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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                     Νάξορ, 11-04-2011 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ          Απ. Ππυη.: 3819 
ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΤ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ 

 ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ  08 – 04 - 2011 (5η/2011 ΤΝΕΔΡΙΑΗ)  
 

Απιθμόρ 
Απόθαζηρ 

Θέμα Απόθαζηρ Πεπίλητη Απόθαζηρ 

31 Ιήςε απόθαζεο επί ηεο ππ’ αξηζκ. 3/2011 

Απόθαζεο ηεο Σνπηθήο Θνηλόηεηαο Κειάλσλ 

Οκόθσλα ζπγθξνηεί ηξηκειή επηηξνπή γηα 

ηνλ επαλέιεγρν ησλ δηθαηνύρσλ 
θιεξνύρσλ ησλ απαιινηξησζέλησλ 
θηεκάησλ ηνπ σκαηείνπ «Σίκηνο 
ηαπξόο» έηνπο 1957 απνηεινύκελε από 
ηνπο: 
1. ηαύξν Θνπηειηέξε, Πξόεδξν ηεο 
Σνπηθήο Θνηλόηεηαο Κειάλσλ.  

2. Αξγύξην Αλεβιαβή, Αληηδήκαξρν θαη 
κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  θαη  
3. Δπζηάζην Πηηηαξά, Γεκνηηθό ύκβνπιν 
θαη κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.  
Οξίδεη ηε Λνκηθό ύκβνπιν ηνπ Γήκνπ θ. 
νθία αληνξηλαίνπ λα  ζπκβάιιεη 

επηθνπξηθά ζην έξγν ηεο επηηξνπήο.  
Ζ επηηξνπή ζα πξνβεί ζηελ θαηαγξαθή 
ησλ αδηαλέκεησλ θιήξσλ πξνθεηκέλνπ λα 
ηα δηεθδηθήζεη ε Σνπηθή Θνηλόηεηα 
Κειάλσλ πξνο δεκόζην όθεινο. Δπίζεο ζα 
ελεξγήζεη ζρεηηθά πξνο αλεύξεζε ησλ 
δηθαηνύρσλ νη νπνίνη δελ είραλ 

παξνπζηαζηεί ζηελ πξνεγνύκελε έξεπλα. 
Δλ ηέιεη δε, όζνη εμ απηώλ δελ αλεπξεζνύλ 
ζηε λέα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ε επηηξνπή 
ζα ππνβάιιεη αίηεκα – πξόηαζε πξνο ην 
Τπνπξγείν Γεσξγίαο ώζηε ε Σνπηθή 

Θνηλόηεηα λα θαηαζηεί σο ηειηθώο 
δηάδνρνο θαη δηθαηνύρνο ζ’ απηνύο ηνπο 

θιήξνπο.  
Οη ζρεηηθέο κε ηα παξαπάλσ από ηελ 
επηηξνπή ελέξγεηεο λα απνζηαινύλ ζηνπο 
αξκόδηνπο θνξείο γηα ηελ νξηζηηθή 
παξαρώξεζε ησλ ηίηισλ θπξηόηεηαο ζηνπο 
δηθαηνύρνπο ησλ απαιινηξησζέλησλ 

θηεκάησλ ηνπ σκαηείνπ «Σίκηνο 
ηαπξόο» θαηά ην έηνο 1957. 

32 Θαζνξηζκόο ηηκώλ εθθίλεζεο δεκνπξαζίαο 
γηα ηελ παξαρώξεζε απιήο ρξήζεο αηγηαινύ 
γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηόηεηαο εθκίζζσζεο 
ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο (εηζήγεζε ζην 

Γεκνηηθό πκβνύιην) 

Οκόθσλα εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό 
πκβνύιην ηνλ θαζνξηζκό ησλ ηηκώλ 
εθθίλεζεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 
παξαρώξεζε απιήο ρξήζεο αηγηαινύ γηα 

ηελ άζθεζε δξαζηεξηόηεηαο εθκίζζσζεο 
ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο σο εμήο:  
α. Σκήκα 100 η.κ. αηγηαινύ ζην κέζνλ ηεο 

παξαιίαο ηνπ Αγίνπ Πξνθνπίνπ δεκνηηθήο 
θνηλόηεηαο Αγίνπ Αξζελίνπ κε ηηκή 
εθθίλεζεο ην πνζό ησλ € 2.000,00. 

Β. Σκήκα 100 η.κ. αηγηαινύ από ην 
μελνδνρείν ΠΙΑΕΑ κέρξη ηα όξηα ηεο 
ηνπηθήο θνηλόηεηαο αγθξίνπ εθηόο ηνπ 
όξκνπ Θαξξά ηνπηθήο θνηλόηεηαο Βίβινπ 
κε ηηκή εθθίλεζεο ην πνζό ησλ € 2.000,00.  
γ. Σκήκα 50 η.κ. αηγηαινύ ζην κέζνλ ηεο 
παξαιίαο Παλαγηάο Παξζέλαο ηνπηθήο 

θνηλόηεηαο αγθξίνπ κε ηηκή εθθίλεζεο ην 
πνζό ησλ € 1.000,00 θαη  
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δ. Σκήκα 30 η.κ. ζην άθξν ηεο παξαιίαο 
100 κ. από ηα δπηηθά ηεο παξαιίαο 

Παλαγηάο Παξζέλαο ηνπηθήο θνηλόηεηαο 
αγθξίνπ κε ηηκή εθθίλεζεο ην πνζό € 
700,00.   

Ζ παξαρώξεζε ησλ ηκεκάησλ απηώλ γηα 
ηνλ σο άλσ ζθνπό, πξνηείλεηαη γηα ην 
ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ ππνγξαθή ησλ 
ζρεηηθώλ κηζζσηεξίσλ ζπκβνιαίσλ έσο 

ηελ 31ε Οθησβξίνπ 2012. 

33 Δπαλέιεγρνο ζηνηρείσλ κεηνδόηε γηα ηε 
ζύλαςε ζύκβαζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 
«Θαηαζθεπή ηνίρνπ αληηζηήξημεο ζην 
πάξθηλγθ ηεο Βξερηνύξαο ηνπ Σ.Γ. 

Γακαξηώλα» 

Οκόθσλα απνθαζίδεη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
κε αξ. 262/2010 απόθαζεο ηεο 
Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο ηνπ πξώελ Γήκνπ 
Γξπκαιίαο θαηαθύξσζεο δηαγσληζκνύ γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ «Θαηαζθεπή ηνίρνπ αληηζηήξημεο 
ζην πάξθηλγθ ηεο Βξερηνύξαο ηνπ Σ.Γ. 
Γακαξηώλα», ζηελ Ζ. Βαζηιάθεο & ία 
Ο.Δ. «ΑΗΓΔΑ Ο.Δ.» Σερληθή Δηαηξεία, γηα 
ζύλαςε ζύκβαζεο.  

34 Έγθξηζε ησλ ππ’ αξηζκ. 120, 206, 214, 
215/2011 Απνθάζεσλ Γεκάξρνπ 

Οκόθσλα εγθξίλεη: 
1. Σελ κε αξηζκό 120/2011 Απόθαζε 

Γεκάξρνπ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη δαπάλε 
πνζνύ € 2.314,20 γηα ηελ πξνκήζεηα 
ζθξαγίδσλ, δηαηίζεηαη ηα 2/12 ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2010 γηα ηελ 
πξνκήζεηα απηή θαη αλαηίζεηαη απεπζείαο 

ζηελ επηρείξεζε Καλ. Ι. Βαζαιάθεο πνπ 
θαηέζεζε ηελ νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά.  
2. Σελ κε αξηζκό 206/2011 Απόθαζε 
Γεκάξρνπ κε ηελ νπνία δίλεηαη εληνιή 
ζηελ κε πάγηα αληηκηζζία δηθεγόξν ηνπ 
Γήκνπ νθία αληνξηλαίνπ όπσο 

παξαζηαζεί ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ 
Λάμνπ ζηηο 28-03-2011 (ή όπνηα κεη’ 
αλαβνιή δηθάζηκν) θαη λα ππνζηεξίμεη ηα 
ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ  Λάμνπ & Κηθξώλ 
Θπθιάδσλ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο θαηά ηνπ 
Γήκνπ Λάμνπ αγσγήο πεξί απνδεκηώζεσο 

ησλ Παλαγηώηαο θαη Γεκεηξίνπ 

Πεξηζηεξάθε, νη νπνίνη αηηνύληαη 
απνδεκίσζε ιόγσ πιεκκύξαο πνπ ζπλέβε 
ηελ 01-08-2010 ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο 
ιόγσ βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο ύδξεπζεο 
ηνπ Γήκνπ Λάμνπ.  
3. Σελ κε αξηζκό 214/2011 Απόθαζε 
Γεκάξρνπ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη δαπάλε 

πνζνύ € 2.505,60 γηα ηελ πξνκήζεηα ηξηώλ 
ζπζηεκάησλ εγθαηάζηαζεο αληιίαο γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνύ αληιηνζηαζίνπ 
«Θώηηε» πνπ νδεγεί ζην ΒΗΟ.ΘΑ. ην 
ζύλνιν ησλ ιπκάησλ ηεο πόιεο, 
εγθξίλνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

πξνκήζεηαο θαη αλαηίζεηαη απεπζείαο ζηελ 
«ΤΓΑΣΩΡ Δθαξκνγέο Γηαρείξηζεο Ιπκάησλ 
Α.Δ.». 
4. Σελ κε αξηζκό 215/2011 Απόθαζε 

Γεκάξρνπ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε 
κειέηε ηεο εξγαζίαο «Σαθή απνξξηκκάησλ 
ζην ΥΑΓΑ Γήκνπ Λάμνπ & Κηθξώλ 

Θπθιάδσλ», εγθξίλεηαη ε δαπάλε πνζνύ € 
20.000,00 πιένλ Φ.Π.Α. 8% θαη αλαηίζεηαη 
απεπζείαο ζηνλ Θξεηηθό Γεώξγην ηνπ 
Κηραήι γηα δύν κήλεο κέρξη ηελ αλάδεημε 
αλαδόρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 
απηήο.  

35 Δληνιή ζηε δηθεγόξν ηνπ Γήκνπ γηα 
ρεηξηζκό ππνζέζεσλ  

Οκόθσλα δίλεη εληνιή ζηελ κε πάγηα 
αληηκηζζία δηθεγόξν ηνπ Γήκνπ, νθία 
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αληνξηλαίνπ όπσο παξαζηαζεί γηα 
ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ Λάμνπ & Κηθξώλ 

Θπθιάδσλ: 
α) «δηα Γειώζεσο» ελώπηνλ ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ ύξνπ ζηε 

δηθάζηκν ηεο 11-04-2011 θαη λα 
ππνζηεξίμεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ, ελ 
ζρέζε κε ηελ από 07-02-2005 Έθεζε ηνπ 
Γήκνπ Λάμνπ θαηά Καξίαο Ενύιε.  

β) Δλώπηνλ ηνπ Κνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ 
Λάμνπ ζηε δηθάζηκν ηεο 11-04-2011 ή ζε 
νπνηαδήπνηε άιιε κεηά αλαβνιή δηθάζηκν 
θαη λα ππνζηεξίμεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ 
Γήκνπ, ελ ζρέζε κε ηηο αηηήζεηο αλαζηνιήο 
ηνπ Γήκνπ Λάμνπ & Κηθξώλ Θπθιάδσλ 
θαηά ησλ κε αξηζκ. 17/2011 θαη 18/2011 

δηαηαγώλ πιεξσκήο ηνπ Κνλνκεινύο 
Πξσηνδηθείνπ Λάμνπ. 

36 Γηάζεζε πηζηώζεσλ γηα ηελ θαηαβνιή 
ακνηβήο απαζρνινπκέλσλ κε ζύκβαζε 
κίζζσζεο έξγνπ ζην Θ.Δ.Π. γηα ην κήλα 

Φεβξνπάξην 2011 

Οκόθσλα δηαζέηεη από ηνλ ππό θαηάξηηζε 
δεκνηηθό πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ 
έηνπο 2011 ηηο παξαθάησ πηζηώζεηο:  

1. Από ηνλ Θ.Α. 00-6131.001 πίζησζε 

πνζνύ νθηαθνζίσλ νγδόληα επξώ (€ 
880,00) γηα ηελ θαηαβνιή ακνηβήο γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Θ.Δ.Π. 
γηα ην κήλα Φεβξνπάξην 2011 ζηε 
Καξγαξίηε Καξία ηνπ Διεπζεξίνπ.  
2. Από ηνλ Θ.Α. 00-6131.001 πίζησζε 

πνζνύ ρηιίσλ επξώ (€ 1.000,00) γηα ηελ 
θαηαβνιή ακνηβήο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Θ.Δ.Π. γηα ην κήλα 
Φεβξνπάξην 2011 ζηνλ Θαξνύζε 
Δκκαλνπήι ηνπ Ληθνιάνπ.   

        
 

  Ο Δήμαπσορ και Ππόεδπορ 
                                                                                   ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ 

 
 

Εμμανοςήλ Νικ. Μαπγαπίηηρ 

 


