5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 18η Φεβρουαρίου 2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 5ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 18η Φεβρουαρίου 2019
Σήμερα, 18 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό
Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου στην
Ιουλίδα Κέας, ύστερα από την 560/14-2-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που
επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν
παρόντα 9 μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Καβαλιέρος
2. Νικόλαος Αντ. Ζουλός
3. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος
4. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
5. Νικόλαος Α. Πολίτης
6. Αντώνιος Β. Παούρης
7. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου
8. Δημήτριος Ν. Μουζάκης
9. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος
2. Γεώργιος Δ. Πατητής
3. Στέφανος Αθ. Βρεττός
4. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη
5. Βασιλική Δ. Δεμένεγα
6.Μουζάκη Αντ.Σώζα
7.Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος
8. Νικόλαος Στ. Παούρης
(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, ενώ ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Μανούσος Ψημίτης, και ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Κορησσίας κ. Δημήτριος Πολίτης απουσιάζουν.
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την τήρηση
των πρακτικών.
Δεν προσήλθαν ούτε αποχώρησαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18/02/2019
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 560/14-2-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
Θέμα 1ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων ΟΑΕΔ για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
στο ΙΚΑ υπαλλήλων μέσω του προγράμματος ''Προώθηση της απασχόλησης Προγραμμάτων
Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ''. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 2ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2018 για
την κάλυψη λειτουργικών δαπανών θέρμανσης των σχολείων των ΟΤΑ (συμπληρωματική
κατανομή). [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 3ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ.5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 4ο: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το δ’ τρίμηνο 2018. [Εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 5ο: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για εκπροσώπηση του Δήμου σε διαδικασίες
εξωδικαστικού συμβιβασμού. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 6ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της
υπ’αρίθμ. υπουργικής αποφ., αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών , Γ. Χουλιαράκη». [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 7ο: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για τη διοργάνωση δράσεων
ενημέρωσης και πρόληψης του καρκίνου του μαστού. [Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, κ.Κων/νος
Θώδος]
Θέμα 8ο: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την μερική κάλυψη του
κόστους μετακίνησης διδασκόντων του Μουσικού Εργαστηρίου Κέας. [Εισηγητής: Πρόεδρος
ΔΣ, κ.Κων/νος Θώδος]
Θέμα 9ο: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την προμήθεια και
απονομή τιμητικών πλακετών. [Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, κ.Κων/νος Θώδος]
Θέμα 10ο: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα. [Εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου].
Θέμα 11ο: Παραχώρηση αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου στην περιοχή Βρόσκοπος Νήσου Κέας
για την υλοποίηση του έργου «Λιμενική εγκατάσταση πρόσβασης (αποβάθρα), αγωγοί
υδροληψίας και διάθεσης αλμόλοιπων μονάδας αφαλάτωσης και οδοποιία, που αποτελούν
συνοδά έργα του σύνθετου τουριστικού καταλύματος στην περιοχή Βρόσκοπος Δήμου Κέας»,
της εταιρείας «Ειδικού Σκοπου24 ΑΕ». [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 12ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της «Προμήθειας υγρών απόφραξης». [Εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 13ο: Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δημοτικής
οδοποιίας του Δήμου Κέας για το έτος 2012». [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 14ο: Αποδοχή και έγκριση μελέτης ύδρευσης Ποισσών από γεώτρηση Αγ. Αναργύρων.
[Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 15ο: Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης εκπροσώπων του Δήμου,
για τη συμμετοχή τους στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “ΒΟΟΤ 2019” (Ντύσελντορφ, Γερμανία)
και στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “ΒΙΤ 2019” (Μιλάνο, Ιταλία). [Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.
Ευαγγέλου]
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Θέμα 1ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων ΟΑΕΔ για την καταβολή ασφαλιστικών
εισφορών στο ΙΚΑ υπαλλήλων μέσω του προγράμματος ''Προώθηση της απασχόλησης
Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ''.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη
Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι,
έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 52480/01.08.2018 (ΑΔΑ: Ω2ΕΒ4691Ω2-ΝΛ4) δημόσια
πρόσκληση του ΟΑΕΔ, τις επιμέρους αποφάσεις καταβολής επιχορήγησης του συνόλου των
ασφαλιστικών εισφορών και την υπ' αριθμ. 8.7847/25.07.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ
3013/Β/25.07.2018), καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποδεχθεί επιχορήγηση
συνολικού ύψους 2.476,43 € για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ των
απασχολούμενων υπαλλήλων μέσω του Προγράμματος ''Προώθηση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς''.
Η εν λόγω επιχορήγηση θα κατανεμηθεί στον ΚΑ 10.6054 ''Εργοδοτικές εισφορές
εκτάκτου προσωπικού'' του προϋπολογισμού έτους 2019 με το ποσό των 2.467,43 €.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση
του Δημάρχου και έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ. 52480/01.08.2018 (ΑΔΑ: Ω2ΕΒ4691Ω2ΝΛ4) πρόσκληση του ΟΑΕΔ, τις επιμέρους αποφάσεις καταβολής επιχορήγησης του
συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών και την υπ' αριθμ. 8.7847/25.07.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ
3013/Β/25.07.2018),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται τις πιστώσεις του ΟΑΕΔ μηνών Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2018 συνολικού
ποσού 2.476,43 € για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ των υπαλλήλων
μέσω του προγράμματος ''Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς'' και τις κατανέμει στον KA 10.6054 ''Εργοδοτικές
εισφορές έκτακτου προσωπικού'' του προϋπολογισμού έτους 2019.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 32/2019
Θέμα 2ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2018
για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών θέρμανσης των σχολείων των ΟΤΑ
(συμπληρωματική κατανομή).
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με:
1. Το άρθρο 267§2 του Ν. 3852/2010 «Μεταβατικές διατάξεις οικονομικής διαχείρισης
Δήμων»,
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2. Το άρθρο 113§6 του Ν. 1892/1990 «Θέματα υλικοτεχνικής υποδομής της
εκπαίδευσης» και
3. Το υπ’ αριθμ. 141864/31.12.2018 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, σε εκτέλεση της με Αριθμ. Πρωτ.:
78020/28.12.2018 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α: 7ΥΙ9465ΧΘ7-2ΚΨ),
κατανέμεται στο Δήμο μας το ποσό των 1.860,00€, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη
των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α’ θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης
χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Κέας έτους 2018.
Στο προαναφερθέν ποσό γίνεται παρακράτηση 0,15% για το Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων (Τ.Π.Δ.), δηλαδή ποσό ύψους 2,79€. Επομένως το καθαρό ποσό επιχορήγησης
των σχολείων ανέρχεται σε 1.857,21€.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να:
-αποδεχθεί την ανωτέρω επιχορήγηση, που θα πιστωθεί στο ΚΑ εσόδου 0611.0002 του
προϋπολογισμού του έτους 2019
-να εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και να ψηφίσει
πίστωση του ποσού των 1.860,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ.,
δηλαδή ποσού 2,79€) σε βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του
έτους 2019 με ΚΑ 00.6711.0005
-να αποφασίσει ότι τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των Ενιαίων
Σχολικών Επιτροπών του Δήμου
Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1/2019 σχετική απόφαση της Δ.Ε.Π.
εισηγούμαστε την κατανομή του ανωτέρω ποσού ως εξής:

Σχολική Επιτροπή

Ποσό επιχορήγησης

Αιτιολογία

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης

1114,33€

Λειτουργικές δαπάνες
θέρμανσης σχολείων
(συμπληρωματική κατανομή)

742,88€

Λειτουργικές δαπάνες
θέρμανσης σχολείων
(συμπληρωματική κατανομή)

1.857,21€

Λειτουργικές δαπάνες
θέρμανσης σχολείων
(συμπληρωματική
κατανομή)

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης

ΣΥΝΟΛΟ

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω
διατάξεις και την εισήγηση της κας Μορφωνιού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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-Αποδέχεται την επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των
ΟΤΑ που θα πιστωθεί στο ΚΑ εσόδου 0611.0002 του προϋπολογισμού του έτους
2019.
-Εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και πίστωση του ποσού
των 1.860,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού
2,79€) σε βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2019 με
ΚΑ 00.6711.0005 ως εξής:
Σχολική Επιτροπή

Ποσό επιχορήγησης

Αιτιολογία

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης

1114,33€

Λειτουργικές δαπάνες
θέρμανσης σχολείων
(συμπληρωματική κατανομή)

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης

742,88€

Λειτουργικές δαπάνες
θέρμανσης σχολείων
(συμπληρωματική κατανομή)

1.857,21€

Λειτουργικές δαπάνες
θέρμανσης σχολείων
(συμπληρωματική
κατανομή)

ΣΥΝΟΛΟ

- τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών του
Δήμου
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 33/2019
Θέμα 3ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.
4412/2016 «Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών» και
την παράγραφο 5 αναφέρεται ότι: «Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και
στον ανάδοχο».
Επίσης στη παράγραφο 5 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016 αναφέρεται ότι: «Αν
παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του
πρωτοκόλλου και δε ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του,
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια».
Ζητείται από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εγκρίνουν τα πιο κάτω
πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών:
1. Το από 31/1/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
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εργασία ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου μηνός Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 879/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., έναντι συνολικού ποσού 163,68 €.
2. Το από 11/02/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία διαμονής των επίσημων προσκεκλημένων, για τον εορτασμό του πολιούχου Αγίου
Χαράλαμπου και συγκεκριμένα τη χρήση ενός μονόκλινου δωματίου, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 65/2019 απόφαση Δημάρχου, από τoν ανάδοχο κ.Λέανδρο Αργ.Εμμανουήλ “ΞΕΝΩΝ ΣΕΙΡΙΗ”, έναντι συνολικού ποσού 40,50 €.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική
συζήτηση,
ΑΠOΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει στο σύνολό της την πιο πάνω εισήγηση και τα αναφερόμενα σε αυτήν
πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 34/2019
Θέμα 4ο: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το δ’ τρίμηνο 2018.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, κ. Ι.Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος
το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
ενέκρινε, με την υπ’ αριθμ. 13/2019 απόφασή της, την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2018 (δ΄ τρίμηνο), βασιζόμενη στην κάτωθι σχετική εισήγηση της οικονομικής
υπηρεσίας του Δήμου:
«Με την ΚΥΑ 34574 / 20-7-2018 ΦΕΚ Α’ 2942 τροποποιήθηκε η διαδικασία
υπολογισμού των οικονομικών αποτελεσμάτων
και παρακολούθησης των
προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
Με βάση τις αλλαγές που διαλαμβάνονται στην ανωτέρω ΚΥΑ και σύμφωνα με τις
οδηγίες που δίνονται στο υπ. αριθμ. 44485 / 6-8-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ και σε συνέχεια
της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας για το έτος 2018, σας
υποβάλλουμε την έκθεση εκτέλεσης του Δ΄ τριμήνου 2018.
Η Οικονομική Επιτροπή, καλείται να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Δ΄
τριμήνου, που παρουσιάζονται με την παρούσα, και να διαπιστώσει αν στον
προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα
εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης.
Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει υπερεκτίμηση εσόδων, τότε το Δημοτικό Συμβούλιο
προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του Π/Υ , με απόφασή του που λαμβάνεται εντός
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την
Οικονομική Επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και
αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση
ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.
Εάν η Επιτροπή δεν διαπιστώσει υπερεκτίμηση εγγεγραμμένων εσόδων , τότε το
Δημοτικό Συμβούλιο, καλείται να ελέγξει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, δυνάμενο
να προβεί σε αναμόρφωσή του Π/Υ, το ίδιο, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.
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Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου,
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν
3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής
ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα,
όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας, σας παραθέτουμε τα αποτελέσματα
επίτευξης των στόχων για το Δ΄ τρίμηνο 2018.
Συγκεκριμένα διαβιβάζουμε προς την οικονομική επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους
πίνακες, όπου εμφανίζονται τα έσοδα και οι δαπάνες με τα προϋπολογισθέντα και τα
απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του τέταρτου τριμήνου :
1. Πίνακας 1 : Ταμιακός απολογιστικός πίνακας εσόδων Δ΄ τριμήνου του έτους 2018.

2. Πίνακας 2 : Ταμιακός απολογιστικός πίνακας δαπανών Δ΄ τριμήνου του έτους 2018.
3. Πίνακας 3 : Πίνακας στόχων εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2018.
Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας στην
πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ 34574 «για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των
στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό των αποκλίσεων λαμβάνονται
υπόψη οι εξής παράμετροι:
α) Η πορεία είσπραξης των εσόδων του Π/Υ σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους
εσόδων κατά την διάρκεια του έτους.»
Στην §5 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι οι στόχοι των υποομάδων «Ίδια έσοδα» και
«Έσοδα ΠΟΕ» ελέγχονται διακριτά εφαρμόζοντας την ίδια μεθοδολογία υπολογισμού
απόκλισης των εσόδων.

Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι και
ο απολογισμός του Δ΄ τριμήνου.

Ομάδα ΚΑΕ

Ομαδοποιημένοι Κωδικοί
Προϋπολογισμού

Στόχος

Απολογισμός

Απόκλιση

Ποσοστό
Απόκλισης

1. Επιχορηγήσεις
από Τακτικό
Προϋπολογισμό

(06)+(1211)+(1214)+(131)+
(1325)+ (1327) + (1215)

1.016.944,20

997.446,43

-19.497,77

-1,92%
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2. Επιχορηγήσεις
από ΠΔΕ και ΕΕ

(1212)+ (1216)+ (1321) + (1322)
+ (1328)- (8262)+ (1217) +
(1323)+ (1324)

176.844,63

74.237,72

-102.606,91

-58,02%

3α. Ίδια Έσοδα

(01)+ (02)+ (03)+ (04) + (05)+
(07) + (11)+ (14) + (15) + (16) +
(1213) + (1219) + (1326)+ (1329)

776.283,74

627.347,83

-148.935,91

-19,19%

3β. Ίδια Έσοδα
ΠΟΕ

(21) + (22) _Έσοδα
παρελθόντων οικονομικών ετών
(Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για
πρώτη φορά

228.410,00

282.672,27

54.262,27

23,76%

4. Έσοδα Κ.Α.Ε. 32

(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα (85) _Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων

138.234,72

132.520,77

-5.713,95

-4,13%

5. Λοιπά Έσοδα

(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου
και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές
χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις
από δάνεια

404.700,00

415.260,81

10.560,81

2,61%

Σύνολο Εσόδων
(Α1)

6. Διαθέσιμα

Σύνολο Εσόδων
και Διαθεσίμων
(Α1+6)

2.741.417,29 2.529.485,83

Ταμειακά διαθέσιμα κατά την
31.12 2017

1.644.017,50

-211.931,46 -7,73%

1.644.017,50

4.385.434,79 4.173.503,33

-211.931,46 -4,83%

Από τον παραπάνω πίνακα εκτέλεσης διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο εσόδων (Α1) οι
εισπράξεις υστερούν κατά 211.931,46€ του στόχου διαμορφώνοντας το ποσοστό της
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απόκλισης στο -7,73%.Το μεγαλύτερο ποσοστό απόκλισης εμφανίζεται στην ομάδα 2
«Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και ΕΕ» με -58,02%.
Εάν στο σύνολο των εισπράξεων της χρήσης προσθέσουμε και τα αρχικά διαθέσιμα
διαπιστώνουμε ότι η απόκλιση μειώνεται σε -4,83%, η οποία είναι μεν αρνητική, παραμένει
όμως εντός του αποδεκτού ορίου του -10% όπως αυτό ορίζεται από το Υπουργείο
Εσωτερικών.
Ο επόμενος πίνακας αφορά στον διακριτό έλεγχο των υποομάδων των ιδίων εσόδων,
όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 34574 και στο έγγραφο 44485 του ΥΠΕΣ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018
Στόχος

Απολογισμός

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

776.283,74

627.347,83

-148.935,91

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ

228.410,00

282.672,27

54.262,27

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

138.234,72

132.520,77

-5.713,95

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ + ΠΟΕ

1.142.928,46

1.042.540,87

Ποσοστό
Απόκλισης

Απόκλιση

-100.387,59

-8,78

Διαπιστώνουμε ποσοτική υστέρηση των εισπράξεων έναντι του στόχου, ύψους
100.387,59€ σε σύνολο στόχου 1.142.928,46€. Το αρνητικό ποσοστό -8,78% είναι εντός
του αποδεκτού ορίου απόκλισης.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ
Στο άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ 34574 αναφέρεται ότι «για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης
των στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό των αποκλίσεων λαμβάνονται
υπόψη οι εξής παράμετροι:
«β) Η πορεία πραγματοποίησης των εξόδων του Π/Υ σε σχέση με τους αντίστοιχους
στόχους εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους.»

Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι και
ο απολογισμός του Δ΄ τριμήνου.

Ομάδα ΚΑΕ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ
ΚΩΔΙΚΟΙ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στόχος

Απολογισμός

Απόκλιση

Ποσοστό
Απόκλισης
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1. Κόστος
προσωπικού

(60)_Αμοιβές και
έξοδα προσωπικού +
(8111) _Αμοιβές και
έξοδα προσωπικού
(ΠΟΕ)

718.290,02

677.993,85

-40.296,17

2. Λοιπά
έξοδα
χρήσης

(6)_Έξοδα Χρήσης (60) _Αμοιβές και
έξοδα προσωπικού

1.925.310,55

1.368.569,56

-556.740,99

3. Δαπάνες
για
επενδύσεις

(+) (7) _Επενδύσεις

1.205.180,04

348.393,12

-856.786,92

123.734,74

91.269,25

-32.465,49

402.849,01

321.992,75

-80.856,26

4.375.364,36

2.808.218,53

1.567.145,83

4. Πληρωμές
ΠΟΕ

5. Αποδόσεις
εσόδων υπέρ
Δημοσίου
και τρίτων

Σύνολο
Εξόδων (Β1)

(81)_Πληρωμές
υποχρεώσεων
(Π.Ο.Ε.) - (8111)
_Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού + (83)
_Επιχορηγούμενες
πληρωμές
υποχρεώσεων
(Π.Ο.Ε.)
(82)_α) Αποδόσεις
εσόδων υπέρ
Δημοσίου και τρίτων
- (8262) _Επιστροφή
χρημάτων λόγω
ανάκλησης
κατανομής
χρηματοδότησης
ΠΔΕ
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Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, πλέον, υπολογίζεται σωρευτικά
η απόκλιση των συνολικών πραγματοποιημένων πληρωμών σε σχέση με τους
αντίστοιχους στόχους πληρωμών. (Απολογισμός – Στόχος).
Επομένως οι αρνητικές αποκλίσεις είναι θεμιτές, καθώς η πραγματοποίηση των
δαπανών δεν πρέπει να ξεπεράσει τους στόχους που έχουν τεθεί.
Απλήρωτες Υποχρεώσεις στις 31/12/2018
Οι απλήρωτες υποχρεώσεις αποτελούν την τρίτη παράμετρο του ελέγχου επίτευξης
των στόχων σύμφωνα με την §1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 34574.
Τόσο στην ΚΥΑ, όσο και στην διευκρινιστική εγκύκλιο 44485, αναφέρεται «… η αρχή
κατάρτισης ρεαλιστικού προϋπολογισμού συνεπάγεται την εκτίμηση εξόφλησης του συνόλου
του προϋπολογισμού, και ως εκ τούτου, δεν υφίσταται εκτίμηση για την δημιουργία
απλήρωτων υποχρεώσεων». Αυτό σημαίνει ότι ο στόχος για τις απλήρωτες υποχρεώσεις
στη λήξη του έτους ισούται υποχρεωτικά με μηδέν (0).
Στην πράξη όμως, η ολική εξόφληση όλων των υποχρεώσεων μέχρι την λήξη του έτους
δεν είναι εφικτή για αντικειμενικούς λόγους. Για παράδειγμα, η μισθοδοσία του Δεκεμβρίου
των εποχικών υπαλλήλων και των αιρετών πληρώνεται εκ του νόμου, στις 12 Ιανουαρίου
του επόμενου έτους. Το ίδιο ισχύει για τους παρακρατηθέντες φόρους του διμήνου
Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου, που αποδίδονται πάλι εκ του νόμου τον Ιανουάριο του επόμενου
έτους.
Πέραν αυτών, υπάρχουν υποχρεώσεις παρελθόντων ετών που δεν μπορούν να
εξοφληθούν με υπαιτιότητα του προμηθευτή. Το κοινότερο παράδειγμα υπαιτιότητας
προμηθευτή είναι η αδυναμία προσκόμιση ενημερότητας, είτε φορολογικής είτε
ασφαλιστικής.
Δεδομένων όσων εκτέθηκαν παραπάνω, παραθέτουμε τον πίνακα απόκλισης των
απλήρωτων υποχρεώσεων από τον υποχρεωτικά μηδενικό στόχο.

Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις (Γ2)

Στόχος
0,00

Απολογισμός
112.755,00

Απόκλιση
112.755,00

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι στο σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων ύψους
112.755,00€ τα 37.072,00€ αφορούν μισθοδοσία Δεκεμβρίου 2018 και απόδοση
κρατήσεων τελευταίου διμήνου 2018, και τα 38.088,48€ αφορούν υποχρεώσεις που δεν
μπορούν να εξοφληθούν λόγω υπαιτιότητας του προμηθευτή. Το υπόλοιπο ποσό των
37.594,52€ αφορά τιμολόγια που είτε περιήλθαν στην υπηρεσία στις αρχές Ιανουαρίου, είτε
εκδόθηκαν μετά τις 28 Δεκεμβρίου και δεν υπήρχε επαρκής χρόνος εκκαθάρισης και
εξόφλησης.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ
Με την ΚΥΑ 34574 εισάγονται στον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισμού δύο νέες
έννοιες, το Ταμειακό Αποτέλεσμα και το Οικονομικό Αποτέλεσμα.
Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Ταμειακού Αποτελέσματος ορίζεται η διαφορά των
στόχων εσόδων και εξόδων, ενώ στην §3γ του άρθρου 3, ορίζεται ότι «η ποσοτική διαφορά
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των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων αποτελεί την απόκλιση από τον
στόχο του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ».
Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Οικονομικού Αποτελέσματος ορίζεται η διαφορά του
ταμειακού αποτελέσματος και του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων, ενώ στην §3ε
ως Οικονομικό Αποτέλεσμα ορίζεται, «Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί του
στόχου ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και των επί του στόχου των απλήρωτων
υποχρεώσεων αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ.
Η αναγωγή της απόκλισης σε ποσοστό πραγματοποιείται από τον τύπο (Απόκλιση
οικονομικού αποτελέσματος / στόχο συνολικών εσόδων)».
Παραθέτουμε τον αντίστοιχο πίνακα υπολογισμού του Ταμειακού και Οικονομικού
Αποτελέσματος καθώς και το ποσοστό της απόκλισης για το Δ΄ τρίμηνο.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

Σύνολο εσόδων (Α1)

Στόχος
2.741.417,29

Απολογισμός
2.529.485,83

6. Διαθέσιμα

1.644.017,50

1.644.017,50

Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6)
Σύνολο Εξόδων (Β1)

(Δ). Ταμειακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1

4.385.434,79

4.173.503,33

Απόκλιση
-211.931,46

-211.931,46

4.375.364,36

2.808.218,53

-1.567.145,83

10.070,43

1.365.284,80

1.355.214,37

Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2)

0,00

112.755,00

112.755,00

(Ε).Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2)

10.070,43 1.252.529,80

1.242.459,37

Ποσοστό απόκλισης Οικονομικού
Αποτελέσματος

28,33%

Διαπιστώνεται ότι η διαφορά εσόδων – εξόδων διαμορφώνει την απόκλιση του
Ταμειακού Αποτελέσματος σε 1.355.214.37€. Κατά συνέπεια, η απόκλιση του Οικονομικού
Αποτελέσματος διαμορφώνεται σε 1.242.459.37€.
Ο απολογισμός του δ΄ τριμήνου, έδειξε ότι τα χρηματικά διαθέσιμα (αφαιρουμένου του
αποθεματικού) διαμορφώθηκαν στο ποσό των 1.355.214,37€. Το ποσό αυτό επαρκεί για
την εξόφληση των απλήρωτων υποχρεώσεων στις 31/12/2018 ύψους 122.755,00€ και
ταυτόχρονα συγκεντρώνεται ποσό 1.242.459,37€ για την χρηματοδότηση μελλοντικών
δαπανών.
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Συνεπώς η απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος από τον στόχο είναι θετική,
ποσοστού 28,33%%.
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Π/Υ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΟΠΔ
Με τη ΚΥΑ 34574 εισάγεται επίσης η υποχρέωση κατά τον υπολογισμό της απόκλισης
να λαμβάνονται υπόψη και τυχόν αναμορφώσεις του Π/Υ που μεταβάλλουν το συνολικό του
ύψος.
Στην §4 του άρθρου 2 αναφέρεται «… Το ποσοστό μεταβολής μεταξύ του συνολικού
ύψους του π/υ, βάσει του οποίου έχει καταρτισθεί η στοχοθεσία, και του αναμορφωμένου
π/υ εφαρμόζεται ως συντελεστής στους στόχους συνολικών εσόδων και εξόδων
προκειμένου να υπολογιστεί η οριστική απόκλιση».
Η αναμόρφωση της στοχοθεσίας που ψηφίστηκε από το ΔΣ με την απόφασή του
250/2018, έχει λάβει υπόψη της τον Π/Υ όπως είχε διαμορφωθεί την 1/9/2018. Στις
28/12/2018 εγκρίθηκε η 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού με την οποία μεταβλήθηκε το
ύψος του. Κατά συνέπεια εφαρμόζουμε όσα ορίζονται στην §4 προκειμένου να υπολογιστεί
η οριστική απόκλιση.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ Π/Υ
Σύνολο Π/Υ στοχοθεσίας

4.783.990,00

Σύνολο αναμορφωμένου Π/Υ

5.204.332,22
420.342,22

Μεταβολή Π/Υ στοχοθεσίας

8,78%

Συντελεστής αναμόρφωσης Π/Υ

Η αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού κατά 420.342,22€ οφείλεται στην 5η και
8η αναμόρφωση όπου εντάχθηκαν επιχορηγούμενες δαπάνες, από το πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και το ΠΔΕ καθώς και προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή
γηπέδου 5Χ5. Το ποσοστό που θα εφαρμοστεί ως συντελεστής στους στόχους
εσόδων και δαπανών είναι 8,78%%.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ Π/Υ
Σύνολο εσόδων (Α1)

Στόχος
2.741.417,29

Απολογισμός
2.529.485,83

Απόκλιση
-211.931,46

Συντελεστής αναμόρφωσης

8,7864%

Διαμορφωμένο σύνολο εσόδων

2.982.290,17

2.529.485,83

-452.804,34

6. Διαθέσιμα

1.644.017,50

1.644.017,50
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Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6)
Σύνολο Εξόδων (Β1)
Συντελεστής αναμόρφωσης

Διαμορφωμένο Σύνολο Εξόδων (Β1)
Δ. Διαμορφωμένο Ταμειακό Αποτέλεσμα
(Α1+6)-Β1
Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2)
Διαμορφωμένο Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2)
Διαμορφωμένο Ποσοστό απόκλισης
Οικονομικού Αποτελέσματος

4.626.307,67

4.173.503,33

-452.804,34

2.808.218,53

-1.567.145,83

2.808.218,53

-1.951.584,42

-133.495,28

1.365.284,80

1.498.780,08

0,00

112.755,00

112.755,00

-133.495,28

1.252.529,80

1.386.025,08

4.375.364,36
8,7864%
4.759.802,95

29,96%

Ο συνολικός στόχος των εσόδων (εκτός των διαθεσίμων) και ο συνολικός στόχος των
δαπανών προσαυξάνονται κατά τον συντελεστή αναμόρφωσης και διαμορφώνονται
4.626.307,67€ και 4.759.802,95€ αντίστοιχα.
Διαπιστώνουμε ότι παρά την αύξηση του στόχου των εσόδων, η συνολική απόκλιση
της εκτέλεσης συνεχίζει να βρίσκεται σε θετικά επίπεδα και διαμορφώνεται σε ποσοστό
29,96%.
Η επιβολή του συντελεστή αναμόρφωσης στο σύνολο των εξόδων διαμόρφωσε την
απόκλιση σε 1.951.584,42€ και για το λόγο αυτό, αυξήθηκε και το ποσοστό απόκλισης του
Οικονομικού Αποτελέσματος.
Συνεπώς, η οριστική απόκλιση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από τους στόχους
παραμένει σε θετικό επίπεδο.
Η Προϊσταμένη Οικονομικού
Σοφία Νεχαλιώτου .»

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη και τους
πίνακες στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που επισυνάπτονται στην παρούσα
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Η κα.Ειρ.Βελισσαροπούλου αναφέρει ότι θεωρεί μεγάλο το ποσό των ανεξόφλητων
υποχρεώσεων , και οι σύμβουλοι της μειοψηφίας (κ.κ. Βελισσαροπούλου, Μουζάκης,
Τζουβάρας,) ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ για τον ανωτέρω λόγο
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
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απόφαση 13/2019 της Οικονομικής Επιτροπής, τις ανωτέρω διατάξεις, τους πίνακες
στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που επισυνάπτονται στην παρούσα και
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(6 ΥΠΕΡ και 3 ΠΑΡΩΝ)
Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το δ’ τρίμηνο του
έτους 2018, τους πίνακες στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 35/2019
Θέμα 5ο: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για εκπροσώπηση του Δήμου σε διαδικασίες
εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Αναβάλλεται
Θέμα 6ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της
υπουργικής αποφ., υπ’αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών , Γ. Χουλιαράκη».
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου ο οποίος εισηγούμενος το 6ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την υπουργική αποφ., υπ’αριθμ. οικ.
2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών , Γ.
Χουλιαράκη», αποφασίζεται ότι:
- εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση αυτής
(από 24-01-2019) η υποχρέωση ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης
στην Τράπεζα της Ελλάδος
- η μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων (όπως αυτά προσδιορίζονται
στο άρθρ. 11 της ΥΑ) στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης της Τράπεζας της
Ελλάδος.
- η υποχρέωση των Φορέων όπως προβαίνουν σε συναλλαγές μέσω του ανωτέρω
λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, και την
πολυπλοκότητα και αναποτελεσματικότητα που δημιουργείται από τη διαχείριση των
πόρων των Δήμων
- Την υποχρεωτική πλέον απόδοση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που
κατανέμονται, βάσει των σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, στους
OTA Α΄ και Β΄ Βαθμού, από την ως άνω ημερομηνία, με μεταφορά από το
λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, στους λογαριασμούς της ταμειακής διαχείρισης στην
Τράπεζα της Ελλάδος.
- Η ορθή χρήση του όρου «διευκόλυνση των συναλλαγών», ελέγχεται και
αξιολογείται από το ΓΛΚ και τις εποπτεύουσες ΓΔΟΥ με βάση κριτήρια, που
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-

-

ουσιαστικά περιορίζουν – αν όχι αποκλείουν – τη τήρηση λογαριασμών σε άλλα
πιστωτικά ιδρύματα πλην της ΤτΕ.
Την παρακολούθηση από την Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού
Προγραμματισμού του ΓΛΚ, τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, των κινήσεων και των
υπολοίπων των λογαριασμών των δήμων, που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα,
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Την υποχρέωση των δήμων για έγκαιρη προειδοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος,
του ΓΛΚ και του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), σε
περίπτωση απόληψης από την Ταμειακή Διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος
ποσού υψηλότερου των δέκα εκατομμυρίων ευρώ.

Η έκδοση και ισχύς της ως άνω ΥΑ καθιστά αδύνατη την λειτουργία των Δήμων και
των νομικών τους προσώπων, αποτελεί εμπόδιο στην αποτελεσματική διαχείριση των
δημοτικών τους υποθέσεων, παραβιάζει βάναυσα τις συνταγματικά κατοχυρωμένες
αρχές της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας αυτών. Οι επιβληθείσες ρυθμίσεις με
τους ν. 4270/2014, ν. 4323/2015, 4484/2017, και εν τέλει με τον ν. 4549/2018, αποτελούν
αντισυνταγματικές παρεμβάσεις, καθόσον αφορά τους ΟΤΑ, η δε εκδοθείσα ΥΑ κατ’
εξουσιοδότηση του άρθρ. 80 ν. 4549/2018 ως εκτελεστή πράξη προσβάλλει βάναυσα
την κατοχυρωμένη εκ του Συντάγματος αυτοτέλεια των ΟΤΑ, καθόσον:
1. Αναιρείται ο πυρήνας της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ (Συντ. 102) διότι
στερούνται την δυνατότητα ελεύθερης τοποθέτησης των αποθεματικών και των
ταμειακών τους διαθεσίμων, με αποφάσεις των οργάνων τους.
2. Οι ΚΑΠ αποτελούν πόρους της αυτοδιοίκησης και επομένως πρέπει, νομικώς και
οικονομικώς, να αντιμετωπίζονται ακριβώς όπως τα ταμειακά διαθέσιμα των ΟΤΑ.
Για την ταυτότητα του νομικού λόγου, λοιπόν, παραβιάζεται και ειδικώς ως προς
τους ΚΑΠ η οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ.
3. Η ΥΑ δεν κάνει καμία διάκριση, όπως θα όφειλε, μεταξύ φορέων Γενικής
Κυβέρνησης που απολαύουν οικονομικής αυτοτέλειας και φορέων που δεν
απολαύουν του ειδικού προστατευτικού καθεστώτος της αυτοτέλειας.
4. Η μεταφορά των πόρων δεν δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος,
καθώς δεν εξυπηρετεί την ειλικρίνεια και ακρίβεια του προϋπολογισμού.
5. Η προβλεπόμενη δυνατότητα εξαιρέσεως επιμέρους ΟΤΑ από το νέο καθεστώς, με
απόφαση της εποπτεύουσας ΓΔΟΥ του ΥΠΕΣ και του ΓΛΚ επιτείνει την προσβολή
της οικονομικής τους αυτοτέλειας, καθώς η απόφαση λαμβάνεται από κρατικά
όργανα.
6. Στην ΥΑ δεν αναφέρεται κανένα απολύτως κριτήριο, που πρέπει να λαμβάνεται υπ’
όψιν για την εξαίρεση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης από το νέο καθεστώς με
αποτέλεσμα να επιτείνεται η αδιαφάνεια και να τίθενται οι προϋποθέσεις άνισης
μεταχείρισης των ΟΤΑ, ενόψει και της επικείμενης προεκλογικής περιόδου.
7. Τέλος, με τις διατάξεις της ΥΑ παραβιάζεται το Κοινοτικό Δίκαιο και ο Ευρωπαϊκός
Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας (ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 1850/1989) και ιδιαίτερα
το άρθρ. 9 αυτού σύμφωνα με το οποίο «Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
έχουν δικαίωμα, στα πλαίσια της εθνικής οικονομικής πολιτικής, σε επαρκείς ίδιους
πόρους τους οποίους μπορούν να διαθέτουν ελεύθερα κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων τους.».
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Εν τέλει αναιρείται ο πυρήνας της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ (Συντ. 102) διότι
στερούνται την δυνατότητα ελεύθερης τοποθέτησης των αποθεματικών και των ταμειακών
τους διαθεσίμων, με αποφάσεις των οργάνων τους.
Κατόπιν και της σχετικής 14/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμαστε
να ληφθεί απόφαση για την άσκηση του ενδίκου μέσου της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον
του ΣτΕ κατά της υπουργικής αποφ. αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη, και ταυτόχρονα να κατατεθεί και
αίτηση αναστολής εκτελέσεως της παραπάνω υπουργικής αποφάσεως σύμφωνα με σχέδιο
δικογράφου που θα αποσταλεί από την ΚΕΔΕ.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τα
ανωτέρω και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να ληφθεί απόφαση για την άσκηση του ενδίκου μέσου της αιτήσεως ακυρώσεως
ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπουργικής αποφ., υπ’αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ
Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών , Γ. Χουλιαράκη, και ταυτόχρονα να
κατατεθεί και αίτηση αναστολής εκτελέσεως της παραπάνω υπουργικής αποφάσεως
σύμφωνα με σχέδιο δικογράφου που θα αποσταλεί από την ΚΕΔΕ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 35/2019

Θέμα 7ο: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για τη διοργάνωση
δράσεων ενημέρωσης και πρόληψης του καρκίνου του μαστού.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Θώδος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/18):
1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον
προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν
με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την
άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου,
εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της
πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται
σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη
για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο
κωδικοποίησης του προϋπολογισμού».
Ο Δήμος Κέας, έχει αποφασίσει να διοργανώσει δράση ενημέρωσης και πρόληψης του
καρκίνου του μαστού, την Κυριακή 17/3/2019, η οποία θα περιλαμβάνει ενημερωτική
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ημερίδα από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, με
παράλληλη δράση τη δωρεάν εξέταση μαστογραφίας.
Στο πλαίσιο αυτό θα καλυφθούν:
-Δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και σίτισης του ιατρικού προσωπικού κόστους
περίπου 350,00€
-Δαπάνες προβολής της δράσης, κόστους περίπου 50,00€
-Δαπάνη ημερήσιας λειτουργίας της κινητής μονάδας μαστογραφίας κόστους περίπου
400,00€,.
Τα ανωτέρω επιμέρους κόστη ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, όμως σε καμία
περίπτωση δεν πρόκειται να ξεπεράσουν το συνολικό ποσό των 800,00€ συμπ. ΦΠΑ.
Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε, για τη διοργάνωση δράσης ενημέρωσης και πρόληψης
του καρκίνου του μαστού, την εξειδίκευση:
του ΚΑ εξόδων 15.6473.0003 «Έξοδα διοργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων &
υπηρεσιών πρόνοιας» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Κέας, ποσό
800,00€.
Σημειώνεται ότι ο εν λόγω κωδικός περιέχει το υπόλοιπο ποσό – προϊόν δωρεάς της
οικογένειας Λάσκαρη, προκειμένου για την αγορά ασθενοφόρου και λοιπούς κοινωφελείς
σκοπούς, βάσει των αναγκών του νησιού και των κατοίκων του.
Δεδομένου, ότι προηγούμενη αντίστοιχη δράση απέφερε θεαματικά υψηλά ποσοστά
νοσουσών δημοτών, οι οποίες αγνοούσαν την πάθησή τους, η επανάληψη της δράσης
θεωρείται άκρως απαραίτητη και χρήσιμη και καταρχήν δράση κοινωφελούς χαρακτήρα.
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη το
άρθρο 203, παρ. 1 περ. του Ν. 4555/2018 και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξειδικεύει πίστωση στον ΚΑ εξόδων 15.6473.0003 «Έξοδα διοργάνωσης κοινωνικών
δραστηριοτήτων & υπηρεσιών πρόνοιας» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου
Κέας, ποσού 800,00€ για τη διοργάνωση της δράσης ενημέρωσης και πρόληψης του
καρκίνου του μαστού με παράλληλη δράση τη δωρεάν εξέταση μαστογραφίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 36/2019
Θέμα 8ο: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την μερική
κάλυψη του κόστους μετακίνησης διδασκόντων του Μουσικού Εργαστηρίου Κέας.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Θώδος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/18):
Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «ε)
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Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον
προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν
με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την
άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου,
εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της
πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται
σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη
για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο
κωδικοποίησης του προϋπολογισμού».
Ο Δήμος Κέας, έχει αποφασίσει να καλύψει σε ποσοστό 50% το κόστος μετακίνησης
των διδασκόντων του Μουσικού Εργαστηρίου Κέας.
Το Μουσικό Εργαστήρι ιδρύθηκε το 1999 με πρωτοβουλία γονέων και πολιτιστικών
συλλόγων και πάγιο υποστηρικτή το Δήμο Κέας. Πρόκειται για τη μοναδική δράση που
λειτουργεί στο νησί και αφορά στην εκμάθηση της μουσικής τέχνης, ενώ σήμερα αριθμεί
πάνω από 50 μαθητές, ανήλικους και μη στα τμήματα πιάνου, κλασικής κιθάρας, φλογέρας,
μουσικής προπαιδείας και χορωδίας που λειτουργούν.
Στο πλαίσιο αυτό θα απαιτηθούν:
Δαπάνες μετακίνησης, των διδασκόντων για τους μήνες Φεβρουάριο έως και
Αύγουστο, κόστους περίπου 355,00€ συμπ. ΦΠΑ.
Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε, για τη μερική κάλυψη μετακίνησης των διδασκόντων
του Μουσικού Εργαστηρίου, την εξειδίκευση:
του ΚΑ εξόδων 00.6443 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων» του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Κέας, ποσό 355,00€.
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη το
άρθρο 203, παρ. 1 περ. του Ν. 4555/2018 και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξειδικεύει πίστωση στον ΚΑ εξόδων 00.6443 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
τρίτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Κέας, ποσού 355,00€ συμπ. ΦΠΑ
για τη μερική κάλυψη μετακίνησης των διδασκόντων του Μουσικού Εργαστηρίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 38/2019
Θέμα 9ο: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την προμήθεια
και απονομή τιμητικών πλακετών. [Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, κ.Κων/νος Θώδος]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Θώδος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/18):
Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «ε)
Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον
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προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν
με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την
άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου,
εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της
πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται
σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη
για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο
κωδικοποίησης του προϋπολογισμού».
Ο Δήμος Κέας, επιθυμεί να απονείμει τιμητικές πλακέτες α) στην αγροτική ιατρό, κα
Χριστίνα Βαλερά για την προσφορά της στον τομέα της υγειονομικής κάλυψης των
κατοίκων και οικιστών του νησιού και β) στον απερχόμενο -επί 38 έτη διατελέσανταπρόεδρο του Συνδέσμου Απανταχού Κείων, κ. Ελευθέριο Γρέκα για την πολυσχιδή δράση
του, προκειμένου για προβολή του νησιού μας ανά τον κόσμο.
Στο πλαίσιο αυτό θα απαιτηθούν:
Δαπάνες προμήθειας τιμητικών πλακετών, κόστους περίπου 40,00€ συμπ. ΦΠΑ.
Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε, για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας τιμητικών
πλακετών, την εξειδίκευση:
του ΚΑ εξόδων 6433.0001 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα
φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
του Δήμου Κέας, ποσό 40,00€.
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη το
άρθρο 203, παρ. 1 περ. του Ν. 4555/2018 και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξειδικεύει πίστωση στον ΚΑ εξόδων 6433.0001 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά
δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» του προϋπολογισμού
οικ. έτους 2019 του Δήμου Κέας, ποσό 40,00€ για την προμήθεια τιμητικών πλακετών.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 39/2019
Θέμα 10ο: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ Ι. Ευαγγέλου ο οποίος εισηγούμενος
το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
«Όπως γνωρίζετε, το έτος 2019 αποτελεί έτος αυτοδιοικητικών εκλογών, και ως εκ
τούτου καθίσταται ενεργή η πρόβλεψη του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, με την
οποία αναστέλλονται οι πάσης φύσεως προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές, καθώς και
οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που
προηγείται των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων.
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι φορείς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να έχουν ήδη στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό για την
κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση
συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων, πριν την έναρξη
της προεκλογικής περιόδου.
Επιπλέον, λόγω της δυσμενούς δημοσιονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η
χώρα, και στο πλαίσιο της περιστολής των κρατικών δαπανών, έχει περιοριστεί δραστικά η
δυνατότητα των φορέων του δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ ως προς την
πραγματοποίηση πάσης φύσεως προσλήψεων.
Οι φορείς μπορούν να προβαίνουν στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου ή τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη εποχικών,
παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς
και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων.
Σε περίπτωση που τα αιτήματα των φορέων αφορούν την πρόσληψη προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών, σύμφωνα
με την παρ.8 του άρθρου 9 του ν.3812/2009, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 8 του Ν. 4325/2015, προβλέπεται ότι για τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του
Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του
Ν.3812/2009, έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους και μετά από αίτηση του αρμόδιου φορέα
εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Οικονομικών και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, που δημοσιεύεται στο Φύλλο
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με την οποία καθορίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός
ατόμων για κάλυψη εποχικών αναγκών και εξειδικεύονται ανά υπηρεσία ή φορέα, οι
εποχικές ανάγκες. Για το εν λόγω προσωπικό ισχύουν οι περιορισμοί της παρ. 3 του άρθρου
37 του Ν.3986/2011.
Σύμφωνα με την παρ 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/10 όπως αναριθμήθηκε και
αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο από την περιπτ. δ της παρ. 4 του άρθρου 3 του
Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/17.12.2010 τεύχος Α) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.3
του άρθρου 37 του Ν. 3986/11 (ΦΕΚ 152/01.07.2011 τεύχος Α), και με το άρθρο πρώτο
περιπτ. 1 και 2 υποπαρ.Ζ.5 του ν.4093/12 ορίζονται τα εξής: «Οι εγκρίσεις πρόσληψης
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων
μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) σε
σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και κατά δέκα τοις εκατό (10%)
επιπλέον το 2012. Για τα έτη 2013 και 2014 το ποσοστό προσδιορίζεται σε 20% σε σχέση
με το προηγούμενο έτος και για τα έτη 2015 και 2016 σε 10% σε σχέση με το προηγούμενο
έτος. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τις εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου που
εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και
συγχρηματοδοτούμενων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους, έργων, εφόσον η
μισθοδοσία του ως άνω προσωπικού δεν επιβαρύνει καθ' οιονδήποτε τρόπο τον Κρατικό
Προϋπολογισμό. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για προσλήψεις προσωπικού ορισμένου
χρόνου που γίνονται για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.»
Στην εγκύκλιο Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/52/οικ.41210/29.11.2017 είχε ζητηθεί από τους φορείς να διατηρήσουν για
το έτος 2018 τον αριθμό των εγκρίσεων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας
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ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ίδια επίπεδα με
το προηγούμενο έτος.
Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποια νεότερη οδηγία για τον αριθμό των εγκρίσεων για το
έτος 2019, θεωρούμε ότι η ανωτέρω οδηγία θα πρέπει να εφαρμοστεί και φέτος.
Οι περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή
σύναψης συμβάσεων έργου για τις οποίες απαιτείται αποστολή αιτήματος από τους φορείς
της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να λάβουν έγκριση είτε από την Επιτροπή της ΠΥΣ
33/2006, όπως ισχύει, είτε με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, είναι οι
εξής:
1. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ α' και β' Βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους,
2. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου στα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης με προέλευση των πιστώσεων από
ιδίους πόρους
3. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα
(άρθρο 12 παρ. 14 Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του
Ν.4483/17) σε ΟΤΑ α' βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών,
4. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ. 14
Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/17) σε ΟΤΑ α'
και β' βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών.
Όσον αφορά τους φορείς που υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί
είναι:
•Οι ΟΤΑ α' βαθμού (δήμοι, ΝΠΔΔ αυτών, δημοτικά ιδρύματα, Σύνδεσμοι ΟΤΑ)
•Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις, εταιρείες κ.λπ. των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, των οποίων οι
συμβάσεις εγκρίνονται πλέον από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει (άρθρο
ένατο παρ.20α του ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν.
4325/2015).
Έτσι, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, εφόσον απαιτείται χορήγηση έγκρισης, είτε από την
Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, είτε υπό τη μορφή έκδοσης απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών, οι ανωτέρω φορείς πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματά τους διά
των υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στο Υπουργείο Εσωτερικών ή στο
ΑΣΕΠ προκειμένου για συμβάσεις μίσθωσης έργου, προκειμένου να προωθηθούν για
έγκριση.
Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύμφωνα με τις οδηγίες του εγγράφου ΥΠ.ΕΣ.
οικ.3955/21.01.2019 οι αρμόδιες υπηρεσίες μας συνέταξαν τους σχετικούς πίνακες,
λαμβάνοντας υπόψη τις άκρως απαραίτητες ανάγκες σε προσωπικό, προκειμένου να
υποβληθούν τα αιτήματα για τον προγραμματισμό του έτους 2019, στην οικεία
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του
ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/2017)
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Εισηγούμαστε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών
υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήμου μας, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων,
ειδικότητες, και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:
Ύδρευση- Αποχέτευση
- Έναν (1) υπάλληλο ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ
μηνών (8).
- Έναν (1) υπάλληλο ΤΕ Πολιτικών Έργων Υποδομών για χρονικό διάστημα απασχόλησης
οκτώ μηνών (8)
- Έναν (1) υπάλληλο ΤΕ Μηχανολόγο Μηχανικό για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ
μηνών (8)
Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι η
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κέας υποστηρίζεται από έναν και μοναδικό υπάλληλο
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευση (ΠΕ) Πολιτικό Μηχανικό, στις αρμοδιότητες του οποίου
εκτός τα καθήκοντα Προϊσταμένου που ασκεί, εντάσσεται και το Γραφείο Ύδρευσης και
Αποχέτευσης.
Στα πλαίσια της άμεσης ολοκλήρωσης του έργου “Δίκτυα Αποχέτευσης Δήμου Κέας”
και “Κατασκευή μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού”, τα οποία χρηματοδοτούνται από το
ΕΣΠΑ, απαιτείται η παρακολούθηση και ο συντονισμός των εργασιών για την επίτευξη των
οικιακών συνδέσεων στο νέο δίκτυο, σε συνέχεια με το έργο κατασκευής των εξωτερικών
διακλαδώσεων του νέου δικτύου αποχέτευσης Κορησσίας.
Ενώ είναι σε εξέλιξη έργα όπως η λειτουργία νέων αντλιοστασίων όπου απαιτείται η
καθημερινή επίβλεψη τους, στους οικισμούς Βουρκαρίου – Κορησσίας.
Στο μεταβατικό αυτό στάδιο στόχος είναι η πρόληψη και αποφυγή σοβαρών βλαβών εν
όψη και της θερινής περιόδου όπου οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι καθώς η παλαιότητα των
αντλιοστασίων τα καθιστά ακατάλληλα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρότατα
προβλήματα, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.
Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους
2019 του σκέλους των εξόδων του Δήμου. Κ.Α. 25.6041 Τακτικές αποδοχές προσωπικού
ορισμένου χρόνου και Κ.Α. 25.6054 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
 άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του
Ν.4483/17
 την παρ 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο
περιπτ. 1 και 2 υποπαρ.Ζ.5 του ν.4093/12
 τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21
 την παρ 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011
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τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012 , όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015
Την υπ’ αριθ. 33/06 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και 236/94
όπως ισχύουν)
τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
το άρθρο 28 του ν. 2190/1994
τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 5015/Β/12-11-2018.)
την εγκ. ΥΠ.ΕΣ. οικ.3955/21.01.2019
την εγκύκλιο Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/52/οικ.41210/29.11.2017
την υπ’ αριθ. 37593/20-17-2018 (ΑΔΑ 7ΔΚΔ465ΧΘ7-7ΕΘ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.
με την οποία για το έτος 2018 εγκρίθηκε η απασχόληση τριών (3) ατόμων με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών
ανταποδοτικού χαρακτήρα
τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας έτους 2019
(βεβαίωση αριθ.569/14-02-2019 της οικονομικής υπηρεσίας)
τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2019, καθώς και τους
σχετικούς πίνακες προγραμματισμού έτους 2019 που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών
υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήμου μας, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων,
ειδικότητες, και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:
Ύδρευση- Αποχέτευση
- Έναν (1) υπάλληλο ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ
μηνών (8).
- Έναν (1) υπάλληλο ΤΕ Πολιτικών Έργων Υποδομών για χρονικό διάστημα απασχόλησης
οκτώ μηνών (8)
- Έναν (1) υπάλληλο ΤΕ Μηχανολόγο Μηχανικό για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ
μηνών (8)
Β. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους
2019 του σκέλους των εξόδων του Δήμου.
Κ.Α. 25.6041 Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου
Κ.Α. 25.6054 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου
Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να
δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 40/2019
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Θέμα 11ο: Παραχώρηση αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου στην περιοχή Βρόσκοπος
Νήσου Κέας για την υλοποίηση του έργου «Λιμενική εγκατάσταση πρόσβασης
(αποβάθρα), αγωγοί υδροληψίας και διάθεσης αλμόλοιπων μονάδας αφαλάτωσης και
οδοποιία, που αποτελούν συνοδά έργα του σύνθετου τουριστικού καταλύματος στην
περιοχή Βρόσκοπος Δήμου Κέας», της εταιρείας «Ειδικού Σκοπού 24 ΑΕ».
Το θέμα αναβάλλεται για να γίνει καλύτερη ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων επί της
τεχνικής μελέτης.
Θέμα 12ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της «Προμήθειας υγρών απόφραξης».
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 156/2018
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε δέσμευση και διάθεση πίστωσης,
από τον προϋπολογισμό εξόδων οικ.έτους 2018 για την Προμήθεια υγρών απόφραξης και
την υπ' αριθ. 313/2018 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου ανάδοχος κατέστη η εταιρία «Γιάννης
Πορίχης – Γιώργος Πούλης Ο.Ε.».
Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της προμήθειας (24/06/2018) κατατέθηκε στην
Υπηρεσία μας αίτημα του αναδόχου, συνοδευόμενο και από έγγραφο αδυναμίας του
προμηθευτή του, μέσω του οποίου η ανάδοχος εταιρεία «Γιάννης Πορίχης – Γιώργος
Πούλης Ο.Ε.» ζητά την χορήγηση της παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της υπ’ αριθ.
313/2018 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου της προμήθειας υγρών απόφραξης, για τέσσερις
(4) μήνες, έως τις 24/10/2018. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 168/2018.
Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της προμήθειας (24/10/2018) κατατέθηκε στην
Υπηρεσία μας αίτημα του αναδόχου, συνοδευόμενο και από έγγραφο αδυναμίας του
προμηθευτή του λόγω έλλειψης, μέσω του οποίου η ανάδοχος εταιρεία «Γιάννης Πορίχης –
Γιώργος Πούλης Ο.Ε.» ζητά την χορήγηση της παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της υπ’
αριθ. 313/2018 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου της προμήθειας υγρών απόφραξης, έως τις
30/11/2018. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 249/2018.
Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της προμήθειας (30/11/2018) κατατέθηκε στην
Υπηρεσία μας αίτημα του αναδόχου, συνοδευόμενο και από έγγραφο αδυναμίας του
προμηθευτή του λόγω έλλειψης, μέσω του οποίου η ανάδοχος εταιρεία «Γιάννης Πορίχης –
Γιώργος Πούλης Ο.Ε.» ζητά την χορήγηση της παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της
υπ’αριθ. 313/2018 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου της προμήθειας υγρών απόφραξης, έως
τις 30/01/2019. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 292/2018.
Καθώς πλησιάζει η χρονική λήξη της προμήθειας (30/01/2019) κατατέθηκε στην
Υπηρεσία μας αίτημα του αναδόχου, συνοδευόμενο και από έγγραφο αδυναμίας του
προμηθευτή του λόγω έλλειψης, μέσω του οποίου η ανάδοχος εταιρεία «Γιάννης Πορίχης –
Γιώργος Πούλης Ο.Ε.» ζητά την χορήγηση της παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της υπ’
αριθ. 313/2018 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου της προμήθειας υγρών απόφραξης, έως τις
30/03/2019.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση
του Δημάρχου,

25

5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 18η Φεβρουαρίου 2019
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την 4η παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθειας υγρών απόφραξης”
από την εταιρεία «Γιάννης Πορίχης – Γιώργος Πούλης Ο.Ε.» έως 30/03/2019.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 41/2019
Θέμα 13ο: Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δημοτικής
οδοποιίας του Δήμου Κέας για το έτος 2012».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη
Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι,
σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 171/87: «1.Οι κατά τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75
του ν. 3669/2008 (Α' 116), επιτροπές παραλαβής των έργων ορίζονται από το Δημοτικό
Συμβούλιο, αφού προηγουμένως η Διευθύνουσα Υπηρεσία ανακοινώσει την περαίωση του
έργου και τη σύνταξη της τελικής επιμετρήσεως στην Προϊσταμένη Αρχή και ζητήσει την
παραλαβή του. Οι επιτροπές παραλαβής, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του
άρθρου 15 του π.δ. 171/1987 (Α' 84), αποτελούνται από έναν δημοτικό σύμβουλο και:
α) Για έργα προϋπολογισμού μέχρι και 1.000.000 ευρώ από δύο υπαλλήλους κατηγορίας
ΠΕ Μηχανικών ή ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ενός υπαλλήλου
κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών.
β) Για έργα προϋπολογισμού άνω του 1.000.000 ευρώ από τρεις υπαλλήλους κατηγορίας
ΠΕ Μηχανικών ή δύο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ενός υπαλλήλου
κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών.
2.α) Πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής ορίζεται ο αρχαιότερος από τα μέλη των
υπαλλήλων αυτής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του
άρθρου 73 του ν. 3669/2008.
β) Ο προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ο επιβλέπων του έργου δεν δύνανται
να είναι μέλη της επιτροπής παραλαβής.
γ) Στην επιτροπή παραλαβής υποχρεωτικά συμμετέχει τεχνικός υπάλληλος αντίστοιχης
ειδικότητας με την κύρια κατηγορία του έργου το οποίο παραλαμβάνεται.
3.Για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία της
προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226) κλήρωσης. Σε
περίπτωση όπου οι τεχνικοί υπάλληλοι του φορέα κατασκευής του έργου δεν είναι
διπλάσιοι από αυτούς που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος για να διεξαχθεί η
προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις κλήρωση, τότε είναι δυνατή η συμμετοχή και
τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου της έδρας του νομού, άλλου Δήμου της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας η της οικείας Περιφέρειας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
τουλάχιστον ο διπλάσιος αριθμός των απαιτούμενων υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι που θα
λάβουν μέρος στην κλήρωση και δεν ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή, υποδεικνύονται από
τα αρμόδια όργανα των φορέων στον οποίο ανήκουν. Η κλήρωση διενεργείται από την
αρμόδια τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου, με την επιφύλαξη της
παραγράφου 2β' του παρόντος άρθρου.
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4.Για την επιλογή του προβλεπόμενου στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Δημοτικού
Συμβούλου διεξάγεται κλήρωση μεταξύ του συνόλου των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου.
5.Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του συνόλου των μελών της επιτροπής παραλαβής
καταβάλλονται με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011:
«Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης
για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση,
παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή
μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της
θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία
κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο
εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση
του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα
ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.»
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.
21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των
συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την
ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’),
Σχετικά με το έργο “Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας του Δήμου Κέας για το έτος
2012”, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κέας ζήτησε με το υπ’αρίθμ. 3744/15-11-2018
έγγραφο, ορισμό μελών επιτροπής οριστικής παραλαβής του εν λόγω έργου από την
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με το
161173/3841/21.01.2019 έγγραφό της μας ενημέρωσε για τους υπαλλήλους της οι οποίοι
είναι διαθέσιμοι για συμμετοχή στην εν λόγω κλήρωση.
Η Τεχνική Υπηρεσία ανακοίνωσε την πραγματοποίηση κλήρωσης με το υπ’ αρίθμ.
Πρωτ. 577/15.02.2019 έγγραφό της, το οποίο θυροκολλήθηκε στο Δημαρχείο Κέας και
διενήργησε την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 587/18-02-2019 κλήρωση για την ανάδειξη των μελών
(τακτικών και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν την “Επιτροπή οριστικής
παραλαβής του έργου “Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας του Δήμου Κέας για το έτος
2012”. Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. πρωτ.
587/18-02-2019 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, όπως και η υπ’ αριθ. Πρωτ. 578/15.02.2019 “Λίστα
Υπάλληλων και Δημοτικών Συμβούλων”.
Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 587/1802-2019 πρακτικό είναι :
Τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφηκαν σε Πίνακα κατά σειρά κλήρωσης:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

1

Γιώργος

Βλαχογιάννης

Ιδιότητα
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ
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2

Γιώργος

Παπαμανώλης

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

3

Δημήτριος

Καβαλιέρος

Δημοτικός Σύμβουλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

1

Νικολέττα

Δελασούδα

Δομικών Έργων ΤΕ

2

Σεβαστιανός

Ρούσσος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

3

Βρεττός

Στέφανος

Δημοτικός Σύμβουλος

Ιδιότητα

Μετά το τέλος της εισήγησής του, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού
συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
-τις διατάξεις του Ν.3669/2008 και κυρίως τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του ν.
3669/2008 (Α' 116)
-τις διατάξεις του Ν.3669/2008 και κυρίως τις διατάξεις των άρθρων 16 και την παρ. 2 του
άρθρου 15 του π.δ. 171/1987 (Α' 84)
-το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226) και την υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.
21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
-τον προϋπολογισμό του έργου
-τις υπ’ αριθμ.161173/3841/21.01.2019 αποφάσεις έγκρισης μελέτης της ΔΤΕΚ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
-το υπ’ αριθ.πρωτ. 587/18-02-2019 Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται από τους τρεις
υπαλλήλους του Δ. Κέας, που διενήργησαν την κλήρωση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συγκροτεί την Επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση δημοτικής
οδοποιίας του Δήμου Κέας για το έτος 2012”, η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

Ιδιότητα

1

Γιώργος

Βλαχογιάννης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

2

Γιώργος

Παπαμανώλης

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

3

Δημήτριος

Καβαλιέρος

Δημοτικός Σύμβουλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
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Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

1

Νικολέττα

Δελασούδα

Δομικών Έργων ΤΕ

2

Σεβαστιανός

Ρούσσος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

3

Βρεττός

Στέφανος

Δημοτικός Σύμβουλος

Ιδιότητα

Έργο της επιτροπής είναι η οριστική παραλαβή του έργου “Συντήρηση δημοτικής

οδοποιίας του Δήμου Κέας για το έτος 2012”.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 42/2019
Θέμα 14ο: Αποδοχή και έγκριση μελέτης ύδρευσης Ποισσών από γεώτρηση Αγ.
Αναργύρων.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, είναι απαραίτητο να
υλοποιηθεί άμεσα το έργο “Ύδρευση Ποισσών από γεώτρηση Αγ. Αναργύρων”, όπως
αυτό περιγράφεται στη θεωρημένη μελέτη που μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθ.
21605/589/18-02-2019 έγγραφο της ΔΤΕΚ, και την οποία καλούμαστε να αποδεχτούμε και
να εγκρίνουμε.
Στην εν λόγω μελέτη περιγράφονται τα κάτωθι :
Το έτος 2008 διανοίχτηκε νέα γεώτρηση στην περιοχή Αγ. Αναργύρων των Ποισσών η
οποία, σύμφωνα με την “Τεχνική Γεωλογική Έκθεση” έχει παροχή εκμετάλλευσης 40,0
m3/h. Η παροχή η οποία πρέπει να αντλείται από τις γεωτρήσεις καθορίζεται από την Δ/νση
Υδάτων. Επειδή ακόμα δεν έχει καθορισθεί η παροχή αυτή θεωρούμε, για λόγους
ασφάλειας, ότι από την συγκεκριμένη γεώτρηση μπορούν να αντληθούν 30,0 m3/h.
Στην γεώτρηση Αγ. Αναργύρων τοποθετείται υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα
παροχής 30,00m3/h. Το υψόμετρο του εδάφους στην θέση της γεώτρησης είναι 72,00μ. Η
στάθμη άντλησης είναι σε 85,00μ. βάθος ή σε απόλυτο υψόμετρο -13,00μ. Η στάθμη
κατάθλιψης (Ανώτατη Στάθμη Ύδατος στην δεξαμενή) έχει υψόμετρο 77,00μ., οπότε το
μανομετρικό ύψος της αντλίας (με την προσθήκη των απωλειών πίεσης του καταθλιπτικού)
υπολογίζεται σε 102,00μ. Το νερό από την γεώτρηση καταθλίβεται στην νέα δεξαμενή των
Ποισσών χωρητικότητας 400 m3, που βρίσκεται πλησίον της γεώτρησης, σε υψόμετρο
75,00μ. Η χωρητικότητα της δεξαμενής είναι τέτοια, ώστε να μπορεί να καλύψει την
μελλοντική ημερήσια ζήτηση ολόκληρης της περιοχής.
Από την νέα δεξαμενή των Ποισσών αρχίζει ο αγωγός τροφοδοσίας των Ποισσών. Στο
αρχικό του τμήμα μέχρι την γέφυρα της Επαρχιακής οδού Κορησσίας – Ποισσών σε μήκος
1.720μ. έχει διατομή 200 χστ. και διέρχεται από τον χωματόδρομο που οδηγεί στην
εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Στην συνέχεια και σε μήκος 1.760 μ. έχει διατομή 160
χστ. και βρίσκεται επί της ασφαλτοστρωμένης Επαρχιακής οδού Κορησσίας – Ποισσών. Οι
προτεινόμενες διάμετροι των αγωγών έχουν την δυνατότητα, εφόσον η αντλούμενη παροχή
από την γεώτρηση είναι επαρκής, να υδροδοτήσουν και άλλες περιοχές , όπως την Κάτω
Μεριά ( με την παρεμβολή αντλιοστασίου ), τις κατοικίες βόρεια των Ποισσών ( με την
παρεμβολή συγκροτήματος Booster ) , κλπ.
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Κατά μήκος της Επαρχιακής οδού βρίσκονται οι περισσότεροι καταναλωτές οι οποίοι
μπορούν να συνδεθούν άμεσα με τον αγωγό ύδρευσης. Για τα υπόλοιπα σπίτια που είναι
εσωτερικά θα απαιτηθούν παροχές μεγαλύτερου μήκους ή μικρές επεκτάσεις του δικτύου.
Οι αγωγοί του δικτύου θα κατασκευαστούν από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιά
πίεσης λειτουργίας 12,50 ατμ. Το δίκτυο εξοπλίζεται με όλες της απαιτούμενες συσκευές
προστασίας και λειτουργίας (δικλίδες, αεροεξαγωγούς, εκκενωτές, κλπ.) Τέλος σε
επιλεγμένες θέσεις θα προβλεφθούν πυροσβεστικοί κρουνοί, των οποίων η συμβολή στην
αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιάς θα είναι αποφασιστική, αφού η περιοχή στερείται πλήρως
πυροσβεστικού δικτύου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε το Δήμαρχο και
έλαβε υπόψη του τα παραπάνω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται και εγκρίνει την μελέτη με τίτλο «Ύδρευση Ποισσών από γεώτρηση Αγ.
Αναργύρων.», όπως αυτή θεωρήθηκε με το υπ’ αριθ. 21605/589/18-2-19 έγγραφο της
ΔΤΕΚ
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:43/2019
Θέμα 15ο: Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης εκπροσώπων του
Δήμου, για τη συμμετοχή τους στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “ΒΟΟΤ 2019”
(Ντύσελντορφ, Γερμανία) και στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “ΒΙΤ 2019” (Μιλάνο,
Ιταλία).
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι το Δ.Σ καλείται να εγκρίνει
τις δαπάνες που προκύπτουν, δηλαδή τα οδοιπορικά έξοδα και την ημερήσια αποζημίωση
εκπροσώπων του Δήμου, για τη συμμετοχή τους στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “ΒΟΟΤ
2019” (Ντύσελντορφ,Γερμανία 19-27/1/2019), και στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “ΒΙΤ
2019” (Μιλάνο,Ιταλία 10-12/2/2019), καθώς και τα έξοδα μεταφοράς έντυπου προωθητικού
υλικού του Δήμου στο χώρο των εκθέσεων.
Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κέας κατά την 9η
συνεδρίασή της στις 28 Ιουνίου 2018, γνωμοδότησε θετικά για τη συμμετοχή του Δήμου
στις Διεθνείς και Ελληνικές Εκθέσεις «Tour Natur» (Γερμανία), Athens International
Tourism Expο για το 2018, και “New York Times Travel Show” Νέα Υόρκη, “ BOOT 2019”
(Γερμανία), «BIT» (Μιλάνο), «Salon de Mondial» (Παρίσι), για το 2019, σε συνεργασία με
τους Συλλόγους Επαγγελματιών Τουριστικών Καταλυμάτων, ιδιώτες και παραγωγούς της
Κέας.
Κατόπιν αυτού το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄άριθμ. 186/2018 απόφασή του
ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στις Διεθνείς και Ελληνικές Εκθέσεις, όπως
περιγράφονται ανωτέρω.
Οι δαπάνες αφορούν σε:
Α. 1) Έξοδα μεταφοράς έντυπου προωθητικού υλικού του Δήμου στο χώρο της
έκθεσης, κόστους 190,06€. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 00.6432.0002 “Δαπάνες
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συμμετοχής στην έκθεση ΒΟΟΤ 2019 στη Γερμανία (Ντύσελντορφ)” του
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση
(άρθρο 158, παρ 3 περ. α Ν. 3463/2006).
2) Έξοδα συμμετοχής μέλους της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής Δήμου Κέας στην έκθεση (μετακίνηση, διαμονή, ημερήσια αποζημίωση),
έως του ποσού των 900,00€.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Κ.Α “Δαπάνες συμμετοχής στην έκθεση “ΒΟΟΤ
2019” στη Γερμανία (Ντύσελντορφ)” του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, στον
οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση (άρθρο 158, παρ 3 περ. α Ν. 3463/2006).
Β. 1) Έξοδα μεταφοράς έντυπου προωθητικού υλικού του Δήμου στο χώρο της
έκθεσης, κόστους 121,19€. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 00.6432.0003 “Δαπάνες
συμμετοχής στην έκθεση “ΒΙΤ 2019” στην Ιταλία (Μιλάνο)” του προϋπολογισμού
οικ. έτους 2019,στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση (άρθρο 158, παρ 3 περ. α
Ν. 3463/2006).
2) Έξοδα συμμετοχής ιδιώτη επαγγελματία που δραστηριοποιείται στο νησί
στην έκθεση (μετακίνηση, διαμονή, ημερήσια αποζημίωση), συνολικού ποσού
775,81€. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Κ.Α “Δαπάνες συμμετοχής στην έκθεση
στη“ΒΙΤ 2019” στην Ιταλία (Μιλάνο)” του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, στον
οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση (άρθρο 158, παρ 3 περ. α Ν. 3463/2006).
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, και λαμβάνοντας υπόψη τα
ανωτέρω και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Κέας και τις δαπάνες που προκύπτουν από αυτή ως
ακολούθως:
Α. 1) Έξοδα μεταφοράς έντυπου προωθητικού υλικού του Δήμου στο χώρο της έκθεσης,
κόστους 190,06€. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 00.6432.0002 “Δαπάνες συμμετοχής στην
έκθεση ΒΟΟΤ 2019 στη Γερμανία” του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, στον οποίο
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση (άρθρο 158, παρ 3 περ. α Ν. 3463/2006).
2) Έξοδα συμμετοχής μέλους της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
Δήμου Κέας στην Έκθεση (μετακίνηση, διαμονή, ημερήσια αποζημίωση), έως του ποσού
των 900,00€.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Κ.Α “Δαπάνες συμμετοχής στην έκθεση ΒΟΟΤ 2019
στη Γερμανία” του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη
πίστωση (άρθρο 158, παρ 3 περ. α Ν. 3463/2006).
Β. 1) Έξοδα μεταφοράς έντυπου προωθητικού υλικού του Δήμου στο χώρο της έκθεσης,
κόστους 121,19€. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 00.6432.0003 “Δαπάνες συμμετοχής στην
έκθεση “ΒΙΤ 2019” στην Ιταλία (Μιλάνο)” του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019,στον οποίο
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση (άρθρο 158, παρ 3 περ. α Ν. 3463/2006).
2) Έξοδα συμμετοχής ιδιώτη επαγγελματία που δραστηριοποιείται στο νησί στην
Έκθεση (μετακίνηση, διαμονή, ημερήσια αποζημίωση), συνολικού ποσού 773,16€. Η
δαπάνη θα καλυφθεί από τον Κ.Α “Δαπάνες συμμετοχής στην έκθεση στη“ΒΙΤ 2019” στην
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Ιταλία (Μιλάνο)”του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη
πίστωση (άρθρο 158, παρ 3 περ. α Ν. 3463/2006).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:44/2019

Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Θώδος

Τα μέλη
1. Γεώργιος Πατητής
2. Εμμανουήλ Λέανδρος
3. Δημήτριος Καβαλιέρος
4. Στέφανος Βρεττός
5. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη
6. Ελευθερία Μορφωνιού
7. Αντώνιος Παούρης

8. Νικόλαος. Πολίτης
9. Νικόλαος Ζουλός
10. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
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11. Δημήτριος Μουζάκης

12. Βασιλική Δεμένεγα

13. Βασίλειος Βρέτταρος

14. Σώζα Μουζάκη

15. Ελευθέριος Τζουβάρας
16. Νικόλαος Παούρης
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