
27ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 23ης Σεπτεμβρίου 2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 27ης/23.09.2019
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα Δευτέρα  23  Σεπτεμβρίου 2019  και  ώρα  10:30  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ιστορικού
Δημαρχείου  Κέας  στην  πλατεία  Ιουλίδας, ύστερα  από  την  αριθμ.  πρωτ.  4306/18-09-2019
πρόσκληση του Προέδρου,  που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη,  σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού  διαπιστώθηκε  νόμιμη  απαρτία,  δηλαδή  σε  σύνολο  7  μελών  βρέθηκαν  παρόντα  τα
παρακάτω 7 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τζουβάρας Ελευθέριος        ΟΥΔΕΙΣ
2. Μουζάκης Ν.Δημήτριος
3. Δεμένεγας Κωνσταντίνος
4. Βουτσινάς Γεώργιος
5. Πατηνιώτη Μαρία
6. Δεμένεγας Νικόλαος
7. Γροσομανίδη Παρασκευή

                         
   

         

  
 
            
          

   
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση 
των πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο : Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής : 

Με την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι τα

μέλη της οικονομικής επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ

των μελών τους,  με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση

αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.

Στη  συνέχεια  ο  κ.  Πρόεδρος  κάλεσε  τους  ενδιαφερόμενους  συμβούλους  της  οικονομικής

επιτροπής να θέσουν υποψηφιότητα.

Υποψήφιοι σύμβουλοι είναι οι : 

1) Δεμένεγας Κωνσταντίνος

Έπειτα από την διαδικασία της  φανερής  ψηφοφορίας για την εκλογή ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα

αποτελέσματα της ψηφοφορίας τα οποία έχουν ως εξής: 

 Δεμένεγας Κωνσταντίνος (σύμβουλος πλειοψηφίας) έλαβε 7  ψήφους 

Για  τη  θέση  του  Αντιπροέδρου  της  Οικονομικής  Επιτροπής  αναδείχθηκε  ο  κ.  Δεμένεγας

Κωνσταντίνος.

Με  βάση  τα  παραπάνω  σας  καλώ  να  ψηφίσουμε  σχετικά  για  την  εκλογή  του  παραπάνω

υποψηφίου στη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

 την εισήγηση του προέδρου, 
 το άρθρο 74 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
 τις υποψηφιότητες, έτσι όπως ορίστηκαν από το σύνολο των μελών

 την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
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Εκλέγει  αντιπρόεδρο  της  Οικονομικής  Επιτροπής  τον  κ.  Δεμένεγα  Κωνσταντίνο ο  οποίος

συγκέντρωσε 7 ψήφους.

Η παρούσα απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 117/2019
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρω-
μής (αφορά δαπάνες μεταφοράς υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης του Δήμου Κέας).

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

Με την υπ’ αριθμ. 64/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής, ποσού 4.000,00 €, στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Κορασίδη
Νικολάου,  προκειμένου  να  πληρωθούν  οι  δαπάνες  μεταφοράς  υλικών  και  συσκευασιών
ανακύκλωσης του Δήμου Κέας στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής.
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 499/05-06-2019 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το
οποίο εισέπραξε ο υπόλογος την 6η του μηνός  Ιουνίου έτους 2019.
Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος, οι δαπάνες που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 3.671,13 € το ποσό δε των 328,87 € που δεν δαπανήθηκε,
επεστράφη στο ταμείο του Δήμου.

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. 64/2019 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος
    προπληρωμής ύψους  4.000,00 € στο όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου
3. Τα δικαιολογητικά (εισιτήρια, ζυγολόγια) που υπέβαλε ο υπόλογος
4. Το υπ΄αριθμ. ΓΡΥ 5/19.09.2019 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  για  το  υπ’  αριθμ.  499/05-06-2019  χρηματικό  ένταλμα
προπληρωμής, ύψους 4.000,00 €, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου,
με συνολικό ύψος δαπάνης  3.671,13 €  και  επιστροφή στο ταμείο του Δήμου του υπόλοιπου
ποσού  328,87 €  με  το  υπ΄  αριθμ.  ΓΡΥ  5/19.09.2019  γραμμάτιο  επιστροφής  υπολόγου  και
απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

                     Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 118/2019
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                 ΘΕΜΑ 3ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή εξόδων που απαιτούνται για τη μετα-

                 φορά ανακυκλώσιμων υλικών.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε 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.

Με εντολή της Δημάρχου θα εγκρίνεται  η μετάβαση του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου στο
Κορωπί Αττικής.

Προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μεταφοράς υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης του
Δήμου στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής, παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την
έκδοση  εντάλματος  προπληρωμής  ύψους  2.000,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.  20.6412.0001  του
προϋπολογισμού έτους 2019 στο όνομα του ίδιου υπαλλήλου.

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

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
Την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων μεταφοράς υλικών και
συσκευασιών  ανακύκλωσης  του  Δήμου  στο  χώρο  εναπόθεσής  τους  στο  Κορωπί  Αττικής,  στο
όνομα του υπαλλήλου κ.Κορασίδη Νικολάου, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό
μέσα σε προθεσμία τριών μηνών.

2. Η διάθεση πίστωσης ύψους 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.6412.0001 του προϋπολογισμού
οικ. έτους 2019 θα γίνει με απόφαση του διατάκτη.

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 : 119/2019
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                     ΘΕΜΑ 4ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την επιστροφή

                     χρημάτων εισιτηρίων αναβληθείσας συναυλίας.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  4ο  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.

Λόγω  των  έκτακτων  καιρικών  δυσχερειών  και  απαγορευτικού  στην  ακτοπλοΐα  η
προγραμματισμένη  για  το  Σάββατο  14  Σεπτεμβρίου  2019  συναυλία  με  τον  Σταύρο
Ξαρχάκο στο αρχαίο θέατρο Καρθαίας αναβλήθηκε. Νέα ημερομηνία ορίστηκε η 21η Σεπτεμβρίου
2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 20:00, στο χώρο της Κόκκας Βουρκαρίου. 

Προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη  επιστροφής των χρημάτων των  εισιτηρίων, για όσους το
επιθυμούν, παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα
της  υπαλλήλου  του  Δήμου  κ. Γεωργίας  Μπουγάδη, ποσού  4.000,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.
00.8261.0002  με  τίτλο  “Επιστροφή  εν  γένει  χρημάτων”,  στον  οποίο  υπάρχει  διαθέσιμη  και
εξειδικευμένη  πίστωση.  Η  επιστροφή  θα  γίνει  κατόπιν  αιτήσεως  των  ενδιαφερομένων  και
προσκομίζοντας το ακέραιο του εισιτηρίου.

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 για την επιστροφή χρημάτων εισιτηρίων αναβληθείσας συναυλίας.
2. Η διάθεση πίστωσης ύψους 4.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.8261.0002 με τίτλο “Επιστροφή εν
γένει  χρημάτων” του  προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2019  στον  οποίο  υπάρχει  διαθέσιμη  και
εξειδικευμένη  πίστωση  θα  γίνει  με  απόφαση  του  διατάκτη.  Η  επιστροφή  θα  γίνει  κατόπιν
αιτήσεως των ενδιαφερομένων και προσκομίζοντας το ακέραιο του εισιτηρίου.
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3.  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 : 120/2019
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                     ΘΕΜΑ 5ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών 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. Μαριάννα Μωραΐτη ποσού 1.950,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισμού έτους
2019 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.  Μαριάννας
Μωραΐτη για κάλυψη δαπανών για ταχυδρομικά τέλη.

2. Η διάθεση πίστωσης ύψους 1.950,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6221 του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2019 στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση θα γίνει με απόφαση του
διατάκτη.

3.  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 : 121/2019
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                   ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση κατεπειγουσών αποφάσεων Δημάρχου Κέας.

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

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

Τέλος,  σύμφωνα με άρθρο 58 παρ.2  του Ν.3852/2010 όταν δημιουργείται  άμεσος και

προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή

λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα

της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς

έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

Η Δήμαρχος Κέας με την υπ΄ αριθμ. 627/17-09-2019 (ΑΔΑ: Ω6Η2ΩΕΔ-ΙΥΜ) απόφασή της

και λαμβάνοντας υπόψη : 

 Την  ύπαρξη  εξειδικευμένων  πιστώσεων  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.έτους  2019  και
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 00.6111.0001 με τίτλο “Αμοιβές νομικών”

 Την  με  αριθμ.  πρωτ.  4276/17.09.2019  “Κλήση  για  προανάκριση”  της  Πταισματοδίκη
Λαυρίου, σύμφωνα με το οποίο καλεί την Δήμητρα Δεμένεγα, υπάλληλο του Δήμου Κέας,
να εμφανιστεί  ενώπιόν αυτής στις 19/09/2019 και  ημέρα Πέμπτη για να εξεταστεί  ως
μάρτυρας σε ποινική υπόθεση του Πολίτη Ευάγγελου κατά του Ποδόγυρου Λεωνίδα, στο
Πταισματοδικείο Λαυρίου.

 Το γεγονός ότι θα πρέπει ο/η δικηγόρος,να παρέχει νομική εργασία καθώς και σύνταξη
νομικού κειμένου που θα κατατεθεί για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου
Κέας στο Πταισματοδικείου Λαυρίου.

ενέκρινε :

Την  απευθείας  ανάθεση  παροχής  υπηρεσιών  για  την  νομική  εργασία  καθώς  και  σύνταξη
νομικού κειμένου που θα κατατεθεί για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Κέας στο
Πταισματοδικείου  Λαυρίου,  ύστερα  από  την  με  αριθμ.  πρωτ.  4276/17.09.2019  “Κλήση  για
προανάκριση” της Πταισματοδίκη Λαυρίου, σύμφωνα με την οποία καλεί την Δήμητρα Δεμένεγα,
υπάλληλο του Δήμου Κέας, να εμφανιστεί ενώπιόν αυτής στις 19/09/2019 και ημέρα Πέμπτη για
να  εξεταστεί  ως  μάρτυρας  σε  ποινική  υπόθεση  του  Πολίτη  Ευάγγελου  κατά  του  Ποδόγυρου
Λεωνίδα,  στην  δικηγόρο  κα  Αγγελική  Καλλία,  που  εδρεύει  στην  οδό  Πόντου  40Α,  Πανόραμα
55236,  Θεσσαλονίκη,  με ΑΦΜ 043025657,  έναντι   αμοιβής ποσού 800,00 € πλέον ΦΠΑ 24%,
συνολικό ποσό 992,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 00.6111.0001 με τίτλο “Αμοιβές νομικών”.
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Επίσης η Δήμαρχος Κέας με την υπ΄ αριθμ. 630/19-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΕΑΙΩΕΔ-ΑΔΟ) απόφασή της,

λαμβάνοντας υπόψη : 

 Την αλλαγή ημερομηνίας και χώρου διεξαγωγής της εκδήλωσης ‘’Μια γιορτή για την Καρθαία
- Ο Σταύρος Ξαρχάκος στο αρχαίο θέατρο’’ λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

 Την  ύπαρξη  εξειδικευμένων  πιστώσεων  στον  προϋπολογισμό  οικ.  έτους  2019  και
συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 15.6471.0006 με τίτλο “Δαπάνες εκδήλωσης «Μια γιορτή για την
Καρθαία»”

 Την με αριθμ. πρωτ. 4203/12-9-2019 μελέτη 
 Την με αριθμ. πρωτ. 72148/17.09.2019 προσφορά σύνδεσης στο Δίκτυο Διανομής από τη

ΔΕΔΔΗΕ
 Το γεγονός ότι πριν την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή της παροχής θα πρέπει να

καταβληθεί το ποσό της αναλογούσας συμμετοχής ηλεκτροδότησης 
      

ενέκρινε :

 Την έκδοση εντάλματος προπληρωμής της ΔΕΔΔΗΕ για την χορήγηση νέας προσωρινής παροχής
ισχύος 35kVA Γ22 με αριθμό 50029996 για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου
στη  διεύθυνση  ΚΟΚΚΑ  ΒΟΥΡΚΑΡΙ/ΙΟΥΛΙΣ  ΚΕΑΣ»,  λόγω  αλλαγής  ημερομηνίας  και  χώρου
διεξαγωγής  της  εκδήλωσης  ‘’Μια  γιορτή  για  την  Καρθαία-Ο  Σταύρος  Ξαρχάκος  στο  αρχαίο
θέατρο’’,  συνολικού ποσού  547,66  €  (συμπ.  ΦΠΑ),  σε  βάρος  του  ΚΑΕ  15.6471.0006  με  τίτλο
“Δαπάνες εκδήλωσης «Μια γιορτή για την Καρθαία»”. Ο υπάλληλος του Δήμου Κέας στο όνομα
του οποίου θα εκδοθεί το ΧΕΠ είναι ο κ. Ιωάννης Πορίχης.

Λαμβανομένου υπόψη τα ανωτέρω υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής

τις ανωτέρω αποφάσεις όπως ορίζει ο νόμος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010

τις υπ΄αριθμ. 627/17-09-2019 (ΑΔΑ: Ω6Η2ΩΕΔ-ΙΥΜ) & (ΑΔΑ: 6ΕΑΙΩΕΔ-ΑΔΟ) αποφάσεις Δημάρχου

την  ύπαρξη  εξειδικευμένων  πιστώσεων  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.  έτους  2019  και

συγκεκριμένα  στους  Κ.Α.  00.6111.0001  με  τίτλο  “Αμοιβές  νομικών”  &  15.6471.0006  με  τίτλο

“Δαπάνες εκδήλωσης «Μια γιορτή για την Καρθαία»”
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει  την υπ΄ αριθμ.  627/17-09-2018 (ΑΔΑ: Ω6Η2ΩΕΔ-ΙΥΜ) απόφαση Δημάρχου, που αφορά

στην  <<Έγκριση  κατεπείγουσας  απόφασης  δημάρχου  με  θέμα  «Έγκριση  δαπάνης  λόγω

ατεπείγουσας  ανάγκης  που  αφορά  στην  αμοιβή  δικηγόρου  για  νομική  εργασία  καθώς  και

σύνταξη νομικού κειμένου που θα κατατεθεί για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου

Κέας στο Πταισματοδικείου Λαυρίου, για την Ποινική υπόθεση του Πολίτη Ευάγγελου κατά του

Ποδόγυρου Λεωνίδα>>. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6111.0001 με τίτλο “Αμοιβές

νομικών” του προϋπολογισμού οικ.έτους 2019.

2) Εγκρίνει  την υπ΄ αριθμ.  630/19-09-2018  (ΑΔΑ: 6ΕΑΙΩΕΔ-ΑΔΟ) απόφαση Δημάρχου, που αφορά

στην «Έγκριση δαπάνης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης προπληρωμής της ΔΕΔΔΗΕ από υπάλληλο

του Δήμου Κέας που αφορά στην χορήγηση νέας προσωρινής  παροχής ισχύος  35kVA Γ22 με

αριθμό 50029996 για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου στη διεύθυνση ΚΟΚΚΑ

ΒΟΥΡΚΑΡΙ/ΙΟΥΛΙΣ ΚΕΑΣ», λόγω αλλαγής ημερομηνίας και χώρου διεξαγωγής της εκδήλωσης ‘’Μια

γιορτή για την Καρθαία - Ο Σταύρος Ξαρχάκος στο αρχαίο θέατρο’’. Ο υπάλληλος του Δήμου Κέας

στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ΧΕΠ είναι ο κ. Ιωάννης Πορίχης. Η ανωτέρω δαπάνη θα

βαρύνει τον Κ.Α.15.6471.0006 με τίτλο “Δαπάνες εκδήλωσης «Μια γιορτή για την Καρθαία»”του

προϋπολογισμού οικ.έτους 2019.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 122/2019
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ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση  πρακτικού αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και
κατακύρωση του  συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων” για
τις ανάγκες της υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου Κέας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη
της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και
κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δη-
μοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της,
δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες».

Α) Στην Ιουλίδα την 26η Αυγούστου 2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:30  συνήλθε σε  έκτακτη
συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν  6/2019 απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην κατακύρωση των  αποτελεσμάτων  της  διαδικασίας
συνοπτικού διαγωνισμού για την  “Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων”  για τις  ανάγκες της
υπηρεσίας Υδρευσης του Δήμου Κέας (Αριθμ. Διακήρυξης 3535/26.07.2019 η οποία αναρτήθηκε
στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων,  λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
19PROC005353439.)

Ακολουθεί το προς έγκριση Πρακτικό κατακύρωσης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ:3967/27-08-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την

“Προμήθεια Υδραυλικών Εξαρτημάτων” 
της

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην  Ιουλίδα  την 26η Αυγούστου 2019,  ημέρα  Δευτέρα και  ώρα 10:30 συνήλθε  σε  έκτακτη
συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν  6/2019 απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην  κατακύρωση των  αποτελεσμάτων  της  διαδικασίας
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την  “Προμήθεια Υδραυλικών Εξαρτημάτων” (Αριθμ. Διακήρυξης
3535/26.07.2019), η  οποία  αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων
Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC005353439.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
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Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

Αναπληρωματικό Μέλος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
Μέλος Μαριάννα Μωραΐτη ΠΕ Γεωπόνων

1.Με το υπ’ αριθ. 3745/7-8-2019 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης
προσωρινού αναδόχου για την Προμήθεια Υδραυλικών Εξαρτημάτων , το οποίο εγκρίθηκε με την
με αρ. 115/2019 απόφαση της Ο.Ε., αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία  ΟΛΥΜΠΙΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΑΕΕ  ,   με  τη   συμβατική  αξία  των  23.879,12     ευρώ,  πλέον    5.730,98   ευρώ  ΦΠΑ,  
συνολικού ποσού 29.610,10     ευρώ   γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους
της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.

2.  Με  την  υπ΄αριθ.  3904/22.08.19 Πρόσκληση ο  Δήμαρχος  Κέας,  προσκάλεσε  την  ανάδοχη
εταιρεία να υποβάλει, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της,  όλα τα δικαιολογητικά
όπως καθορίζονται  στο  άρθρο  9 της  παρούσας  διακήρυξης ως  αποδεικτικά  στοιχεία για  την
πλήρωση των κριτηρίων της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής.
                                          

3. Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ο
οποίος έλαβε τον αρ.πρωτ. 3921/23.08.2019. Κατά την αξιολόγηση των δικαιολητικών προέκυψε
ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν  από την εταιρεία   ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ  είναι
πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να:

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ  η  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  “Προμήθεια  Υδραυλικών  Εξαρτημάτων” στην  εταιρεία
ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ για ποσό των  23.879,12     ευρώ, πλέον    5.730,98   ευρώ ΦΠΑ,  
συνολικού ποσού 29.610,10     ευρώ   γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
κατακύρωσης.

Για  διαπίστωση  των  άνω,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό,  το  οποίο  αφού  αναγνώσθηκε  και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Λεωνίδας Περδικάρης Δήμητρα Δεμένεγα Μαριάννα Μωραϊτη

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το  πρακτικό της επιτροπής

διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
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1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2) Τους όρους της υπ΄αριθ. 3535/26.07.2019

3)  Το με αρ. 3967/27-08-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των  δικαιολογητικών

κατακύρωσης,

4) Την με αριθμό 549,550/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

5) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή

πρότασης)  ανάληψης  υποχρέωσης,  για  την  ύπαρξη  διαθέσιμου  ποσού,  τη  συνδρομή  των

προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο

Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 3,1,

6) την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την έγκριση του με αριθμ.πρωτ. 3967/27-08-2019 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης

των  δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

β.  Την κατακύρωση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ “Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων” για τις ανάγκες

της υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου Κέας στην εταιρεία   ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ για ποσό

των  23.879,12     ευρώ,  πλέον    5.730,98   ευρώ  ΦΠΑ,  συνολικού  ποσού  29.610,10     ευρώ  γιατί  

κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 123/2019
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ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή δωρεάς για την διοργάνωσης εκδήλωσης “Μια γιορτή για την Καρθαία”.

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

Σύμφωνα  με  την  παρ.1  περίπτ.  κα΄  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010,  για  την  αποδοχή
κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή.

Η εταιρεία  BRINKS AVIATION SECURITY SERVICES,  μας έκανε γνωστή την πρόθεσή της για την
δωρεά χρηματικού ποσού  χιλίων  ευρώ (1.000,00  €),  προς  το  Δήμο Κέας,  για  τη  διοργάνωση
εκδήλωσης “Μια γιορτή για την Καρθαία - Ο Σταύρος Ξαρχάκος στο αρχαίο θέατρο”.

Προτείνω την αποδοχή της ανωτέρω δωρεάς για το σκοπό που ορίζεται στην σχετική επιστολή της
δωρήτριας εταιρείας. Το ποσό των 1.000,00 € θα πιστωθεί στον Κ.Α. 1411.0004 με τίτλο “Χορηγίες
για την εκδήλωση «Για την αρχαία Καρθαία»”, του προϋπολογισμού εσόδων του Δήμου Κέας οικ.
έτους 2019.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

 την παρ. 2 περιπτ. θ΄ άρθρο 103 ΔΚΚ
 την παρ. 1 περιπτ. κα΄  του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
 την σχετική επιστολή της εταιρείας BRINKS AVIATION SECURITY SERVICES

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 €), προς το Δήμο Κέας, για  τη
διοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο “Μια γιορτή για την Καρθαία - Ο Σταύρος Ξαρχάκος στο αρχαίο
θέατρο”. 

Το ανωτέρω ποσό θα πιστωθεί στον Κ.Α. 1411.0004 με τίτλο “Χορηγίες για την εκδήλωση «Για την
αρχαία Καρθαία»”, του προϋπολογισμού εσόδων του Δήμου Κέας οικ. έτους 2019.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 124/2019

       

                 



27ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 23ης Σεπτεμβρίου 2019

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας                    Τα μέλη

                Τζουβάρας Ελευθέριος                                Μουζάκης Ν.Δημήτριος

Δεμένεγας Κωνσταντίνος

Βουτσινάς Γεώργιος

Πατηνιώτη Μαρία

Δεμένεγας Νικόλαος

Γροσομανίδη Παρασκευή


