αριθμός  φύλλου  3969/17-09-2014,  σε  βάρος  του  ΚΑ  00.6463
προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

 Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 45,01€ για τη δημοσίευση αποσπάσματος
πρακτικού  συνεδρίασης  με  θέμα  “Καθορισμός  τέλους  κοιμητηρίων”,  αριθμός
φύλλου  3969/17-09-2014,  σε  βάρος  του  ΚΑ  00.6463 προϋπολογισμού  οικ.έτους
2014

 Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 38,05€ για τη δημοσίευση αποσπάσματος
πρακτικού  συνεδρίασης  με  θέμα  “Καθορισμός  τελών  καθαριότητας  και
ηλεκτροφωτισμού”,  αριθμός φύλλου 3969/17-09-2014, σε βάρος του ΚΑ 00.6463
προϋπολογισμού οικ.έτους 2014
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και στους
    Κ.Α. 00.6463 & 15.6462
3. Τα φύλλα δημοσιεύσεων των εφημερίδων
4. Την εισήγηση του αντιπροέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού ευρώ επτακοσίων εβδομήντα
ενός και ογδόντα επτά λεπτών (771,87€) για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που
αφορά την πληρωμή δημοσιεύσεων σε εφημερίδες, αναλυτικά ως εξής :

 Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 175,74€ για τη δημοσίευση της υπ΄ αριθμ.
6012/2014  περίληψης  διακήρυξης  διαγωνισμού  για  την  παροχή  υπηρεσιών
καθαρισμού δημοτικών κτιρίων,  αριθμός  φύλλου 3970/18-09-2014,  σε  βάρος του
ΚΑ 15.6462 προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

 Εφημερίδα “Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ” - ποσό 136,30€ για τη δημοσίευση της
υπ΄  αριθμ.  6012/2014  περίληψης  διακήρυξης  διαγωνισμού  για  την  παροχή
υπηρεσιών  καθαρισμού  δημοτικών  κτιρίων,  αριθμός  φύλλου  387/18-09-2014,  σε
βάρος του ΚΑ 15.6462 προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

 Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 136,88€ για τη δημοσίευση αποσπάσματος
πρακτικού συνεδρίασης με θέμα “Καθορισμός τελών ύδρευσης και αποχέτευσης”,
αριθμός  φύλλου  3969/17-09-2014,  σε  βάρος  του  ΚΑ  00.6463 προϋπολογισμού
οικ.έτους 2014

 Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 67,05€ για τη δημοσίευση αποσπάσματος
πρακτικού  συνεδρίασης  με  θέμα  “Καθορισμός  τελών  δικαιωμάτων  χρήσης
δημοτικού σφαγείου”, αριθμός φύλλου 3969/17-09-2014, σε βάρος του ΚΑ 00.6463
προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

 Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 55,45€ για τη δημοσίευση αποσπάσματος
πρακτικού  συνεδρίασης  με  θέμα  “Καθορισμός  τελών  μισθώματος  διαφημιστικών
πινακίδων”,  αριθμός  φύλλου  3969/17-09-2014,  σε  βάρος  του  ΚΑ  00.6463
προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

 Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 117,39€ για τη δημοσίευση αποσπάσματος
πρακτικού  συνεδρίασης  με  θέμα  “Καθορισμός  τέλους  χρήσης  κοινοχρήστων
χώρων”,  αριθμός  φύλλου  3969/17-09-2014,  σε  βάρος  του  ΚΑ  00.6463
προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

 Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 45,01€ για τη δημοσίευση αποσπάσματος
πρακτικού  συνεδρίασης  με  θέμα  “Καθορισμός  τέλους  κοιμητηρίων”,  αριθμός
φύλλου  3969/17-09-2014,  σε  βάρος  του  ΚΑ  00.6463 προϋπολογισμού  οικ.έτους
2014

 Εφημερίδα “ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ” - ποσό 38,05€ για τη δημοσίευση αποσπάσματος
πρακτικού  συνεδρίασης  με  θέμα  “Καθορισμός  τελών  καθαριότητας  και
ηλεκτροφωτισμού”,  αριθμός φύλλου 3969/17-09-2014, σε βάρος του ΚΑ 00.6463
προϋπολογισμού οικ.έτους 2014

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 234/2014
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ΘΕΜΑ  4ο  :  Διάθεση  πίστωσης  για  την  συμμετοχή  υπαλλήλου  σε  διαδικτυακό
σεμινάριο.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ τριάντα πέντε (35,00€)
για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την συμμετοχή της υπαλλήλου του
Δήμου κ.Σοφίας Νεχαλιώτου/ΠΕ1 Διοικητικών-Οικονομολόγων στο διαδικτυακό σεμινάριο
με  θέμα  “Πρόσφατες  αλλαγές  σε  Ε9  και  ΕΝ.Φ.Ι.Α”,  που  διοργάνωσε  ο  Πανελλήνιος
Σύλλογος Διαδικτυακής Εκπαίδευσης την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014 μέσω διαδικτυακής
πλατφόρμας.
Η συμμετοχή  της  υπαλλήλου  στο εν  λόγω σεμινάριο  εγκρίθηκε  με  την  με  αριθμ.πρωτ.
6094/19.9.2014 απόφαση Δημάρχου.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ.
28/80 και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6073.0001 με τίτλο “Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού
και  συμμετοχής  σε  σεμινάρια”  του  προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2014  στον  οποίο  έχει
εγγραφεί πίστωση ευρώ χίλια πεντακόσια (1.500,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και στον 
Κ.Α.  00.6073.0001
4. Την με αριθμ.πρωτ. 6094/19.9.2014 απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης συμμετοχής της 
υπαλλήλου στο εν λόγω σεμινάριο
5. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  35,00€  σε  βάρος  του  ΚΑ 00.6073.0001  με  τίτλο
“Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε σεμινάρια” του προϋπολογισμού
εξόδων οικονομικού έτους 2014, για την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την
συμμετοχή  της  υπαλλήλου  του  Δήμου  κ.  Σοφίας  Νεχαλιώτου/ΠΕ1  Διοικητικών  -
Οικονομολόγων  στο  διαδικτυακό  σεμινάριο  με  θέμα  “Πρόσφατες  αλλαγές  σε  Ε9  και
ΕΝ.Φ.Ι.Α”,  που  διοργάνωσε  ο  Πανελλήνιος  Σύλλογος  Διαδικτυακής  Εκπαίδευσης  την
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014 μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 235/2014
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ΘΕΜΑ 5ο :   Έγκριση της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών  και
διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων για την υπηρεσία ύδρευσης.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   200,00  € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (25.6699.0001)

 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014)

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

   ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για  την  κάλυψη των  αναγκών  της  υπηρεσίας  ύδρευσης  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  υπηρεσία
ύδρευσης του Δήμου Κέας

      2.την διάθεση πίστωσης ύψους 200,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 25.6699.0001
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

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

 6 συσκευασίες ρολό επαγγελματικό χαρτί των 5 κιλών
 1 κιβώτιο φωτιστικό οινόπνευμα
 8 δεσμίδες ποτήρια πλαστικά μεγάλα μιας χρήσεως
 5 κιβώτια νερό των 10 λίτρων
 2 μπιτόνια υγρό πιάτων των 4 κιλών

ΣΥΝΟΛΟ    200,00€
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

- Οι διατάξεις του Ν.2286/95

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

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

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

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

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

-Οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»

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

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση
στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2014 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.
25.6699.0001 ποσού 1.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10,
του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).
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Έγκριση Αποτελέσματος 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος Κέας μετά από προηγούμενη
γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου.

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

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

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

Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης των υλικών,
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1δ, 2 και 3 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης
του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά
την  υπογραφή  της  σχετικής,  μεταξύ  του  Δήμου  και  του  προμηθευτή,  σύμβασης  θα
επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης
του υπουργού εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και
    συγκεκριμένα στον Κ.Α. 25.6699.0001
3. Την εισήγηση του αντιπροέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

Β)  Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση  ποσού  200,00€ συμπ/νου  ΦΠΑ,  σε  βάρος  του  Κ.Α.
25.6699.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 236/2014
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ΘΕΜΑ  6ο  :  Έγκριση  απόφασης  δημάρχου  που  αφορά  την  πληρωμή  1ης  δόσης
ΕΝ.Φ.Ι.Α του Δήμου.

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

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

Τέλος,  σύμφωνα  με  άρθρο  58  παρ.2  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/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”.

Επειδή δημιουργήθηκε η άμεση επείγουσα ανάγκη πληρωμής της  1ης δόσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. του
Δήμου που  έληγε 30.09.2014, προκειμένου αφενός να μην επιβαρυνθεί με  προσαύξηση και
αφετέρου να εκδοθεί  άμεσα  φορολογική ενημερότητα  για  το Δήμο, ο  Δήμαρχος Κέας  με
την υπ΄ αριθμ. 317/29.09.2014 απόφασή του ενέκρινε τα εξής : 

 Την ανατροπή ποσού 7.237,38€, με συμψηφισμό του υπολοίπου της ΑΑΥ 246, από
τον Κ.Α. 00.6312.0001 έτους 2014 και τη νέα δέσμευση ποσού 13.237,38€.

 Τη διάθεση πίστωσης ποσού 10.289,70€ από τον Κ.Α. 00.6312.0001 έτους 2014 για
πληρωμή της 1ης δόσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. που λήγει στις 30/09/2014, προκειμένου ο Δήμος
να εκδώσει φορολογική ενημερότητα.

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.   Τις υπ' αρ. 227/2014 και 156/2014 αποφάσεις της Ο.Ε. και του Δ.Σ. αντίστοιχα περί
      έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 στον Κ.Α.  
      00.6312.0001.
5.   Την υπ΄αριθμ  317/29.09.2014 απόφαση Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει την υπ΄ αριθμ. 317/29.09.2014 απόφαση Δημάρχου, που αφορά :
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 Την ανατροπή ποσού 7.237,38€, με συμψηφισμό του υπολοίπου της ΑΑΥ 246, από
τον Κ.Α. 00.6312.0001 έτους 2014 και τη νέα δέσμευση ποσού 13.237,38€.

 Τη διάθεση πίστωσης ποσού 10.289,70€ από τον Κ.Α. 00.6312.0001 έτους 2014 για
πληρωμή της 1ης δόσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. που λήγει στις 30/09/2014, προκειμένου ο Δήμος
να εκδώσει φορολογική ενημερότητα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 237/2014
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ΘΕΜΑ  7ο  : Διάθεση  πίστωσης  για  την  ανανέωση  σύμβασης  τηλεϊατρικής
παρακολούθησης του Π.Π.Ι.Κέας έτους 2014-15.

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

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

Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ επτακοσίων (700,00€) για
την κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την ανανέωση σύμβασης τηλεϊατρικής
παρακολούθησης για το  Π.Π.Ι.Κέας έτους 2014-15.

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ.
28/80  και  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ  15.6162.0006  με  τίτλο  “Σύμβαση  τηλεϊατρικής
παρακολούθησης” του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση
ποσού ευρώ χίλια (1.000,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και το Π.Δ.28/80
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014 και στον 
ΚΑ  15.6162.0006
4. Την υπ’ αριθ. 142/2014 απόφαση έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου
5. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού ευρώ 700,00€ σε βάρος του ΚΑ 15.6162.0006 με τίτλο
«Σύμβαση τηλεϊατρικής παρακολούθησης» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους
2014,  για  την  κάλυψη  της  υπηρεσιακής  ανάγκης  που  αφορά  την  ανανέωση  σύμβασης
τηλεϊατρικής παρακολούθησης για το  Π.Π.Ι.Κέας έτους 2014-15.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 238/2014
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ΘΕΜΑ  8ο  : Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και
διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας ανάλυσης πόσιμου νερού Δήμου Κέας.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

(  Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 4.700,00€ 
ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (  25.6279.0003  ) 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014)

ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ Κ.Α.
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015)

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

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

1. την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας ανάλυσης πόσιμου νερού Δήμου
Κέας

2. την διάθεση πίστωσης ύψους 1.200,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. από τον Κ.Α. 25.6279.0003 του
προϋπολογισμού  εξόδων οικονομικού  έτους  2014.  Το υπόλοιπο ποσό των  3.500,00€  θα
διατεθεί από τον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2015.

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσίας  παρακολούθησης ποιότητας  νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης των οικισμών του Δήμου & των πηγών. 

 Ο εν  λόγω  έλεγχος  ανταποκρίνεται  σε  5  μηνιαία  δείγματα,  τα  οποία  κατά  τους
καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο διπλασιάζονται και αφορά
μικροβιολογικούς και χημικούς ελέγχους, δηλαδή : (5Χ12+5Χ3 = 75 δείγματα)

 2 δείγματα ετησίως για ελεγκτική παρακολούθηση
 14 δείγματα για τον έλεγχο ολικού και εξασθενούς χρωμίου.  

Οι  ανωτέρω  έλεγχοι  πρέπει  να  διενεργούνται  από  διαπιστευμένα  εργαστήρια  όπως
προβλέπει  η  σχετική  νομοθεσία  και  θα  αφορούν  σε  δείγματα  από  τα  Δημοτικά
Διαμερίσματα Ιουλίδας και Κορησσίας Κέας.
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Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της πιστής τήρησης των απαιτήσεων του πρότυπο ISO/IEC
17025  με  το  οποίο  θα  είναι  διαπιστευμένος.  Μεταξύ  άλλων,  τα  αποτελέσματα  των
εργαστηριακών ελέγχων θα παραδίδονται, από τον ανάδοχο στην Υπηρεσία, σε έντυπη και
ηλεκτρονική  μορφή με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  είναι  ορατή  με  ευκρίνεια  η  μέτρηση  του
ελεγχόμενου στοιχείου καθώς η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή γι' αυτό.

Τα υλικά που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου.
Οι  ασφαλιστικές  εισφορές  του  επιτηδευματία  και  του  προσωπικού  που  πιθανόν
απασχολήσει βαρύνουν τον ανάδοχο της υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση δεν βαρύνουν το
Δήμο Κέας. 

Στο  ανωτέρω  συνολικό  ποσό  περιλαμβάνονται  και  τα  έξοδα  αποστολής  των  φορητών
ψυγείων από και προς τον Δήμο Κέας.

                                                                               ΣΥΝΟΛΟ : 5.000,00€

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

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

Ισχύουσες Διατάξεις 

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

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

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

      4.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και   

          λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

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

      6.Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 

      7.Οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην  

       Οδηγία 2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

        πληρωμών στις εμπορικές  συναλλαγές»

      8.Η υπ’ αριθμόν  27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) Κ.Υ.Α.
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Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση
στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2014,  ύψους  1.200,00€  και
συγκεκριμένα στον Κ.Α.  25.6279.0003, το υπόλοιπο ποσό των 3.500,00€  θα διατεθεί από
τον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2015 (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  εργασίες  θα  ολοκληρωθούν  εντός  ενός  (1)  έτους  από  την  ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στα σημεία υδροληψίας (δίκτυο και πηγές του Δήμου).

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 ανά τρίμηνο.  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
Κ.Α.  25.6279.0003
4. Την εισήγηση του προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                                                                            

Α) Εγκρίνει την δαπάνη για την παροχή υπηρεσίας ανάλυσης πόσιμου νερού Δήμου Κέας
και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.200,00€ σε βάρος του Κ.Α. 25.6279.0003, του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014, το δε υπόλοιπο ποσό των 3.500,00€ θα
διατεθεί από τον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 239/2014
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ΘΕΜΑ 9ο :   Έγκριση της  δαπάνης,  διαμόρφωση των  τεχνικών  προδιαγραφών  και
διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού
εξοπλισμού για τις διοικητικές - οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου.

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

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

      (Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ   1.200,00  € 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. (10.7134)
 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014)

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

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  
Για την κάλυψη των αναγκών των  διοικητικών - οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου
Κέας,  κρίνεται  απαραίτητη  η  πραγματοποίηση  δαπάνης  για  την  προμήθεια
ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

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  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και
περιφερειακού εξοπλισμού για τις διοικητικές - οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου

      2.την διάθεση πίστωσης ύψους 1.200,00€ συμπ/νου ΦΠΑ από τον Κ.Α. 10.7134 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014

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

 



 17η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Οκτωβρίου 2014

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Δήμος Κέας θα προβεί στην προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού 
εξοπλισμού, αναλυτικά ως εξής :

 3  Η/Υ Intel Core i3 3250 3,50 Ghz
 3  μνήμες 4Gb Ram 1600 Mhz
 3  σκληροί δίσκοι HDD 500Gb 7200 SATA III
 3  DVD RW x24
 3  τροφοδοτικά PSU 500Watt
 3 πληκτρολόγια
 3 ποντίκια
 Νο OS
 1 κάρτα δικτύου Network Card PCI 10/100/1000Mbps

ΣΥΝΟΛΟ    1.200,00€
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»
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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.
10.7134 ποσού 15.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του
Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).

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

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. Το κόστος μεταφοράς
βαρύνει τον προμηθευτή.

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. 10.7134
3. Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού για
τις διοικητικές - οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς
προμήθεια ειδών.

Β) Διαθέτει  και  ψηφίζει  πίστωση ποσού 1.200,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α.
10.7134 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 240/2014

 



 17η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Οκτωβρίου 2014

ΘΕΜΑ 10ο : Ορθή επανάληψη της υπ'αριθμ. 221/2014 απόφασης της Οικονομικής Επι-
τροπής με τίτλο “Καθορισμός συντελεστών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οι-
κονομικό έτος 2015”

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει ότι  μετά από επανέλεγχο των εισπρακτέων υπολοίπων της υπηρεσίας ύδρευσης-
αποχέτευσης, διαπιστώθηκε ότι είχαν υπολογιστεί λάθος ποσά στους ΚΑΕ 3212 και 3214
καθώς και  στους  ΚΑΕ των προβλεπόμενων δαπανών,  και  για  το λόγο αυτό η απόφαση
221/2014  της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό συντελεστών τελών ύδρευσης και
αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2015, χρήζει ορθής επανάληψης ως προς τον πίνακα
εσόδων-εξόδων για το έτος 2015.

Μετά την παραπάνω επισήμανση η σχετική εισήγηση διαμορφώνεται ως εξής :  
 
Η με αριθ. πρωτ.  6353/02.10.2014  εισήγηση που υπογράφεται από την Προϊσταμένη της
Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ έχει ως εξής :

Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται
προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.  
Για την επιβολή τέλους ύδρευσης και αποχέτευσης λαμβάνονται υπόψη :
Οι  διατάξεις  του  άρθρου  19  του  ΒΔ 24-9/20.10.1958  “περί  κωδικοποιήσεως  εις  ενιαίο
κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων”
ορίζεται ότι σε αυτούς που χρησιμοποιούν δημοτικά ή κοινοτικά κτήματα, έργα ή υπηρεσίες,
ο  δήμος  ή  η  κοινότητα  δικαιούται  να  επιβάλλει  τέλη  ή  δικαιώματα,  που  ορίζονται  με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με  τα  οριζόμενα στην ΚΥΑ 29530/14 (ΦΕΚ 2059/Β’ 29-07-14)  και  λόγω της
έγκαιρης και σύννομης κατάρτισης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015
με βάση τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) “Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”,  τις
διατάξεις  του  άρθρου  77  του  Ν.  4172/13  (Α΄167),  τις  διατάξεις  του  άρθρου  64  του
Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014).  Τα στοιχεία που παρατίθενται στηρίζονται στην υπ'
αριθμ.  181/2013  (ορθή  επανάληψη  της  υπ'  αριθμ.159/2013  απόφασης),  απόφαση  του
Δημοτικού Συμβουλίου που καθόριζε την επιβολή τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και
αποχέτευσης του Δήμου Κέας για το 2014, η οποία προέβλεπε τα κάτωθι :

1. ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ  
Το ύψος της προκαταβολής αυτής ορίζεται από τον Δήμο στα 100 €. 
ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ  
Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει:
α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 300 €,  με την υποχρέωση του Δήμου να
παρέχει  στον καταναλωτή το  φρεάτιο  σύνδεσης,  το  κολάρο του κεντρικού  αγωγού,  τον
αντεπίστροφο διακόπτη και τον μετρητή.
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Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης
Το  τέλος  επανασύνδεσης  ύδρευσης  θεωρείται  ότι  είναι  αναγκαίο  για  την  εμπρόθεσμη
εξόφληση των τελών ύδρευσης.
Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €.
Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €.
Πάγιο ύδρευσης
Το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ορίζεται 12 € ετησίως
Τέλος για μεταφορά υδρομετρητών
Καθορισμός τέλους 70€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά) για κάθε
μεταφορά – μετατόπιση παροχής  με αίτηση του υδρευόμενου.
Τέλος για επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή
Καθορισμός τέλους 50€ για τον επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή, μετά από αίτηση -
ένσταση του υδρευόμενου και εφόσον ο έλεγχος του υδρόμετρου από την Υπηρεσία δείξει
ότι αυτός λειτουργεί μέσα στα αποδεκτά πλαίσια (+/- 3%).
Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών
Καθορισμός τέλους 50€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά, Οτζιάς κλπ)
για  κάθε  αντικατάσταση  υδρομετρητή  λόγω  βλάβης  υδρομετρητή  (αφορά  το  κόστος
προμήθειας υδρομετρητή)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι:

α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση.
γ) Δημόσια κτίρια, κοινόχρηστοι χώροι, Φιλανθρωπικά ιδρύματα, Εκκλησίες, Μ.Κ.Ο.

ΙΟΥΛΙΔΑ
Α. Οικιακή Χρήση    Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1  - 50 κυβ.       1,00 €
         51  - 100 κυβ.   1,10 €
        101 - 150 κυβ.   2,00 €
        151  - 200 κυβ.  3,00 €
        201 και άνω       8,00 €

Β. Επαγγελματική Χρήση   Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Για όλες τις καταναλώσεις  2,00 €

ΚΟΡΗΣΣΙΑ
Α. Οικιακή χρήση     Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1  - 50 κυβ.        0,60 €
         51  - 100 κυβ.    0,70€
        101 - 150 κυβ.    1,50 €
        151  - 200 κυβ.   3,00 €
        201 και άνω        8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση     
Για όλες τις καταναλώσεις  2,00 €
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ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ
α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση, στην επαγγελματική χρήση συμπεριλαμβάνει την κτηνοτροφία.

Α. Οικιακή Χρήση   Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από:  1  - 50 κυβ.        1,00 €
          51  - 100 κυβ.    1,10 €
         101 - 150 κυβ.    2,00 €
         151  - 200 κυβ.   3,00 €
         201 και άνω        8,00 €

Β. Επαγγελματική Χρήση: 
     Για όλες τις καταναλώσεις: 2,00€

Γ. Επαγγελματική χρήση για την κτηνοτροφία από παροχές στην περιοχή Συνεταιρισμού
Από     1 – 200 κυβ.     2,00€
        201 κυβ. και άνω 5,00€

2. ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο.
Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης.
Οικισμός Κορησσίας: 
Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2

Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα:10 €/μ2

Οικίες: 5 €/μ2

Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 
Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 30 €/μ2

Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 15 €/μ2

Οικίες: 7 €/μ2 
Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης:
Οικισμός Ιουλίδας: 5 €
Οικισμός Κορησσίας: 10 €
Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 15 €
Γ. Τέλος Αποχέτευσης:

 Οικισμός Ιουλίδας: 0
 Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.
 Οικισμός  Βουρκαρίου  –  Γιαλισκαρίου:  70%  του  τέλους  ύδρευσης  στην  πρώτη

κλίμακα.
Το δικαίωμα σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο να καταβληθεί σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις.
Εάν το  συνολικά οφειλόμενο  ποσό εξοφληθεί  εφάπαξ  στη  λήξη της  α΄  δόσης  να  δοθεί
έκπτωση 10 %.

Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών
θα πρέπει τα τέλη να :
 καλύπτουν  το  σύνολο  των  δαπανών  της  αντίστοιχης  υπηρεσίας  ώστε  να  μην

δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα
τυχόν  διαφορές  που  προκύπτουν  από  την  ανεπαρκή  κάλυψη  της  δαπάνης,
σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία,
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 μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται  για  την παροχή των
ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της
αρχής της ανταποδοτικότητας,

 καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι
άλλες δαπάνες του δήμου, πέραν εκείνων που αναλογούν στην υπηρεσία.

Αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Κέας :

Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων 
 Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2013.

 Για το έτος  2013, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 219.841,67
€  . 

Κ.Α Προϋπολογισμού 032, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 3.700,00€
Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 180.947,06€
Κ.Α Προϋπολογισμού 2114, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 35.194,61€

 Για την περίοδο  Ιανουαρίου – Ιουλίου 2013,  εισπράχθηκε ποσό
συνολικού ύψους 77.655,67 €

Κ.Α Προϋπολογισμού 032, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 2.400,00€
Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 61.783,57€
Κ.Α Προϋπολογισμού 2114, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 13.472,10

 Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2014
 Για  την  περίοδο  Ιανουαρίου  –  Ιουλίου  2014,  εισπράχθηκε  ποσό  συνολικού

ύψους 172.947,34  €
Κ.Α Προϋπολογισμού 032, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 3.340,10€ 
Κ.Α Προϋπολογισμού 034, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 42,40€
Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 79.043,47€
Κ.Α Προϋπολογισμού 2114, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 16.020,82€
Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 69.528,62€
Κ.Α Προϋπολογισμού 3214 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 4.971,93€

 Για την περίοδο Αυγούστου – Δεκεμβρίου 2014 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό
συνολικού ύψους 142.186,00 €

 Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2014 το σύνολο των εσόδων του Δήμου για
την υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης αναμένεται να ανέλθει   συνολικά στο ποσό
των 315.133,34 €  .

 Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου η εικόνα των
δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως :
 Απολογιστικά στοιχεία δαπανών οικονομικού έτους 2013

 Για  το  έτος  2013,  οι  δαπάνες  που  αφορούσαν  την  υπηρεσία  ύδρευσης  και
αποχέτευσης για το Δήμο  ήταν ποσό συνολικού ύψους 200.534,72 €. 

 Για την περίοδο  Ιανουαρίου – Ιουλίου 2013,  οι  δαπάνες που αφορούσαν την
υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης  για το Δήμο  ήταν ποσό συνολικού ύψους
79.078,53 €

 Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών οικονομικού έτους   2014
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 Για την περίοδο  Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014,  οι  δαπάνες που αφορούσαν την
υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους
86.762,79 €. 

 Οι  αντίστοιχες  ανάγκες  για  την  περίοδο  Αύγουστος  -  Δεκέμβριος  2014
αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 228.370,55 €.

 Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2014 το σύνολο των πραγματοποιηθέντων
δαπανών του Δήμου για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και αποχέτευσης θα
ανέλθει συνολικά στο ποσό των 315.133,34 € 

Συμπεράσματα:
Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα ανωτέρω, και όπως απαιτείται από τις διατάξεις
της  παραγράφου  Β3  του  άρθρου  3  της  υπ’ αριθμ.  29530/29/07/2014  ΚΥΑ του  Υπ.
Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 2059/Β/29-07-2014) με θέμα την “Παροχή οδηγιών
για  την  κατάρτιση  του  προϋπολογισμού  των  δήμων  -  Οικονομικού  Έτους  2015”,  τα
εισπραττόμενα  έσοδα  του  έτους  2014  οποία  αναμένεται  να  ανέλθουν  στο  ύψος
315.133,34  €  εκτιμάται  ότι  θα  καλύψουν  τη  δαπάνη  της  ανταποδοτικής  υπηρεσίας
ύδρευσης και αποχέτευσης του έτους 2014 οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος
των 315.133,34 €. Συνεπώς δεν απαιτείται αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών
ύδρευσης και αποχέτευσης.

Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2015
1. Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα τελών ύδρευσης και αποχέτευσης

οικονομικού έτους 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

032 Υπηρεσία Υδρεύσεως  115.340,00 

034 Υπηρεσία Αποχέτευσης    19.952,00 

2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 158.258,00

2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης   24.176,00

3212 Π.Ο.Ε. Υπηρεσία Υδρεύσεως 37.932,96

3214 Π.Ο.Ε. Υπηρεσία Αποχέτευσης   5.005,44

ΣΥΝΟΛΟ 360.664,40

Σημείωση :
Τα αναμενόμενα έσοδα που αφορούν την υπηρεσία ύδρευσης - αποχέτευσης για το έτος
2015, προσδιορίζονται με βάση την πορεία εισπράξεων του 2014, και από τη βεβαίωση
τελών  ύδρευσης  -  αποχέτευσης  για  το  2015.  Επιπλέον  έχει  προβλεφθεί  το  σχετικό
αναμενόμενο  εισπραττόμενο  ποσό  στους  ΚΑΕ  032,034,  εξαιτίας  του  ότι  η  υπηρεσία
ύδρευσης-αποχέτευσης,  ομαλοποίησε  την  λειτουργία  της,  και  πλέον  πραγματοποιείται
έγκαιρη βεβαίωση χρηματικών καταλόγων. Επίσης στους ΚΑΕ 2112,2114, προβλέπεται το
υψηλό ποσοστό εισπραξιμότητας λόγω της εξαμηνιαίας βεβαίωσης χρηματικών καταλόγων
των  προηγούμενων ετών που υπήρχαν σε εκκρεμότητα. 
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2. Προβλέψεις   δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2015
Οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  λαμβάνοντας  υπόψη  τους  τα  ανωτέρω  στοιχεία,

κατάρτισαν  πίνακα  με  τις  προβλεπόμενες  δαπάνες  της  υπηρεσίας  ύδρευσης  και
αποχέτευσης όπως αναλύονται ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

         60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   24.418,00

         62 Παροχές τρίτων 168.240,90

         64 Λοιπά γενικά έξοδα    2.500,00

         66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  64.000,00

         71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
και προμήθειες παγίων

 98.000,00

         74 Μελέτες, έρευνες και ειδικές
δαπάνες

   3.505,50

ΣΥΝΟΛΟ 360.664,40

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης και
αποχέτευσης αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των  356.826,00 €

Πίνακας Ανακεφαλαίωσης:
Προβλεπόμενα έσοδα από την επιβολή του ενιαίου
ανταποδοτικού τέλους χρήσης 2015

360.664,40 €

Προβλεπόμενες  δαπάνες  υπηρεσίας  ύδρευσης  και
αποχέτευσης χρήσης 2015

360.664,40 €

Διαφορά: 0,00€

Συμπεράσματα:
Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  οικονομικά  στοιχεία και  βασιζόμενοι  στα  οριζόμενα  στις
ισχύουσες διατάξεις για την κάλυψη των δαπανών και την εφαρμογή της ανταποδοτικότητας
για τον Δήμο  Κέας προτείνουμε τη διατήρηση των συντελεστών, ανά κατηγορία υπόχρεων,
ως ακολούθως :

1. ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ  
Το ύψος της προκαταβολής αυτής ορίζεται από τον Δήμο στα 100 €. 

ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ  
Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει:
α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 300 €,  με την υποχρέωση του Δήμου να
παρέχει  στον καταναλωτή το  φρεάτιο  σύνδεσης,  το  κολάρο του κεντρικού  αγωγού,  τον
αντεπίστροφο διακόπτη και τον μετρητή.
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Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης
Το  τέλος  επανασύνδεσης  ύδρευσης  θεωρείται  ότι  είναι  αναγκαίο  για  την  εμπρόθεσμη
εξόφληση των τελών ύδρευσης.
Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €.
Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €.
Πάγιο ύδρευσης
Το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ορίζεται 12 € ετησίως
Τέλος για μεταφορά υδρομετρητών
Καθορισμός τέλους 70€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά) για κάθε
μεταφορά – μετατόπιση παροχής  με αίτηση του υδρευόμενου.
Τέλος για επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή
Καθορισμός τέλους 50€ για τον επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή, μετά από αίτηση -
ένσταση του υδρευόμενου και εφόσον ο έλεγχος του υδρόμετρου από την Υπηρεσία δείξει
ότι αυτός λειτουργεί μέσα στα αποδεκτά πλαίσια (+/- 3%).
Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών
Καθορισμός τέλους 50€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά, Οτζιάς κλπ)
για  κάθε  αντικατάσταση  υδρομετρητή  λόγω  βλάβης  υδρομετρητή  (  αφορά  το  κόστος
προμήθειας υδρομετρητή)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι:

α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση.
γ) Δημόσια κτίρια, κοινόχρηστοι χώροι, Φιλανθρωπικά ιδρύματα, Εκκλησίες, Μ.Κ.Ο.

ΙΟΥΛΙΔΑ
Α. Οικιακή Χρήση    Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1  - 50 κυβ.        1,00 €
         51  - 100 κυβ.    1,10 €
        101 - 150 κυβ.    2,00 €
        151  - 200 κυβ.   3,00 €
        201 και άνω        8,00 €

Β. Επαγγελματική Χρήση   Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Για όλες τις καταναλώσεις  2,00 €

ΚΟΡΗΣΣΙΑ
Α. Οικιακή χρήση     Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1  - 50 κυβ.        0,60 €
         51  - 100 κυβ.    0,70€
        101 - 150 κυβ.    1,50 €
        151  - 200 κυβ.   3,00 €
        201 και άνω        8,00 €

Β. Επαγγελματική Χρήση     
Για όλες τις καταναλώσεις  2,00 €
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ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ
α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση, στην επαγγελματική χρήση συμπεριλαμβάνει την κτηνοτροφία.

Α. Οικιακή Χρήση   Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από:  1  - 50 κυβ.        1,00 €
          51  - 100 κυβ.    1,10 €
         101 - 150 κυβ.    2,00 €
         151  - 200 κυβ.   3,00 €
         201 και άνω        8,00 €

Β. Επαγγελματική Χρήση: 
     Για όλες τις καταναλώσεις: 2,00€

Γ. Επαγγελματική χρήση για την κτηνοτροφία από παροχές στην περιοχή Συνεταιρισμού
Από     1 – 200 κυβ.  2,00€
        201 κυβ. και άνω 5,00€

2. ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο.

 Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης.
 Οικισμός Κορησσίας: 
 Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2

 Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα:10 €/μ2

 Οικίες: 5 €/μ2

 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 
 Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 30 €/μ2

 Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 15 €/μ2

 Οικίες: 7 €/μ2 
Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης:
1. Οικισμός Ιουλίδας: 5 €
2. Οικισμός Κορησσίας: 10 €
3. Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 15 €

Γ. Τέλος Αποχέτευσης:
1. Οικισμός Ιουλίδας: 0
2. Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.
3. Οικισμός  Βουρκαρίου  –  Γιαλισκαρίου:  70%  του  τέλους  ύδρευσης  στην  πρώτη

κλίμακα.
Το δικαίωμα σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο να καταβληθεί σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις.
Εάν το  συνολικά οφειλόμενο  ποσό εξοφληθεί  εφάπαξ  στη  λήξη της  α΄  δόσης  να  δοθεί
έκπτωση 10 %.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω
διατάξεις και την εισήγηση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας,
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  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 221/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,  ως
προς  τον  πίνακα  εσόδων-εξόδων  για  το  έτος  2015,  μετά  από  επανέλεγχο  των
εισπρακτέων υπολοίπων της υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης, όπου διαπιστώθηκε ότι
είχαν υπολογιστεί λάθος ποσά στους ΚΑΕ 3212 και 3214 καθώς και στους ΚΑΕ των
προβλεπόμενων δαπανών και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την διατήρηση των
συντελεστών  ανά  κατηγορία  υπόχρεων, μέχρι  την  λήψη  νεωτέρας  απόφασης,  ως
ακολούθως :

1. ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ  
Το ύψος της προκαταβολής αυτής ορίζεται από τον Δήμο στα 100 €. 

ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ  
Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει:
α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 300 €,  με την υποχρέωση του Δήμου να
παρέχει  στον καταναλωτή το  φρεάτιο  σύνδεσης,  το  κολάρο του κεντρικού  αγωγού,  τον
αντεπίστροφο διακόπτη και τον μετρητή.
Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης
Το  τέλος  επανασύνδεσης  ύδρευσης  θεωρείται  ότι  είναι  αναγκαίο  για  την  εμπρόθεσμη
εξόφληση των τελών ύδρευσης.
Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €.
Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €.
Πάγιο ύδρευσης
Το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ορίζεται 12 € ετησίως
Τέλος για μεταφορά υδρομετρητών
Καθορισμός τέλους 70€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά) για κάθε
μεταφορά – μετατόπιση παροχής  με αίτηση του υδρευόμενου.
Τέλος για επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή
Καθορισμός τέλους 50€ για τον επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή, μετά από αίτηση -
ένσταση του υδρευόμενου και εφόσον ο έλεγχος του υδρόμετρου από την Υπηρεσία δείξει
ότι αυτός λειτουργεί μέσα στα αποδεκτά πλαίσια (+/- 3%).
Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών
Καθορισμός τέλους 50€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά, Οτζιάς κλπ)
για  κάθε  αντικατάσταση  υδρομετρητή  λόγω  βλάβης  υδρομετρητή  (  αφορά  το  κόστος
προμήθειας υδρομετρητή)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι:

α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση.
γ) Δημόσια κτίρια, κοινόχρηστοι χώροι, Φιλανθρωπικά ιδρύματα, Εκκλησίες, Μ.Κ.Ο.
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ΙΟΥΛΙΔΑ
Α. Οικιακή Χρήση    Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1  - 50 κυβ.        1,00 €
         51  - 100 κυβ.    1,10 €
        101 - 150 κυβ.    2,00 €
        151  - 200 κυβ.   3,00 €
        201 και άνω        8,00 €

Β. Επαγγελματική Χρήση   Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Για όλες τις καταναλώσεις  2,00 €

ΚΟΡΗΣΣΙΑ
Α. Οικιακή χρήση     Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1  - 50 κυβ.        0,60 €
         51  - 100 κυβ.    0,70€
        101 - 150 κυβ.    1,50 €
        151  - 200 κυβ.   3,00 €
        201 και άνω        8,00 €

Β. Επαγγελματική Χρήση     
Για όλες τις καταναλώσεις  2,00 €

ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ
α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση, στην επαγγελματική χρήση συμπεριλαμβάνει την κτηνοτροφία.

Α. Οικιακή Χρήση   Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από:  1  - 50 κυβ.        1,00 €
          51  - 100 κυβ.    1,10 €
         101 - 150 κυβ.    2,00 €
         151  - 200 κυβ.   3,00 €
         201 και άνω        8,00 €

Β. Επαγγελματική Χρήση: 
     Για όλες τις καταναλώσεις: 2,00€

Γ. Επαγγελματική χρήση για την κτηνοτροφία από παροχές στην περιοχή Συνεταιρισμού
Από     1 – 200 κυβ.     2,00€
        201 κυβ. και άνω 5,00€

2. ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο.

1. Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης.
2. Οικισμός Κορησσίας: 
3. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2

4. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα:10 €/μ2

5. Οικίες: 5 €/μ2

6. Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 
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7. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 30 €/μ2

8. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 15 €/μ2

9. Οικίες: 7 €/μ2 
Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης:

1. Οικισμός Ιουλίδας: 5 €
2. Οικισμός Κορησσίας: 10 €
3. Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 15 €

Γ. Τέλος Αποχέτευσης:
1. Οικισμός Ιουλίδας: 0
2. Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.
3. Οικισμός  Βουρκαρίου  –  Γιαλισκαρίου:  70%  του  τέλους  ύδρευσης  στην  πρώτη

κλίμακα.

Το δικαίωμα σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο να καταβληθεί σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις.
Εάν το  συνολικά οφειλόμενο  ποσό εξοφληθεί  εφάπαξ  στη  λήξη της  α΄  δόσης  να  δοθεί
έκπτωση 10 %». 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 241/2014
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Ο πρόεδρος Τα μέλη

          Πατητής Γεώργιος Καβαλιέρος Δημήτριος
            

Ξυδοπούλου-Κορασίδη Μαρία
            

Μορφωνιού Ελευθερία
            

Πολίτης Νικόλαος

Βελισσαροπούλου Ειρήνη

Τζουβάρας  Ελευθέριος
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