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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 15ης/10.09.2018
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Κέας
στην Ιουλίδα, ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 3203/06.09.2018 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
1. Ιωάννης Ευαγγέλου
2. Δημήτριος Καβαλιέρος
3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
4. Ελευθέριος Τζουβάρας

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη
2. Αντώνιος Παούρης
3. Ειρήνη Βελισσαροπούλου

(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση των
πρακτικών.
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Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους
2018.
Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει
ότι ο προϋπολογισμός του έτους 2018 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ
266/2017 απόφαση, και πρέπει να αναμορφωθεί όπως παρουσιάζεται παρακάτω.
Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
1) Με την υπ΄αριθμ 35828/13-7-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΨΜΠΤ465ΧΘ74Γ4) εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ η πράξη «Συντήρηση και επισκευή σχολικών
κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

1322.0006

Επιχορήγηση από το
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την
συντήρηση και επισκευή αύλειων
χώρων και λοιπών δράσεων

0,00

14.500,00

14.500,00

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

0,00

8.100,00

8.100,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

14.500,00

14.500,00

.

60.6261.0001

60.7133.0002
60.7135.0001
60.7135.0002

Παροχή υπηρεσίας επισκευής και
συντήρησης WC σχολικών κτιρίων
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
Προμήθεια εσωτερικών
κουφωμάτων σχολικών κτιρίων
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
Προμήθεια ραμπών ΑΜΕΑ για
σχολικά κτίρια (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
Προμήθεια φωτεινών
σηματοδοτών για τα σχολεία
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
ΣΥΝΟΛΟ
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2) Με την υπ΄αριθμ 41833/9-8-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΩΝ20465ΧΘ7-46Η)
εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ η πράξη «Προμήθεια μηχανημάτων έργου,
οχημάτων»
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

1322.0007

Επιχορήγηση από το
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την
προμήθεια μηχανημάτων έργου
& οχημάτων

0,00

135.000,00

135.000,00

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

0,00

84.000,00

84.000,00

0,00

48.000,00

48.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

135.000,00

135.000,00

.

64.7131.0001
64.7132.0001
64.7132.0002

Προμήθεια φορτωτή με
αυλακωτήρα (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
Προμήθεια φορτηγού
ανατρεπόμενου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
Προμήθεια ημιφορτηγού
ανατρεπόμενου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
ΣΥΝΟΛΟ

Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης, δαπάνη ποσού 135.000,00€ θα χρηματοδοτηθεί από το
πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και το υπόλοιπο ποσό των 23.040,00€ θα προέλθει από ίδιους
πόρους.
Το σύνολο της δαπάνης για τον ΚΑΕ 64.7132.0002 «Προμήθεια ημιφορτηγού ανατρεπόμενου»
ανέρχεται σε 26.040,00€ εκ των οποίων 3.000,00€ θα χρηματοδοτηθούν από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ και τα υπόλοιπα από την ΣΑΤΑ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ (ΣΑΤΑ)
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

64.7132.0002

Προμήθεια ημιφορτηγού
ανατρεπόμενου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

0,00

23.040,00

23.040,00

30.7133.0002

Προμήθεια ειδών υγιεινής

5.000,00

-390,00

4.610,00

30.7135.0008

Προμήθεια παγίων για Γαλάζιες
Σημαίες

10.000,00

-5.100,00

4.900,00

70.7131.0005

Μηχάνημα αποτρίχωσης μικρών
χοίρων

13.050,00

-13.050,00

0,00
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70.7135.0011

Προμήθεια τριχινελοσκόπιου για
τα σφαγεία

4.500,00

-4.500,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

32.550,00

0,00

32.550,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
1) Με την υπ΄αριθμ 73035/04-07-2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
(6484465ΧΙ8-6ΦΓ) εντάχθηκε στην ΣΑΜΠ 067 τροπ 0 για το έτος 2018 η «Μελέτη
αποχέτευσης Δήμου Κέας».

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

1322.0003

Επιχορήγηση από ΠΔΕ για μελέτη
αποχέτευσης Δήμου Κέας

0,00

60.000,00

60.000,00

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

63.7412.0001 Μελέτη αποχέτευσης Δήμου Κέας

0,00

60.000,00

60.000,00

2) Με την υπ΄αριθμ 45932/27-4-2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
(ΩΘΧΗ465ΧΙ8-1ΒΗ) εντάχθηκε στην ΣΑΕ 2711 τροπ 00 για το έτος 2018 η δράση
«Απαλλοτριώσεις έργου ΧΥΤΑ ΚΕΑΣ»
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

1328.0006

Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για
απαλλοτριώσεις για την
κατασκευή ΧΥΤΑ στην Κέα

0,00

19.637,70

19.637,70

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

62.7341.0005

Απαλλοτριώσεις έργου
«Κατασκευή ΧΥΤΑ Κέας»

0,00

19.637,70

19.637,70
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Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

20.6011

Τακτικές αποδοχές ΜΟΝΙΜΩΝ
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου
Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου
Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού
Τοποθέτηση φωτιστικών
σωμάτων από ΔΕΔΔΗΕ
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,
άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα
Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων
Προμήθεια ελαστικών
απορριμματοφόρων
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων 2018-19
ΣΥΝΟΛΟ

20.6051
20.6021
20.6052
20.6041
20.6054
20.6142.0001
20.6279.0003
20.6422
20.6671.0004
20.6641.0007

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

45.672,52

6.750,00

52.422,52

6.070,02

2.000,00

8.070,02

12.810,00

3.400,00

16.210,00

3.818,00

900,00

4.718,00

71.680,00

6.000,00

77.680,00

20.632,00

1.600,00

22.232,00

10.000,00

-10.000,00

0,00

1.000,00

-690,00

310,00

500,00

-500,00

0,00

2.260,00

-2.260,00

0,00

7.200,00

-7.200,00

0,00

181.642,54

0,00

181.642,54

Από την αναμόρφωση δεν επηρεάζεται ο ισοσκελισμός της υπηρεσίας.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

00.6433.0003

Δαπάνη φιλοξενίας προσωπικού
ΜΟΜΚΑ για την κατασκευή οδού
Κορησσίας - Ξύλων

0,00

10.000,00

10.000,00
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10.6261.0003

Συντήρηση και επισκευή
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
κτιρίων 2018-19

5.500,00

-4.600,00

900,00

10.7133

Έπιπλα σκεύη

1.000,00

3.500,00

4.500,00

2.400,00

-1.800,00

600,00

2.500,00

-1.000,00

1.500,00

2.000,00

-1.000,00

1.000,00

15.6232.0002
15.6261.0008

15.6262.0009

Ενοικίαση κτιρίου για στέγαση
ιατρών
Συντήρηση ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων δημοτικών
κτιρίων 2018-19
Συντήρηση και επισκευή
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
γηπέδων 2018-19

30.6261.0002

Χρωματισμοί δημοτικών κτιρίων

7.500,00

-4.400,00

3.100,00

30.6262.0008

Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην
κτιρίου)

3.000,00

-2.800,00

200,00

30.6641.0007

Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων 2018-19

4.000,00

-4.000,00

0,00

30.6671.0002

Ανταλλακτικά φορτηγών ημιφορτηγών 2018-19

2.000,00

2.800,00

4.800,00

30.6671.0004

Ανταλλακτικά για έκτακτες
επισκευές μεταφορικών μέσων

0,00

3.000,00

3000,00

30.6263.0002

Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων 2018-19

1.000,00

1.200,00

2.200,00

30.6263.0004

Έκτακτες επισκευές μεταφορικών
μέσων

0,00

820,00

820,00

30.6644.0007

Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
2018-19

5.000,00

-5.000,00

0,00

30.6672.0002

Ανταλλακτικά λοιπών
μηχανημάτων 2018-19

6.000,00

5.300,00

11.300,00

30.6264.0002

Ανταλλακτικά λοιπών
μηχανημάτων 2018-19

3.000,00

1.200,00

4.200,00
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70.6644.0009

Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
2018-19

1.500,00

-1.500,00

0,00

70.6641.0007

Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων έτους 201819

3.000,00

-3.000,00

0,00

70.6671.0003

Ανταλλακτικά πυροσβεστικών
οχημάτων 2018-19

2.500,00

2.000,00

4.500,00

70.6263.0004

Συντήρηση και επισκευή
πυροσβεστικών οχημάτων 201819

1.000,00

1.000,00

2.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

52.900,00

1.720,00

54.620,00

Το ποσό των 1.720,00€ θα χρηματοδοτηθεί από το αποθεματικό.

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ – ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΚΑΕ 41-82)
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

4121.0001

Φόροι μισθωτών υπηρεσιών
(μισθ)

32.000,00

1.000,00

33.000,00

4131.0012

ΕΦΚΑ

118.000,00

12.000,00

130.000,00

4142.0003

Κρατήσεις δημοσιεύσεων
αναδόχων

2.500,00

3.000,00

5.500,00

ΣΥΝΟΛΟ

152.500,00

16.000,00

168.500,00

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

Κ.Α.Ε.

00.8221.0001
00.8231.0001
00.8242.0002

Απόδοση φόρων μισθωτών
υπηρεσιών
Εισφορές σε ασφαλιστικούς
οργανισμούς και ταμεία
Κρατήσεις δημοσιεύσεων
αναδόχων

32.000,00

1.000,00

33.000,00

165.000,00

12.000,00

177.000,00

2.500,00

3.000,00

5.500,00

ΣΥΝΟΛΟ

199.500,00

16.000,00

215.500,00
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ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Αρχικό Αποθεματικό
Αύξηση Δαπανών (-)

Τελικό Αποθεματικό

10.070,43
1.720,00

8.350,43

Επισυνάπτεται η ανακεφαλαίωση της αναμόρφωσης.

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2. Την ΚΥΑ 7028/7.2.04 “Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και
κοινοτήτων” όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 23976/26-7-2016
3. Την υπ' αριθμ. 266/2017 (ΑΔΑ: 63ΘΣΩΕΔ-Α6Μ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με
την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2018
4. Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 5 ης αναμόρφωσης
του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2018 για τη σχετική ψήφισή της.
Β. Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 249/2018
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (αφορά τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος ΦΟΠ από διαχωρισμό για τη σύνδεση
στο δίκτυο μέσης τάσης του ακινήτου στη διεύθυνση Βουρκάρι Κέας).
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
Με την υπ’ αριθμ. 208/05.07.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 336,75 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%), στο όνομα της
υπαλλήλου του Δήμου κ.Μαρίας Φιλιππούση, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για τη
χορήγηση νέας μονοφασικής παροχής ισχύος 8 kVA με αριθμό 50029889 για να γίνει
διαχωρισμός των φωτιστικών σωμάτων της παροχής ΦΟΠ (φωτιστικά σώματα παροχής)
με αριθμό 5-50003412-01 για τη σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης ακινήτου στη διεύθυνση
Βουρκάρι Κέας.
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 654/20.08.2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το
οποίο εισέπραξε η υπόλογος στις 29 του μηνός Αυγούστου του τρέχοντος έτους.
Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος, οι δαπάνες που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 336,75 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).
Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και
την απαλλαγή της υπολόγου.
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των
άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
2. Την υπ’ αριθμ. 208/05.07.2018 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος
προπληρωμής ύψους 336,75 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%), στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου
κ.Μαρίας Φιλιππούση
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος
4. Το υπ΄αριθμ. 6/2018 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθμ. 654/20.08.2018 χρηματικό ένταλμα
προπληρωμής, ύψους 336,75 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%), που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου
κ. Μαρίας Φιλιππούση και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 250/2018
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ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής (αφορά τη χορήγηση νέας προσωρινής παροχής ισχύος 35kVA Γ21 για τη
σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου στη διεύθυνση Κόκκα Βουρκάρι/Ιουλίς
Κέας).
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
Με την υπ’ αριθμ. 240/24.07.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 798,81 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%), στο όνομα του
υπαλλήλου του Δήμου κ.Ιωάννη Πορίχη, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για τη χορήγηση
νέας προσωρινής παροχής ισχύος 35kVA Γ21 για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του
ακινήτου στη διεύθυνση Κόκκα Βουρκάρι/Ιουλίς Κέας.
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 589/27.07.2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το
οποίο εισέπραξε ο υπόλογος στις 2 του μηνός Αυγούστου του τρέχοντος έτους.
Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος, οι δαπάνες που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 798,81 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).
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’ αριθμ. 240/24.07.2018 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος
προπληρωμής ύψους 798,81 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%), στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου
κ.Ιωάννη Πορίχη
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος
4. Το υπ΄αριθμ. 5/2018 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθμ. 589/27.07.2018 χρηματικό ένταλμα
προπληρωμής, ύψους 798,81 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%), που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου
κ. Ιωάννη Πορίχη και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 251/2018
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ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης του έργου “Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης Κορησσίας Δήμου Κέας”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
Θέτω υπόψη σας τη μελέτη “Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης
Κορησσίας Δήμου Κέας” και τους όρους της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (κάτω των
ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 – Α147) για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη
δημόσιας σύμβασης του έργου “Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης
Κορησσίας Δήμου Κέας” σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27 “Ανοικτή Διαδικασία” του
Ν. 4412/2016, προϋπολογισμού μελέτης 49.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με
δυνατότητα αναθεώρησης, όπως αυτή θεωρήθηκε και μας διαβιβάστηκε με το με αριθ. πρωτ.
Οικ. 80907/1979/22-06-2018 έγγραφο του Τμήματος Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
απόφασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ. 172/2018 απόφασή του ενέκρινε την
προαναφερόμενη μελέτη που αφορά στην υλοποίηση του έργου “Κατασκευή ιδιωτικών
συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης Κορησσίας Δήμου Κέας”.
Προτείνουμε την έγκριση της μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την με ανοικτή
διαδικασία (κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 – Α147) επιλογή αναδόχου για τη
σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου “Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων δικτύου
αποχέτευσης Κορησσίας Δήμου Κέας” σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27 “Ανοικτή
Διαδικασία” του Ν. 4412/2016, προϋπολογισμού μελέτης 49.600,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ και με δυνατότητα αναθεώρησης.
Επίσης προτείνουμε την διάθεση πίστωσης ποσού 23.317,40 €, σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.0024
του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2018 και υπόλοιπου ποσού 26.282,60 € από τον
αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2019.
Η Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, θα είναι το Τμήμα
Εκτέλεσης Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Η δημοπρασία θα
διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται η 04/10/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10/10/2018 , ημέρα Τετάρτη και
ώρα 10:00 π.μ Η προκήρυξη σύμβασης και η παρούσα Διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο
ΚΗΜΔΗΣ. Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΠΝΑΙ (http://www.pnai.gov.gr/
Νέα Ανακοινώσεις) και την ιστοσελίδα του Δήμου http://www.kea.gr. Περίληψη της παρούσας
Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και θα
αναρτηθεί στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.
Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη :
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- το ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- το ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007
(Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»
- το ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- το ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- το άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176
ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
(ΚΔΕ),
- το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- το ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
- το π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
- το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
- τη με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
- τη με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- τη με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

-Το ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του
αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
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προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’
1673 ) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005,
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’ καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός
χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.
Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
- Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά
τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.)
και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
και αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :



Τις υπηρεσιακές ανάγκες
Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει τη μελέτη και τους όρους της διακήρυξης για την με ανοικτή διαδικασία (κάτω των
ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 – Α147) επιλογή αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας
σύμβασης του έργου “Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης Κορησσίας
Δήμου Κέας” σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27 “Ανοικτή Διαδικασία” του Ν.
4412/2016, προϋπολογισμού μελέτης 49.600,00 € συμπ. ΦΠΑ και με δυνατότητα
αναθεώρησης.
2) Για τη δαπάνη της εκτέλεσης του έργου θα διατεθεί ποσό 23.317,40 €, σε βάρος του Κ.Α.
25.7312.0024 του προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2018 ενώ το υπόλοιπο ποσό των
26.282,60 € από τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2019.
Η Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, θα είναι το Τμήμα
Εκτέλεσης Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Η δημοπρασία θα
διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται
η 04–10–2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10–10–2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ
Η προκήρυξη σύμβασης και η παρούσα Διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. Η
Διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΠΝΑΙ (http://www.pnai.gov.gr/Νέα
Ανακοινώσεις) και την ιστοσελίδα του Δήμου http://www.kea.gr. Περίληψη της παρούσας
Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και θα
αναρτηθεί στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 252/2018

15η

Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 10ης Σεπτεμβρίου 2018

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για ταχυδρομικά τέλη.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 5ο 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 την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου κ.
Γεωργίας Μπουγάδη ποσού 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισμού έτους
2018 με τίτλο “Ταχυδρομικά Τέλη”, στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση.
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. Την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου κ. Γεωργίας
Μπουγάδη ποσού 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισμού έτους 2018 με
τίτλο “Ταχυδρομικά Τέλη”, στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση.
2. Η υπόλογος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών μηνών, 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 παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 253/2018
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ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός δικηγόρου σχετικά με την μεταγραφή των σχολικών κτιρίων.
O πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 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. Μπορεί επίσης να
αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με
μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο,
εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία
για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις
αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ..
Ο Πρόεδρος αιτείται τον ορισμό της δικηγόρου Αθηνών κας Χριστίνας Ανδρομιδά (ΑΜ ΔΣΑ
035677)” με έδρα στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 14, Αθήνα, ΤΚ 10679, με ΑΦΜ 142782846 και
ΔΟΥ Α΄Αθηνών, για τα κάτωθι :


Απασχόληση ελέγχου τίτλων ιδιοκτησίας του Δήμου Κέας στο Υποθηκοφυλακείο Κέας
(10 ώρες Χ 80 Ευρώ = 800 €),



Απασχόληση στα γραφεία του Δήμου Κέας, επικοινωνίας με αρμοδίους υπαλλήλους
προς συλλογή απαιτούμενων εγγράφων (4 ώρες Χ 80 Ευρώ = 320 €),



Σύνταξης έκθεσης τίτλων ιδιοκτησίας 150 €,



Απασχόληση σε επικοινωνία με αρμόδιους φορείς, σύνταξη των απαιτούμενων για την
έκδοση των σχετικών διαπιστωτικών πράξεων εγγράφων προς υποβολή τους στους
αρμόδιους φορείς (6 ώρες Χ 80 Ευρώ= 480 €),



Δαπάνες λήψεως αντιγράφων τίτλων ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο Κέας και
μεταγραφή της ως άνω περί μεταβίβασης απόφασης του Δημάρχου 250 €.

Συνολικά το κόστος των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 Ευρώ, πλέον
ΦΠΑ 24% 480,00 €, ήτοι στο ποσό των 2.480,00 €.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1.
2.
3.
4.

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση ιε’ της παραγράφου 1.
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
Την οικονομική προσφορά της δικηγόρου.

5. Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει τη δικηγόρο Αθηνών κα Χριστίνα Ανδρομιδά (ΑΜ ΔΣΑ 035677)”, με έδρα στην οδό
Χαριλάου Τρικούπη 14, Αθήνα, ΤΚ 10679, με ΑΦΜ 142782846 και ΔΟΥ Α΄Αθηνών για τα
κάτωθι :


Απασχόληση ελέγχου τίτλων ιδιοκτησίας του Δήμου Κέας στο Υποθηκοφυλακείο Κέας
(10 ώρες Χ 80 Ευρώ = 800 €),



Απασχόληση στα γραφεία του Δήμου Κέας, επικοινωνίας με αρμοδίους υπαλλήλους
προς συλλογή απαιτούμενων εγγράφων (4 ώρες Χ 80 Ευρώ = 320 €),



Σύνταξης έκθεσης τίτλων ιδιοκτησίας 150 €,



Απασχόληση σε επικοινωνία με αρμόδιους φορείς, σύνταξη των απαιτούμενων για την
έκδοση των σχετικών διαπιστωτικών πράξεων εγγράφων προς υποβολή τους στους
αρμόδιους φορείς (6 ώρες Χ 80 Ευρώ= 480 €),



Δαπάνες λήψεως αντιγράφων τίτλων ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο Κέας και
μεταγραφή της ως άνω περί μεταβίβασης απόφασης του Δημάρχου 250 €.

Συνολικά το κόστος των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 Ευρώ, πλέον
ΦΠΑ 24% 480,00 €, ήτοι στο ποσό των 2.480,00 €.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 254/2018
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Ο πρόεδρος της Ο. Ε. - Δήμαρχος Κέας

Ιωάννης Ευαγγέλου

Τα μέλη

Δημήτριος Καβαλιέρος

Ελευθερία Στ. Μορφωνιού

Ελευθέριος Τζουβάρας

