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α/α

ΘΕΜΑ

α/α
Απόφασ
ης

1.

Ορισμός πληρεξούσιου
δικηγόρου για τη σύνταξη
γνωμοδοτικού σημειώματος
σχετικά με την επιβολή
διοικητικών κυρώσεων σε
καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος

107/2013

2.

Συζήτηση και λήψη απόφασης
επί της γνωμοδότησης της
δικηγόρου κας Μαρίας
Ριζοπούλου

108/2013

3.

Περί απόδοσης πιστώσεων
επί της αριθμ.15/2013 Απόφ.
Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Σκοπέλου με θέμα
«Πάγια Προκαταβολή του
Δήμου Σκοπέλου οικον. έτους
2013».
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4.

Περί απόδοσης πιστώσεων
επί της αριθμ.16/2013 Απόφ.
Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Σκοπέλου με θέμα
«Πάγια Προκαταβολή της
Δημοτικής Κοινότητας
Σκοπέλου οικον. έτους 2013».
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Περίληψη Απόφασης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον κ. Στέφανο
Καραγεώργο, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, με έδρα Κωνσταντά
128 - Βόλος και Τ.Κ. 382 21, για τη σύνταξη γνωμοδοτικού
σημειώματος σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος μετά από βεβαίωση
παραβάσεως της αστυνομικής αρχής για δημόσια εκτέλεση
μουσικής χωρίς την γραπτή άδεια της Α.Ε.Π.Ι., με αμοιβή 270,00
ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23% (62,10 ευρώ) και συνολικά 332,10 ευρώ.
Το συνολικό ποσό των 332,10 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 23% θα βαρύνει τον πρ/σμό του Δήμου οικονομικού έτους
2013 υπό ΚΑΕ 00-6111 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και
συμβολαιογράφων»,
το
οποίο
συμπεριλαμβάνεται
στην
εγγεγραμμένη πίστωση των 14.934,62€ που έχει διατεθεί ψηφιστεί στο σύνολό της με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να μην υποβληθεί έφεση επί της με αριθ. 13/29.07.2013
απόφασης του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου και να καταβληθεί το
ποσό των 130 ευρώ στο Ειρηνοδικείο Σκοπέλου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και ψηφίζει δαπάνες, που πληρώθηκαν από την Πάγια
Προκαταβολή του Δήμου Σκοπέλου οικον. έτους 2013 με την
έκδοση ισόποσων Χ.Ε.Π. σε βάρος των αντιστοίχων πιστώσεων
του πρ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013.
Εντέλλεται όπως τα σχετικά Χ. Ε. Π. εκδοθούν επ’ ονόματι των
δικαιούχων για τη λογιστική τακτοποίηση της υπολόγου υπαλλήλου
του Δήμου και την αναπλήρωση του ποσού της Πάγιας
Προκαταβολής οικον. έτους 2013.
Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της πάγιας προκαταβολής του
Δήμου Σκοπέλου, έτους 2013.
Εγκρίνει την απαλλαγή της υπολόγου της πάγιας προκαταβολής
Δήμου Σκοπέλου κας. Βασιλικής Τζουβαράκου, Δημοτικής Ταμείας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και ψηφίζει δαπάνες, που πληρώθηκαν από την Πάγια
Προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου οικον. έτους
2013 με την έκδοση ισόποσων Χ.Ε.Π. σε βάρος των αντιστοίχων
πιστώσεων του πρ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013.
Εντέλλεται όπως τα σχετικά Χ. Ε. Π. εκδοθούν επ’ ονόματι των
δικαιούχων για τη λογιστική τακτοποίηση του υπολόγου της
Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου και την αναπλήρωση του ποσού
της Πάγιας Προκαταβολής οικον. έτους 2013.
Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της πάγιας προκαταβολής
Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου, έτους 2013.
Εγκρίνει την απαλλαγή του υπολόγου της πάγιας προκαταβολής
Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου κ. Φιλίππου Σάββας, Προέδρου
της Δ.Κ. Σκοπέλου.
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Περί απόδοσης πιστώσεων
επί της αριθμ.17/2013 Απόφ.
Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Σκοπέλου με θέμα
«Πάγια Προκαταβολή της
Δημοτικής Κοινότητας
Γλώσσας οικον. έτους 2013».

111/2013

6.

Περί απόδοσης πιστώσεων
επί της αριθμ.18/2013 Απόφ.
Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Σκοπέλου με θέμα
«Πάγια Προκαταβολή της
Τοπικής Κοινότητας Κλήματος
οικον. έτους 2013».
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7.

11η Αναμόρφωση
Προϋπολογισμού οικον. έτους
2013.
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8.

12η Αναμόρφωση
Προϋπολογισμού οικον. έτους
2013.

114/2013

5.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και ψηφίζει δαπάνες, που πληρώθηκαν από την Πάγια
Προκαταβολή του Δήμου Σκοπέλου οικον. έτους 2013 με την
έκδοση ισόποσων Χ.Ε.Π. σε βάρος των αντιστοίχων πιστώσεων
του πρ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013.
Εντέλλεται δε όπως τα σχετικά Χ. Ε. Π. εκδοθούν επ’ ονόματι των
δικαιούχων για τη λογιστική τακτοποίηση της υπολόγου της
Δημοτικής Κοινότητας Γλώσσης και την αναπλήρωση του ποσού
της πάγιας προκαταβολής οικον. έτους 2013.
Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της πάγιας προκαταβολής
Δημοτικής Κοινότητας Γλώσσης, έτους 2013.
Εγκρίνει την απαλλαγή της υπολόγου της πάγιας προκαταβολής
Δημοτικής Κοινότητας Γλώσσης κ. Ελισσάβετ Παπαχρήστου,
Προέδρου της Δ. Κοινότητας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και ψηφίζει τις παρακάτω δαπάνες, που πληρώθηκαν από
την Πάγια Προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Κλήματος οικον.
έτους 2013 με την έκδοση ισόποσων Χ.Ε.Π. σε βάρος των
αντιστοίχων πιστώσεων του πρ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους
2013, ήτοι:
Εντέλλεται δε όπως τα σχετικά Χ. Ε. Π. εκδοθούν επ’ ονόματι των
δικαιούχων για τη λογιστική τακτοποίηση της υπολόγου της
Τοπικής Κοινότητας Κλήματος και την αναπλήρωση του ποσού
της πάγιας προκαταβολής οικον. έτους 2013.
Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της πάγιας προκαταβολής
Τοπικής Κοινότητας Κλήματος, έτους 2013.
Εγκρίνει την απαλλαγή της υπολόγου της πάγιας προκαταβολής
Τοπικής Κοινότητας Κλήματος κ. Μαρίας Δαλακιάρη του Ιωάννου,
Προέδρου της Τ. Κοινότητας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωση του πρ/σμού
οικον. έτους 2013.
Α) ως προς τα έσοδα να ενισχυθούν Κ.Α. λόγω αύξησης υπέρβασης των εσόδων από εισπράξεις του Δημοτικού Ταμείου,
τελευταίου διμήνου 2013.
Το σύνολο των εσόδων του πρ/σμού οικον. έτους 2013
διαμορφώνεται στο ποσό των 7.092.454,27 ευρώ.
Β) ως προς τα έξοδα:
Να ενισχυθεί το αποθεματικό του Δήμου Κ.Α. -9111 με πίστωση
38.721,04 €, το οποίο διαμορφώνεται στο ποσό των 45.816,20€.
Από το αποθεματικό να μεταφερθεί συνολική πίστωση 20.515,00€
σε ενίσχυση Κ.Α. για την κάλυψη διαφόρων δαπανών για την
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
Γ) Με την παρούσα αναμόρφωση το αποθεματικό κεφάλαιο -9111
θα διαμορφωθεί στο ποσό των 25.301,20 ευρώ.
Με την παρούσα, το σύνολο των εξόδων του προϋπολογισμού
οικον. έτους 2013 διαμορφώνεται στο ποσό των 7.092.454,27
ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωση του πρ/σμού
οικον. έτους 2013, αναλυτικά ως εξής:
Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 48804/3-12-2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και
μετά από άντληση στοιχείων από τον Κεντρικό Κόμβο
Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου, παρατηρήθηκε εγγραφή
ποσού στους Κ.Α. Εξόδων 6171, 6674, 6696 οι οποίοι δεν
προβλέπονται κατά παρέκκλιση στην υπ’ αριθ. 8 οικ.17515/29-42013 εγκύκλιο περί απεικόνισης των Κ.Α. εσόδων & εξόδων του
προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. Στους ανωτέρω
λανθασμένους Κ.Α. Εξόδων έχουν ενταλματοποιηθεί δαπάνες και
ως εκ’ τούτου θα πρέπει να μνημονευθούν οι σωστοί.
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9.

10.

11.

Εισήγηση αναπροσαρμογής
τελών χρήσης Πεζοδρομίων,
Πλατειών και γενικά
Κοινοχρήστων Χώρων, έτους
2014, λόγω εν μέρει
ακυρωτικής απόφασης της
Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

Έγκριση της αριθ. 16/2013
απόφασης του Συμβουλίου
της Δ.Κ. Γλώσσης με θέμα
«Περί ψήφισης του πρ/σμού
του Κληροδοτήματος Ιωάννου
Β. Τσουκαλά οικον. έτους
2014 της Δημ. Κοινότητας
Γλώσσης του Δήμου
Σκοπέλου».

Έγκριση της αριθ. 17/2013
απόφασης του Συμβουλίου
της Δ.Κ. Γλώσσης με θέμα
«Προκήρυξη χορήγησης
υποτροφιών του
Κληροδοτήματος Ιωάννου Β.
Τσουκαλά της Δημ.
Κοινότητας Γλώσσης του
Δήμου Σκοπέλου

115/2013

116/2013

117/2013

Με την παρούσα αναμόρφωση το αποθεματικό κεφάλαιο -9111 δεν
μεταβάλλεται.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναπροσαρμογή τελών
χρήσης Πεζοδρομίων, Πλατειών και γενικά Κοινοχρήστων Χώρων,
έτους 2014, λόγω της εν μέρει ακυρωτικής απόφασης της Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας, ως εξής:
ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Α. ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
α) Για τη Δημοτική Κοινότητα Σκοπέλου, ενιαία τιμή εντός και εκτός
οικισμού σε 15€/τ.μ.
β) Για τη Δημοτική Κοινότητα Γλώσσης και την Τοπική Κοινότητα
Κλήματος σε 10€/τ.μ.
Γ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
α) Για τη Δημοτική Κοινότητα Σκοπέλου σε 40,00 €/τ.μ.
β) Για τη Δημοτική Κοινότητα Γλώσσης και την Τοπική Κοινότητα
Κλήματος σε 18,00 €/τ.μ.
Για τις ως άνω δύο περιπτώσεις α) και β) της κατηγορίας Γ. να
ισχύσει ο περιοριστικός όρος: Τα εμπορεύματα επιτρέπεται να
τοποθετούνται μόνον επί της προβολής των καταστημάτων και
όπου υπάρχει επαρκής χώρος, ώστε να μην παρεμποδίζεται η
ομαλή διέλευση των πεζών.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 144/2013 Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου Σκοπέλου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 16/2013 απόφαση του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Γλώσσης του Δήμου Σκοπέλου με θέμα:
«Ψήφιση του πρ/σμού του Κληροδοτήματος Ιωάννου Β. Τσουκαλά
οικον. έτους 2014 της Δημ. Κοινότητας Γλώσσης του Δήμου
Σκοπέλου».
Ο Προϋπολογισμός ανακεφαλαιωτικά:
ΕΣΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
18.800,00 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
20.000,00 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ
155.000,00 €
ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΣΤΙΣ 31.12.2013
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
193.800,00 €
ΕΞΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ
76.430,00 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
117.370,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
193.800,00 €
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 17/2013 απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας Γλώσσης του Δήμου Σκοπέλου με θέμα «Προκήρυξη
χορήγησης υποτροφιών του Κληροδοτήματος Ιωάννου Β.
Τσουκαλά της Δημ. Κοινότητας Γλώσσης του Δήμου Σκοπέλου», η
οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Γλώσσης του Δήμου Σκοπέλου και έχει ως εξής:
Την προκήρυξη χορήγησης έξι (6) υποτροφιών σε βάρος των
εσόδων του Κληροδοτήματος Ιωάννου Β. Τσουκαλά της Δημοτικής
Κοινότητας Γλώσσης του Δήμου Σκοπέλου, σε πρωτοετείς
φοιτητές και σπουδαστές όλων των Ανωτάτων και Ανωτέρων
Σχολών ( Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ.), έως το τέλος των σπουδών τους,
θέτοντας απαραίτητη προϋπόθεση ο κάθε υπότροφος να
προσκομίζει κάθε χρόνο, βεβαίωση της Σχολής στην οποία θα
αναφέρεται ότι έχει περάσει τα 3/5 των μαθημάτων του.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν μέσα σε σαράντα πέντε (45)
ημέρες από την δημοσίευση στον Τύπο της σχετικής προκήρυξης,
αίτηση συνοδευόμενη με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος
οικον. έτους 2013 του υποψηφίου υποτρόφου και των γονέων
αυτού. Το καθαρό εισόδημα στο εκκαθαριστικό δεν θα πρέπει
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12.

Έγκριση της αριθ. 18/2013
απόφασης του Συμβουλίου
της Δ.Κ. Γλώσσης με θέμα
«Καθορισμός μηνιαίας
υποτροφίας προς τους έξι(6)
επιλεγμένους υποτρόφους του
Κληροδοτήματος για το
ακαδημαϊκό έτος 2013-2014».
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να ξεπερνάει τις 30.000,00 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά
2.000,00 €, για κάθε παιδί της οικογένειας.
3. Βεβαίωση της Σχολής στην οποία φοιτά ο υπότροφος, στην
οποία να φαίνεται ο χρόνος εγγραφής του σ’ αυτή.
4. Πιστοποιητικό του Δήμου Σκοπέλου που θα βεβαιώνει ότι ο
ένας εκ των δύο γονέων κατάγεται από το Δ.Δ. Γλώσσας και
είναι γραμμένος στα Δημοτολόγια ή στα Μητρώα Αρρένων της
Δ.Κ. Γλώσσης του Δήμου Σκοπέλου.
5. Αντίγραφο Απολυτηρίου Γυμνασίου Γλώσσης και
6. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου Γλώσσης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συμφωνεί με την αριθ. 18/2013 απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας Γλώσσης του Δήμου Σκοπέλου που αφορά τον
Καθορισμό μηνιαίας υποτροφίας που θα δίνεται στους έξι (6)
οικονομικά ασθενέστερους πρωτοετείς φοιτητές των Α.Ε.Ι. και αν
δεν υπάρχουν τέτοιοι σε φοιτητές και σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. και
Ι.Ε.Κ., σε 100,00 € για το ακαδημαϊκό έτος 2013- 2014 και η
καταβολή του στους επιλεγμένους φοιτητές να αρχίζει από τον
Σεπτέμβριο του έτους 2013 έως το τέλος των σπουδών τους,
θέτοντας απαραίτητη προϋπόθεση ο κάθε υπότροφος να
προσκομίζει κάθε χρόνο, βεβαίωση της Σχολής του, στην οποία θα
αναφέρεται ότι έχει περάσει τα 3/5 των μαθημάτων του.

Σκόπελος, 23 Δεκεμβρίου 2013
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
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