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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 31ης/07.11.2019
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα Πέμπτη  7 Νοεμβρίου 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.  5035/01-11-2019
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 6 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τζουβάρας Ελευθέριος     1.   Πατηνιώτη Μαρία
2. Μουζάκης Ν.Δημήτριος
3. Δεμένεγας Κωνσταντίνος       (αν και προσκλήθηκε νόμιμα)
4. Βουτσινάς Γεώργιος
5. Δεμένεγας Νικόλαος
6. Γροσομανίδη Παρασκευή

                         
   

         

  
 
            
          

   
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση 
των πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση 5ης παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου “Εργασίες
βελτίωσης δημοτικής οδοποιίας Σωρός – Σπαθί”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το  1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :

Με την περίπτ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν. 4625/19 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο
της περίπτ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του
άρθρου 3 του Ν.4623/19 και ορίζεται πλέον ότι η οικονομική επιτροπή θα αποφασίζει αιτιολογη-
μένα για την τροποποίηση συμβάσεων.

Σημείωση : Τροποποίηση σύμβασης είναι και η παράταση χρόνου αυτής.

 Mε  αίτησή  της  προς  την  Περιφέρεια  Ν.Αιγαίου,  την  30/09/2019,  η  ανάδοχος  εταιρεία
“  ERGO  -  LAND     E  .Π.Ε.”  , ζήτησε την χρονική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έρ-
γου «Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδού Σωρός - Σπαθί» έως τις 31/10/2019. 

Σύντομο ιστορικό:
 Με την αριθ. 220/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας εγκρίθηκε η 1η παράτα-

ση  της  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου  “με  αναθεώρηση”  κατά  εκατόν  δέκα  (110)
ημέρες, ήτοι μέχρι 16/12/2018. 

 Με την αριθ. 16/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας εγκρίθηκε η 2η παράτα-
ση της προθεσμίας περαίωσης του έργου “με αναθεώρηση” κατά εκατόν τέσσερις (104)
ημέρες, ήτοι μέχρι 30/03/2019. 

 Με την αριθ. 119/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας εγκρίθηκε η 3η παράτα-
ση της προθεσμίας περαίωσης του έργου “με αναθεώρηση” κατά τρεις (3)  μήνες, ήτοι
μέχρι 30/06/2019. 

 Με την αριθ. 135/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Κέας εγκρίθηκε η 4η παράτα-
ση της προθεσμίας περαίωσης του έργου “με αναθεώρηση” κατά τρεις (3)  μήνες, ήτοι
μέχρι 30/09/2019. 

Η ανάδοχος εταιρία αιτήθηκε στις 30/09/2019 γενική παράταση της συμβατικής προθεσμίας έως
τις 31/10/2019, λόγω της θερινής και τουριστικής περιόδου, δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιη-
θούν εργασίες.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με το με αριθμ. πρωτ. 131539/3097 από 17/10/2019
έγγραφό της, στο οποίο επισυνάπτεται και η εισήγηση του αναπλ. Προϊσταμένου του Τμήματος
Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, εισηγήθηκε τη χορή-
γηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες βελτίωσης δημοτικής
οδού Σωρός - Σπαθί» “με αναθεώρηση” έως τις 31/10/2019.

Κατόπιν τούτων, προτείνεται στην οικονομική επιτροπή όπως εγκρίνει τη γενική παράταση
προθεσμίας με αναθεώρηση όλων των υπολειπόμενων εργασιών από την ημερομηνία λήξης της
4ης παράτασης του έργου έως τις 31/10/2019.

Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
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τις ανωτέρω διατάξεις
το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου
την εισήγηση του προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου «Εργασίες βελτίωσης
δημοτικής οδού Σωρός - Σπαθί» της αναδόχου εταιρείας  “ERGO-LAND E.Π.Ε.”,  με αναθεώρηση
όλων των υπολειπόμενων εργασιών έως τις 31/10/2019.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό :  137/2019
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ΘΕΜΑ 2ο :  Λήψη απόφασης περί  έγκρισης τροποποίησης της σύμβασης     “Συντήρηση και επι-
σκευή ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ του Δήμου Κέας για το έτος 2019-2020” με αυξομείωση ποσοτήτων
και ανακατανομή ποσών.

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής,  εισηγούμενος το  2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει τα εξής :

Με την αριθ. 363/05.06.2019 απόφαση Δημάρχου, πραγματοποιήθηκε η απευθείας ανάθεση
στον κ.  Μακρή Δημ. Γεώργιο, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,  με έδρα την Κορησσία Κέας και Τ.Κ.
840  02,  ΑΦΜ:  123807028,  ΔΟΥ:  Κορωπίου  της  παροχής  υπηρεσίας  “ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η  Κ Α Ι
Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ο Υ  Δ Ε Η  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ  Γ Ι Α  Τ Ο  Ε Τ Ο Σ
2 0 1 9 - 2 0 ”, συνολικού ποσού 17.493,98 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).
     
 Το διάστημα που αφορούσε η ανάθεση ήταν από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και
μέχρι  εξαντλήσεως  του  αποθέματος  του  διατιθέμενου  υλικού  πάντως  όχι  πέραν  τις
26/02/2020.(άρθρο 217  του Ν.4412/16).

Με γνωμοδότησή της,  η  Επιτροπή για την παραλαβή  παρεχόμενων υπηρεσιών  η οποία
συστάθηκε με την υπ’αρ. 9/2019 απόφ. του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε την τροποποίηση
της  σύμβασης  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η  Κ Α Ι  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ο Υ  Δ Ε Η  Τ Ο Υ
Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ  Γ Ι Α  Τ Ο  Ε Τ Ο Σ  2 0 1 9 - 2 0  με αυξομείωση και ανακατανομή ποσών χωρίς να
προκαλείται ΕΠΙΠΛΕΟΝ δαπάνη έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (αρθ.132).

Συγκεκριμένα:                                                                           
ΘΕΜΑ:

Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή της Επιτροπής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για
την τροποποίηση της σύμβασης  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η  Κ Α Ι  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ο Υ  Δ Ε Η  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ  Γ Ι Α Τ Ο  Ε Τ Ο Σ  2 0 1 9 -
2 0  με αυξομείωση και ανακατανομή ποσών. 

                                                                            
Από τις 05/06/2019 έως τις 12/06/2019 έγινε προμήθεια και αντικατάσταση 400 λαμπτήρων και 30
ντουί  συνολικού  ποσού  5.470,88  € (με  ΦΠΑ),  από  τις  13/06/2019  έως  τις  22/07/2019  έγινε
προμήθεια και αντικατάσταση 400 λαμπτήρων και 15 ντουί συνολικού ποσού 5.396,48 € (με ΦΠΑ)
και από τις 23/07/2019 έως τις 15/10/2019 έγινε προμήθεια και αντικατάσταση  205 λαμπτήρων
συνολικού ποσού 2.727,565 € (με ΦΠΑ). Όμως λόγω της αυξημένης ζήτησης, κρίνεται απαραίτητη
η  προμήθεια και αντικατάσταση, εντός του έτους 2019,  280 λαμπτήρων και  35 ντουί συνολικού
ποσού 3.899,055 € (με ΦΠΑ). 

Επειδή προκύπτει ανάγκη της αυξομείωσης ποσοτήτων των Κ.Α., προτείνεται η ανακατανομή των
ποσών, χωρίς τροποποίηση της τελικής δαπάνης και του χρόνου διάρκειας της σύμβασης. 

Συγκεκριμένα:
                

Επειδή  στον  ΚΑ  20.6262.0015  “Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η  Κ Α Ι  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ο Υ  Δ Ε Η   2 0 1 9 ” το ποσό σύμβασης είναι 13.600,00 για το 2019
και ποσό  3.893,98 για το έτος 2020,

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
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ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

αύξηση στον ΚΑ 20.6262.0015 για το  2019  ποσού 3.893,98  και αντίστοιχη μείωση ποσού στο
έτος 2020 (υπολ. ΚΑ 2020: 0,00)-γιατί πρέπει να εφοδιαστεί ο Δήμος με νέους λαμπτήρες και
ντουί καθώς και η τοποθέτησή τους  προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του δημοτικού
φωτισμού .
                                                                                              
Ύστερα από τα παραπάνω παρίσταται ανάγκη έγκρισης της ανωτέρω γνωμοδότησης της Επιτροπής
παρακολούθησης  και  παραλαβής  παρεχόμενων  υπηρεσιών για  την  τροποποίηση  της  σύμβασης
Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η  Κ Α Ι  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ο Υ  Δ Ε Η  Τ Ο Υ
Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ  Γ Ι Α  Τ Ο  Ε Τ Ο Σ  2 0 1 9 - 2 0  με αυξομείωση και ανακατανομή ποσών
χωρίς  να  προκαλείται  ΕΠΙΠΛΕΟΝ  δαπάνη έχοντας  υπόψη  τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016
(αρθ.132) και καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βασιλική Πετρή

ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Ιωάννα Αθανασοπούλου

ΤΕ Λογιστικού - Οικονομικού

Σωτηρία Μυκωνιάτη

ΔΕ1 Διοικητικός

Προς τούτο και σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνεται η έγκριση τροποποίησης της σύμβασης
Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η  Κ Α Ι  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ο Υ  Δ Ε Η  Τ Ο Υ
Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ  Γ Ι Α  Τ Ο  Ε Τ Ο Σ  2 0 1 9 - 2 0  για  την  αυξομείωση  ποσοτήτων  και
ανακατανομή ποσών της υπηρεσίας.

Η  Οικονομική  Επιτροπή αφού  έλαβε  υπόψη  της όλα  τα  παραπάνω  και  έπειτα  απο
εμπεριστατωμένη συζήτηση μεταξύ των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  τροποποίησης  της  σύμβασης  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η  Κ Α Ι  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ο Υ  Δ Ε Η  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ  Γ Ι Α Τ Ο  Ε Τ Ο Σ  2 0 1 9 -
2 0  για την αυξομείωση ποσοτήτων και ανακατανομή ποσών των υπηρεσιών, ως αναφέρεται στην
ανωτέρω εισήγηση του Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 138/2019
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ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευσης πίστωσης για τη διοργάνωση εκ-
παιδευτικών θεατρικών παραστάσεων για την ενημέρωση των μαθητών για τη σωστή ανακύκλω-
ση ηλεκτρικών συσκευών και λαμπτήρων.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

Με το άρθρο 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα Κλεισθένης I] έχει αντικατασταθεί η περίπτωση ε΄ της
παρ.  1  του  άρθρου  58  του  Ν.  3852/2010  και  απονεμήθηκε  στο  δήμαρχο  η  αρμοδιότητα  να
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων πιστώσεων
στον  προϋπολογισμό,  χωρίς  να  απαιτείται  απόφαση  συλλογικού  οργάνου  (δηλαδή  χωρίς  να
απαιτείται απόφαση διάθεσης των πιστώσεων από την οικονομική επιτροπή ή από το δημοτικό
συμβούλιο).

Αναλυτικότερα, η διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή,
που προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ 1δ Ν. 3852/2010, έχει παύσει να ισχύει σε κάθε
περίπτωση, με συνέπεια η οικονομική επιτροπή να μην ασκούσε μετά την ισχύ του Ν. 4555/2018
[Πρόγραμμα Κλεισθένης I] πλέον την αρμοδιότητα του διατάκτη των δαπανών. 

Στη συνέχεια με την παρ 1 του άρθρου 14 Ν. 4625/2019, επανατροποποιήθηκε η  περίπτωση ε’
της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και πιο συγκεκριμένα το τρίτο εδάφιο αυτής
με συνέπεια από 31-8-2019  (ημερομηνία δημοσίευσης  του Ν.  4625/2019 στο ΦΕΚ 139Α)  και
εφεξής,  όποτε  απαιτείται  εξειδίκευση  πίστωσης  να  προηγείται  απόφαση  της  οικονομικής
επιτροπής (αντί  δημοτικού  συμβουλίου) πριν  από  την  απόφαση  του  δημάρχου  έγκρισης  και
διάθεσης των δαπανών του προϋπολογισμού.

Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την
οποία προορίζεται  και  προσδιορίζεται  στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του
προϋπολογισμού.

Δεδομένου ότι ο ΚΑΕ 00.6433.0001 με τίτλο “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα
φιλοξενίας φυσικών προσώπων και  αντιπροσωπειών” του  προϋπολογισμού εξόδων οικ.  έτους
2019 του Δήμου Κέας, είναι γενικός και δεν παρέχει την απαραίτητη εκ του νόμου εξειδίκευση,
απαιτείται πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια η έγκριση δαπάνης και η εξειδίκευση πίστωσης
για την εκτέλεση κάθε σχετικής δαπάνης.

Ο Δήμος Κέας προτίθεται, σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Θεατρική Ομάδα "Εν Οδώ" και  την
Εταιρεία  "ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ  Α.Ε.”,  να  διοργανώσει  2  εκπαιδευτικές  και  συνάμα  χιουμοριστικές
θεατρικές παραστάσεις, την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019. Βασικός στόχος της εταιρείας είναι η
ενημέρωση των μαθητών για την σωστή ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών και λαμπτήρων. 

Η συνεργασία της Εκπαιδευτικής Θεατρικής Ομάδας "Εν Οδώ" με την Εταιρεία "ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ
Α.Ε."  ξεκίνησε  τον  Ιούνιο  του  2016  με  τις  πρώτες  εκπαιδευτικές  θεατρικές  παραστάσεις  να
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λαμβάνουν χώρα στα σχολεία της Τήνου. Από τότε ως σήμερα έχει αποδειχθεί ως μία λαμπρή και
αποδοτική συνεργασία. 

Χάριν  της  συνεργασίας  αυτής,  ο  συγγραφέας  και  διδάκτορας  περιβάλλοντος  Αντώνης  Γάκης
γράφει και εκδίδει το τρίτο παραμύθι της σειράς οι "Φύλακες της Φύσης" με τίτλο : ''Ο Φώτης, η
Φωτούλα και η Φωτοκύκλωση" και του δίνει ζωή επί σκηνής προσφέροντας έτσι την ευκαιρία
στους μαθητές να παρακολουθήσουν αυτήν τη Εκπαιδευτική και συνάμα Χιουμοριστική θεατρική
Παράσταση. Μέχρι σήμερα, πάνω από 30.000 μαθητές σε όλη την Ελλάδα έχουν στο σπίτι τους το
παραμύθι  "Φύλακες  της  Φύσης,  Ο  Φώτης,  η  Φωτούλα  και  η  Φωτοκύκλωση"  και  έχουν
παρακολουθήσει την ομώνυμη θεατρική παράσταση ΔΩΡΕΑΝ. 

Η  μία  εκ  των  παραστάσεων  θα  πραγματοποιηθεί  στην  αίθουσα  εκδηλώσεων  του  δημοτικού
σχολείου Ιουλίδας και θα την παρακολουθήσουν και οι μαθητές του νηπιαγωγείου Ιουλίδας, του
δημοτικού και νηπιαγωγείου της Κάτω Μεριάς. Η δεύτερη παράσταση θα πραγματοποιηθεί στο
χώρο του Πνευματικού Κέντρου Στυλιανός Ρέστης και θα την παρακολουθήσουν οι μαθητές του
δημοτικού σχολείου Κορησσίας και του νηπιαγωγείου Βουρκαρίου.

Η επίσκεψη στον χώρο μας είναι χορηγία της Φωτοκύκλωσης Α.Ε., εγκεκριμένη από το Υπουργείο 
Παιδείας και περιλαμβάνει τα εξής :

1. Θεατρική παράσταση ΔΩΡΕΑΝ για όλα τα παιδιά, διάρκειας 45 - 60 λεπτών με τον θεατρικό 
θίασο που αποτελείται από έμπειρους ηθοποιούς της θεατρικής ομάδας “ΕΝ ΟΔΩ” στο χώρο των 
παιδικών παραστάσεων.
2. ΔΩΡΟ το ομώνυμο παραμύθι σε κάθε μαθητή / μαθήτρια
3. ΔΩΡΟ Ειδικός Κάδος Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών Συσκευών & Λαμπτήρων για τα σχολεία 

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης και την εξειδίκευση του ΚΑ
00.6433.0001 με τίτλο “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών
προσώπων και αντιπροσωπειών”, του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2019 του Δήμου Κέας
για τη διοργάνωση 2 εκπαιδευτικών θεατρικών παραστάσεων για την ενημέρωση των μαθητών
για τη σωστή ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών και λαμπτήρων και την κάλυψη δαπανών ενός
γεύματος για τους συντελεστές της θεατρικής ομάδας “ΕΝ ΟΔΩ” και κεράσματος για τους παρευ-
ρισκόμενους,  έως του συνολικού ποσού των 150,00 € συμπ. ΦΠΑ.

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν σχετικά. 

Η οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη της :

 Την παρ 1 του άρθρου 14 Ν. 4625/2019, με την οποία επανατροποποιήθηκε η  περίπτωση
ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη δαπάνη και εξειδικεύει πίστωση στον ΚΑ 00.6433.0001 με τίτλο “Τιμητικές διακρί-
σεις,  αναμνηστικά δώρα και  έξοδα φιλοξενίας  φυσικών προσώπων και  αντιπροσωπειών” του
προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2019 του Δήμου Κέας, για τη διοργάνωση δύο εκπαιδευτικών
θεατρικών παραστάσεων για την ενημέρωση των μαθητών για τη σωστή ανακύκλωση ηλεκτρικών
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συσκευών και  λαμπτήρων και  την  κάλυψη δαπάνης  ενός  γεύματος  για  τους  συντελεστές  της
θεατρικής ομάδας “ΕΝ ΟΔΩ” και κεράσματος για τους παρευρισκόμενους, έως του συνολικού πο-
σού των 150,00 € συμπ. ΦΠΑ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 139/2019            
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ΘΕΜΑ 4ο : Ορισμός δικηγόρου για την νομική εργασία σχετικά με την νομική αντιμετώπιση των
επιχειρημάτων και την σύνταξη απάντησης του Δήμου Κέας προς την “Εξώδικη Διαμαρτυρία
Δήλωσης και Κλήσης” από τους Ζαχαρία Παπαδάκη, Πελαγία Μπουγά και Χρήστο Λιώρη.

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής:

Σύμφωνα με την παράγραφο  ιε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε
με  την  παρ.ιθ΄  του  άρθρου  3  του  Ν.  4623/2019,  η  οικονομική  επιτροπή  αποφασίζει  για  την
πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους
δήμους,  είτε  δεν  έχουν  προσληφθεί  δικηγόροι  με  μηνιαία  αντιμισθία,  είτε  αυτοί  που  έχουν
προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή
τους. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί
δικηγόροι,  με μηνιαία αντιμισθία.  Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε
δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη
σημασία  για  τα  συμφέροντα  του  δήμου  και  απαιτούν  εξειδικευμένη  γνώση  ή  εμπειρία.  Στις
περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του
ΚΔΚ. 

Ο Πρόεδρος αιτείται τον διορισμό της δικηγόρου κας Καλλίας-Αντωνίου Αγγελικής, για τα κάτωθι :

Για την νομική αντιμετώπιση των επιχειρημάτων και την σύνταξη απάντησης του Δήμου Κέας
προς την “Εξώδικη Διαμαρτυρία Δήλωσης και Κλήσης” που απευθύνεται εναντίον του Δήμου Κέας
από τους Ζαχαρία Παπαδάκη, Πελαγία Μπουγά και Χρήστο Λιώρη, που υποστηρίζουν ότι έχουν
ιδιοκτησιακά δικαιώματα από την απαλλοτρίωση που έλαβε χώρα για την κατασκευή του  ΧΥΤΑ
Κέας.

Η δικηγορική αμοιβή, η οποία είναι η κατώτερη σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων, δεν θα
ξεπεράσει το ποσό των 694,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η διάθεση πίστωσης θα γίνει με
απόφαση διατάκτη και θα βαρύνει τον ΚΑ  00.6111.0001 προϋ/σμού εξόδων οικ. έτους 2019.

Αναλυτικά :
απασχόληση για χρονικό διάστημα 7 ωρών με ύψος ωριαίας αποζημίωσης 80,00 € (όσο και η
ελάχιστη αμοιβή για εξωδικαστικές εργασίες σύμφωνα με το πίνακα αμοιβών) πλέον ΦΠΑ 24%,
ήτοι 560,00 € + 134,40 € = 694,40 €

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1.  Τις  διατάξεις  της  παραγράφου  ιε΄  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010,  όπως  αυτό
αντικαταστάθηκε με την παρ.ιθ΄ του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019
2.   Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
3.   Τις διατάξεις του άρθρου 73 του νέου Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013)
4. Την ύπαρξη  εξειδικευμένης  πίστωσης  στον  προϋ/σμό  του  οικ.  έτους  2019  και  στον  ΚΑ
00.6111.0001
5. Την οικονομική προσφορά της δικηγόρου
6. Την εισήγηση του προέδρου
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 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
     

Διορίζει τη δικηγόρο κα Καλλία-Αντωνίου Αγγελική, για τα κάτωθι  :

Για την νομική αντιμετώπιση των επιχειρημάτων και την σύνταξη απάντησης του Δήμου Κέας
προς την “Εξώδικη Διαμαρτυρία Δήλωσης και Κλήσης” που απευθύνεται εναντίον του Δήμου Κέας
από τους Ζαχαρία Παπαδάκη, Πελαγία Μπουγά και Χρήστο Λιώρη, που υποστηρίζουν ότι έχουν
ιδιοκτησιακά δικαιώματα από την απαλλοτρίωση που έλαβε χώρα για την κατασκευή του  ΧΥΤΑ
Κέας.

Η δικηγορική αμοιβή, η οποία είναι η κατώτερη σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων, δεν θα
ξεπεράσει το ποσό των 694,40 € συμπ/νου Φ.Π.Α. Η διάθεση πίστωσης θα γίνει με απόφαση
διατάκτη και θα βαρύνει τον ΚΑ  00.6111.0001 προϋ/σμού εξόδων οικ. έτους 2019.

Αναλυτικά :

απασχόληση για χρονικό διάστημα 7 ωρών με ύψος ωριαίας αποζημίωσης 80,00 € (όσο και η
ελάχιστη αμοιβή για εξωδικαστικές εργασίες σύμφωνα με το πίνακα αμοιβών) πλέον ΦΠΑ 24%,
ήτοι 560,00 € + 134,40 € = 694,40 €

Η  εν  λόγω  δαπάνη  στηρίζεται  στις  διατάξεις  του  άρθρου  209  του  Ν.  3463/2006  και  του
Ν. 4412/2016.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 140/2019
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ΘΕΜΑ 5ο : Ορισμός δικηγόρου για την νομική εργασία σχετικά με την απόδοση μισθίου διαμε-
ρίσματος, ιδιοκτησίας του Δήμου Κέας, που βρίσκεται στην Αθήνα (Άγιος Παντελεήμων).

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής:

Σύμφωνα με την παράγραφο  ιε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε
με  την  παρ.ιθ΄  του  άρθρου  3  του  Ν.  4623/2019,  η  οικονομική  επιτροπή αποφασίζει  για  την
πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους
δήμους,  είτε  δεν  έχουν  προσληφθεί  δικηγόροι  με  μηνιαία  αντιμισθία,  είτε  αυτοί  που  έχουν
προσληφθεί  δεν  έχουν  δικαίωμα  να  παρίστανται  σε  ανώτατα  δικαστήρια  και  καθορίζει  την
αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν
προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η
ανάθεση σε  δικηγόρο,  εξώδικου ή  δικαστικού χειρισμού,  ανά υπόθεση,  ζητημάτων,  τα  οποία
έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή
εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 281 του ΚΔΚ. 

Ο Πρόεδρος αιτείται τον διορισμό της δικηγόρου κας  Χριστίνας Ανδρομιδά, με έδρα στην οδό
Χαρίλαου Τρικούπη 14, Αθήνα, με ΑΦΜ 142782846 και ΔΟΥ Α` Αθηνών,  για τα κάτωθι :

Για την νομική εργασία σχετικά με την απόδοση μισθίου διαμερίσματος, ιδιοκτησίας του Δήμου
Κέας, που βρίσκεται στην Αθήνα (Άγιος Παντελεήμων). Για να παραλάβει στην κατοχή του το εν
λόγω διαμέρισμα ο Δήμος,  θα πρέπει να ζητήσει την απόδοσή του από τους μισθωτές.  Αυτό
μπορεί να γίνει με δύο (2) τρόπους :

 με την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου από το Ειρηνοδικείο Αθηνών. Στη συνέχεια η
διαδικασία έχει ως εξής :

1) επίδοση εξωδίκου στους τρεις μισθωτές, 2) παρέλευση 15 ημερών από την επίδοση του
εξωδίκου  και  κατάθεση  αίτησης  για  έκδοση διαταγής  απόδοσης  μισθίου, 3) μετά  την
έκδοση  της  διαταγής  απόδοσης  μισθίου  (1-3  μήνες  μετά  την  κατάθεση  της  αίτησης),
επιδίδουμε αυτή και τους  τρεις μισθωτές, 4) αφού παρέλθουν 20 ημέρες από την επίδοση
της  διαταγής απόδοσης  μισθίου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα την προσβάλλουν με
ανακοπή  οι  μισθωτές,  δικαστικός  επιμελητής  διενεργεί  την  απόδοση  του  μισθίου  στο
Δήμο.

 εφόσον δεν καταστεί δυνατή η έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου, θα πρέπει να ασκήσει
ο  Δήμος  αγωγή  κατά  των  τριών  μισθωτών,  η  οποία  θα  τους  επιδοθεί  με  δικαστικό
επιμελητή. Η συζήτηση της αγωγής θα προσδιοριστεί να συζητηθεί γύρω στους 4-5 μήνες
μετά. Θα αναμένουμε την έκδοση απόφασης του δικαστηρίου. Μόλις εκδοθεί, θα πρέπει
να επιδοθεί και στους τρεις μισθωτές, και εφόσον δεν την προσβάλλουν με ένδικα μέσα
μέσα σε 30 ημέρες, καθίσταται τελεσίδικη και διενεργείται η απόδοση του μισθίου από
τον δικαστικό επιμελητή.
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Η δικηγορική αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω διαδικασίας απόδοσης του μισθίου, είτε με
τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, είναι η κατώτερη σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων και
δεν  θα  ξεπεράσει  το  ποσό  των  744,00  €  συμπ/νου  Φ.Π.Α.  Η  διάθεση πίστωσης  θα γίνει  με
απόφαση διατάκτη και θα βαρύνει τον ΚΑ  00.6111.0012 προϋ/σμού εξόδων οικ. έτους 2019.

Αναλυτικά :
απασχόληση για χρονικό διάστημα 7,5 ωρών με ύψος ωριαίας αποζημίωσης 80,00 € (όσο και η
ελάχιστη αμοιβή για εξωδικαστικές εργασίες σύμφωνα με το πίνακα αμοιβών) πλέον ΦΠΑ 24%,
ήτοι 600,00 € + 144,00 € = 744,00 €

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1.  Τις  διατάξεις  της  παραγράφου  ιε΄  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010,  όπως  αυτό
αντικαταστάθηκε με την παρ.ιθ΄ του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019
2.   Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
3.   Τις διατάξεις του άρθρου 73 του νέου Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013)
4. Την ύπαρξη  εξειδικευμένης  πίστωσης  στον  προϋ/σμό  του  οικ.  έτους  2019  και  στον  ΚΑ
00.6111.0012
5.  Την οικονομική προσφορά της δικηγόρου
6.  Την εισήγηση του προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
     

Διορίζει τη δικηγόρο κα Χριστίνα Ανδρομιδά, με έδρα στην οδό Χαρίλαου Τρικούπη 14, Αθήνα, με
ΑΦΜ 142782846 και  ΔΟΥ Α` Αθηνών, για τα κάτωθι  :

Για την νομική εργασία σχετικά με την απόδοση μισθίου διαμερίσματος, ιδιοκτησίας του Δήμου
Κέας, που βρίσκεται στην Αθήνα (Άγιος Παντελεήμων). Για να παραλάβει στην κατοχή του το εν
λόγω διαμέρισμα ο Δήμος, θα πρέπει να ζητήσει την απόδοσή του από τους μισθωτές. Αυτό θα
γίνει με έναν από τους δύο (2) τρόπους, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην ανωτέρω εισήγηση.

Η δικηγορική αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω διαδικασίας απόδοσης του μισθίου, είτε με
τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, είναι η κατώτερη σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων και
δεν  θα  ξεπεράσει  το  ποσό  των  744,00  €  συμπ/νου  Φ.Π.Α.  Η  διάθεση πίστωσης  θα γίνει  με
απόφαση διατάκτη και θα βαρύνει τον ΚΑ  00.6111.0012 προϋ/σμού εξόδων οικ. έτους 2019.

Αναλυτικά :

απασχόληση για χρονικό διάστημα 7,5 ωρών με ύψος ωριαίας αποζημίωσης 80,00 € (όσο και η
ελάχιστη αμοιβή για εξωδικαστικές εργασίες σύμφωνα με το πίνακα αμοιβών) πλέον ΦΠΑ 24%,
ήτοι 600,00 € + 144,00 € = 744,00 €.

Η  εν  λόγω  δαπάνη  στηρίζεται  στις  διατάξεις  του  άρθρου  209  του  Ν.  3463/2006  και  του
Ν. 4412/2016.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 141/2019
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ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός δικηγόρου για τη νομική εργασία σχετικά με την μεταγραφή στα βιβλία με-
ταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κέας της υπ’αριθ. 443/1983 τελεσίδικης απόφασης του Μο-
νομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με το ακίνητο “Άλσος Ιουλίδας”.

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής:

Σύμφωνα με την παράγραφο  ιε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε
με  την  παρ.ιθ΄  του  άρθρου  3  του  Ν.  4623/2019,  η  οικονομική  επιτροπή αποφασίζει  για  την
πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους
δήμους,  είτε  δεν  έχουν  προσληφθεί  δικηγόροι  με  μηνιαία  αντιμισθία,  είτε  αυτοί  που  έχουν
προσληφθεί  δεν  έχουν  δικαίωμα  να  παρίστανται  σε  ανώτατα  δικαστήρια  και  καθορίζει  την
αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν
προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η
ανάθεση σε  δικηγόρο,  εξώδικου ή  δικαστικού χειρισμού,  ανά υπόθεση,  ζητημάτων,  τα  οποία
έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή
εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 281 του ΚΔΚ. 

Ο Πρόεδρος αιτείται τον διορισμό της δικηγόρου κας Ανδρομιδά Χριστίνας, για τα κάτωθι:

 Για την μεταγραφή στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κέας  της  υπ’αριθ.
443/1983 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία
αναγνωρίζεται  η  πρώην  Κοινότητα  Κέας  και  ήδη  Δήμος  Κέας  κύριος  του  εις  αυτήν
αναλυτικά περιγραφομένου ακινήτου “Άλσος Ιουλίδας”. Πιο συγκεκριμένα για την λήψη
επικυρωμένων αντιγράφων από τη Γραμματεία των αρμοδίων δικαστηρίων των υπ’αριθ.
443/1983  απόφασης  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Αθηνών  και  υπ’αριθ.  8657/1984
απόφασης του Εφετείου Αθηνών,  την  σύνταξη αίτησης προς μεταγραφή και  περίληψη
μεταγραφής  της  ως  άνω  τελεσίδικης  απόφασης,  την  υποβολή  αυτών  στο  αρμόδιο
Υποθηκοφυλακείο Κέας, καθώς τη λήψη του σχετικού πιστοποιητικού μεταγραφής.

 Για την σημείωση της ως άνω απόφασης στα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου
Κέας.

 Για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας του εν λόγω ακινήτου και  η σύνταξη του
σχετικού  φύλλου  υπολογισμού,  ώστε  να  υποβληθεί  η  παρακάτω  δήλωση  φόρου
χρησικτησίας  στη  Δ.Ο.Υ.  Κορωπίου  και  κατ’ακολουθίαν  να  υπολογιστούν  τα  αναλογικά
επ’αυτής δικαιώματα μεταγραφής του Υποθηκοφυλακείου Κέας.

 Για την υποβολή δήλωσης φόρου χρησικτησίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κορωπίου.

Οι υπό στοιχεία 2,3 και 4 εργασίες θα εκτελεστούν εφ’όσον προηγηθούν οι εξής εργασίες από
μηχανικό:
 Χορήγηση βεβαίωσης του άρθρου 83 του Ν. 4495/2017 από μηχανικό, ότι το εν λόγω ακίνητο

δεν έχει κτίσμα και σε κάθε περίπτωση δεν υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις,
και η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος, συνοδεύοντος την ως άνω βεβαίωση, και καθώς
και υπεύθυνη δήλωση του Δήμου Κέας με το ίδιο με την ως άνω βεβαίωση περιεχόμενο,
όπως τούτο προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 83 παρ. 1 εδ. β΄ του Ν. 4495/2017 ως
ισχύει.
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 Χορήγηση Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρου 54 Α Ν. 4174/2013), από το οποίο να προκύπτει
ότι το εν λόγω ακίνητο έχει δηλωθεί στις δηλώσεις Ε9 του Δήμου, κατά τα πέντε (5) τελευταία
έτη.

Η δικηγορική αμοιβή, η οποία είναι η κατώτερη σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων, δεν θα
ξεπεράσει το ποσό των 793,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η διάθεση πίστωσης θα γίνει με
απόφαση διατάκτη και θα βαρύνει τον ΚΑ  00.6111.0001 προϋ/σμού εξόδων οικ. έτους 2019.

Αναλυτικά :
απασχόληση για χρονικό διάστημα 8 ωρών με ύψος ωριαίας αποζημίωσης 80,00 € (όσο και η
ελάχιστη αμοιβή για εξωδικαστικές εργασίες σύμφωνα με το πίνακα αμοιβών) πλέον ΦΠΑ 24%,
ήτοι 640,00 € + 153,60 € = 793,60 €

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1.  Τις  διατάξεις  της  παραγράφου  ιε΄  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010,  όπως  αυτό
αντικαταστάθηκε με την παρ.ιθ΄ του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019
2.   Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
3.   Τις διατάξεις του άρθρου 73 του νέου Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013)
4. Την ύπαρξη  εξειδικευμένης  πίστωσης  στον  προϋ/σμό  του  οικ.  έτους  2019  και  στον  ΚΑ
00.6111.0001
5. Την οικονομική προσφορά της δικηγόρου
6. Την εισήγηση του προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
     

Διορίζει τη δικηγόρο κα Ανδρομιδά Χριστίνα, για τα κάτωθι  :

1. Για την μεταγραφή στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κέας  της  υπ’αριθ.
443/1983 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία
αναγνωρίζεται  η  πρώην  Κοινότητα  Κέας  και  ήδη  Δήμος  Κέας  κύριος  του  εις  αυτήν
αναλυτικά περιγραφομένου ακινήτου “Άλσος Ιουλίδας”. Πιο συγκεκριμένα για την λήψη
επικυρωμένων αντιγράφων από τη Γραμματεία των αρμοδίων δικαστηρίων των υπ’αριθ.
443/1983  απόφασης  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Αθηνών  και  υπ’αριθ.  8657/1984
απόφασης του Εφετείου Αθηνών,  την  σύνταξη αίτησης προς μεταγραφή και  περίληψη
μεταγραφής  της  ως  άνω  τελεσίδικης  απόφασης,  την  υποβολή  αυτών  στο  αρμόδιο
Υποθηκοφυλακείο Κέας, καθώς τη λήψη του σχετικού πιστοποιητικού μεταγραφής.

2. Για την σημείωση της ως άνω απόφασης στα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου
Κέας.

3. Για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας του εν λόγω ακινήτου και  η σύνταξη του
σχετικού  φύλλου  υπολογισμού,  ώστε  να  υποβληθεί  η  παρακάτω  δήλωση  φόρου
χρησικτησίας  στη  Δ.Ο.Υ.  Κορωπίου  και  κατ’ακολουθίαν  να  υπολογιστούν  τα  αναλογικά
επ’αυτής δικαιώματα μεταγραφής του Υποθηκοφυλακείου Κέας.

4. Για την υποβολή δήλωσης φόρου χρησικτησίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κορωπίου.

Η δικηγορική αμοιβή, η οποία είναι η κατώτερη σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων, δεν θα
ξεπεράσει το ποσό των 793,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η διάθεση πίστωσης θα γίνει με
απόφαση διατάκτη και θα βαρύνει τον ΚΑ  00.6111.0001 προϋ/σμού εξόδων οικ. έτους 2019.
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Αναλυτικά :
απασχόληση για χρονικό διάστημα 8 ωρών με ύψος ωριαίας αποζημίωσης 80,00 € (όσο και η
ελάχιστη αμοιβή για εξωδικαστικές εργασίες σύμφωνα με το πίνακα αμοιβών) πλέον ΦΠΑ 24%,
ήτοι 640,00 € + 153,60 € = 793,60 €

Η  εν  λόγω  δαπάνη  στηρίζεται  στις  διατάξεις  του  άρθρου  209  του  Ν.  3463/2006  και  του
Ν. 4412/2016.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 142/2019
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ΘΕΜΑ 7ο : Ορισμός συμβολαιογράφου για την παροχή υπηρεσίας σύνταξης δανειστικού συμβο-
λαίου για τη συνομολόγηση τοκοχρεολυτικού δανείου για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου
“Κατασκευή  νέου  δικτύου  ύδρευσης  Ποισσών  και  προμήθεια  συστήματος  ελέγχου  δικτύων
ύδρευσης Κέας”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :

1) Με την υπ΄αριθμ. 126/2019 (ΑΔΑ: Ψ62ΝΩΕΔ-ΔΑΙ)  απόφαση το δημοτικό συμβούλιο Δήμου
Κέας αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή όλων των όρων που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ταμείου  Παρακαταθηκών  &  Δανείων,  στην  3683/09-05-2019  συνεδρίασή  του,  στην  οποία
εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου στο Δήμο μας συνολικού ποσού
1.598.348,00  € ενταγμένου  στο  πρόγραμμα  “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι”,  για  την  εκτέλεση  του  έργου  :
«Κατασκευή  νέου  δικτύου  ύδρευσης  Ποισσών  και  προμήθεια  συστήματος  ελέγχου  δικτύων
ύδρευσης Κέας», ως εξής:

α) Κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό 1.198.761,00 €

β) Κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, ποσό    399.587,00 €

2) Με  το  με  αριθμ.πρωτ.  3177/08-07-2019  έγγραφο  του  Δήμου,  κοινοποιήθηκε  η  ανωτέρω
απόφαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

3) Με την υπ΄αριθμ. 621/2019 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου διενεργήθηκε
προληπτικός έλεγχος νομιμότητας της ανωτέρω δανειακής σύμβασης.

4) Με την υπ΄αριθμ. 180/2019 (ΑΔΑ: 68ΔΥΩΕΔ-0Ι3) απόφαση το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Κέας,
κατόπιν  του  υπ’  αριθ.  πρωτ.  (0)94491_19  από  24/09/2019  εγγράφου  του  Τ.Π.  &  Δανείων,
αποφάσισε  ομόφωνα  την  τροποποίηση  της  υπ’αριθμ.  126_2019  απόφασης  του  Δημοτικού
Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ψ62ΝΩΕΔ-ΔΑΙ)  ως προς τον όρο 18, σχετικά με το νόμιμο εκπρόσωπο για την
υπογραφή σύμβασης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε ΟΤΑ Α’
& Β΄βαθμού μέσω του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των
υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς
ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» και  όρισε ως νόμιμη εκπρόσωπο
του Δήμου Κέας για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου την κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου.

Κατόπιν  των ανωτέρω ο  πρόεδρος  αιτείται  τον  διορισμό της  συμβολαιογράφου κας  Ευγενίας
Αγγελοπούλου - Κατσιγιάννη, με έδρα στην οδό Πανεπιστημίου 59, Αθήνα, ΤΚ 105 64, με ΑΦΜ
042258492 και ΔΟΥ Α΄ Αθηνών, για τα κάτωθι :

 την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης για τη συνομολόγηση τοκοχρεολυτικού δανείου
ποσού 1.598.348,00 € χορηγούμενου στο Δήμο Κέας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, κατά ποσοστό 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
και  25% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και  Δανείων,  για την εκτέλεση του
επενδυτικού  έργου  “Κατασκευή  νέου  δικτύου  ύδρευσης  Ποισσών  και  προμήθεια
συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας”, ενταγμένου στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
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Ι”,  το οποίο  εγκρίθηκε  με  την  υπ΄αριθμ.  3683/6/09-05-2019  απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΑΔΑ: 6Γ8469ΗΗ7-473).

Η αμοιβή για την ανωτέρω εργασία ανέρχεται στο ποσό των 600,00  €  συμπ/νου ΦΠΑ και θα
βαρύνει  τον Κ.Α.  00.6111.0002 «Αμοιβές συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού οικ.  έτους
2019 του Δήμου Κέας. Η διάθεση πίστωσης έχει γίνει με απόφαση του διατάκτη.

Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού  άκουσε  τον  Πρόεδρο  και  μετά  από  διαλογική  συζήτηση,
λαμβάνοντας υπόψη της :

την ανωτέρω εισήγηση
την υπ’ αριθμ. 126/2019 (ΑΔΑ: Ψ62ΝΩΕΔ-ΔΑΙ) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
το  με  αριθμ.πρωτ.  3177/08-07-2019  έγγραφο  του  Δήμου,  με  το  οποίο  κοινοποιήθηκε  η
ανωτέρω απόφαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
την  υπ΄αριθμ.  621/2019  πράξη  του  Ζ΄  Κλιμακίου  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου,  με  την  οποία
διενεργήθηκε προληπτικός έλεγχος νομιμότητας της ανωτέρω δανειακής σύμβασης.
την υπ΄ αριθμ. 180/2019 (ΑΔΑ: 68ΔΥΩΕΔ-0Ι3) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
την προσφορά της συμβολαιογράφου
την ύπαρξη της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον ορισμό της Συμβολαιογράφου Αθηνών, κας Ευγενίας Αγγελοπούλου - Κατσιγιάννη, με
έδρα στην οδό Πανεπιστημίου 59, Αθήνα, ΤΚ 105 64, με ΑΦΜ 042258492 και ΔΟΥ Α` Αθηνών, η
οποία  θα συντάξει  συμβολαιογραφική πράξη για  τη  συνομολόγηση τοκοχρεολυτικού δανείου
ποσού 1.598.348,00 € χορηγούμενου στο Δήμο Κέας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
κατά  ποσοστό  75%  από  πόρους  της  Ευρωπαϊκής  Τράπεζας  Επενδύσεων  (ΕΤΕπ)  και  25%  από
πόρους  του Ταμείου Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  για  την  εκτέλεση  του επενδυτικού  έργου
“Κατασκευή  νέου  δικτύου  ύδρευσης  Ποισσών  και  προμήθεια  συστήματος  ελέγχου  δικτύων
ύδρευσης  Κέας”,  ενταγμένου  στο  Πρόγραμμα  “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι”,  το  οποίο  εγκρίθηκε  με  την
υπ΄αριθμ.  3683/6/09-05-2019  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων (ΑΔΑ: 6Γ8469ΗΗ7-473).

Η αμοιβή για την ανωτέρω εργασία ανέρχεται στο ποσό των 600,00  €  συμπ/νου ΦΠΑ και θα
βαρύνει  τον Κ.Α.  00.6111.0002 «Αμοιβές συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού οικ.  έτους
2019 του Δήμου Κέας. Η διάθεση πίστωσης έχει γίνει με απόφαση του διατάκτη.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 143/2019
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ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή ή όχι του Δήμου Κέας σε εξωδικαστικό συμβιβασμό
με οφειλέτη.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 9ο : Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2019.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

Με την ΚΥΑ 34574 / 20-7-2018 ΦΕΚ Α’ 2942 τροποποιήθηκε η διαδικασία υπολογισμού των οικο-
νομικών αποτελεσμάτων  και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυ-
βέρνησης. 

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, σας υποβάλλουμε την έκθεση 
εκτέλεσης του Γ΄ τριμήνου 2019. 
Η Οικονομική Επιτροπή, καλείται να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Γ΄ 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.

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 Γ΄ τρίμηνο 2019.

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 δεύτερου τριμήνου :

1. Πίνακας 1 : Ταμιακός απολογιστικός πίνακας εσόδων και δαπανών Γ΄ τριμήνου του έτους 
2019.

2. Πίνακας 2:   Ισοζύγιο χρηματικών διαθεσίμων Γ΄ τριμήνου 2019.
3. Πίνακας 3 : Πίνακας στόχων εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2019.

  Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας στην 
πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
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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 Γ΄ τριμήνου. 

Ομάδα ΚΑΕ Ομαδοποιημένοι Κωδικοί
Προϋπολογισμού Στόχος Απολογι-

σμός Απόκλιση
Ποσοστό

Απόκλισης
%

1.
Επιχορηγήσεις

από Τακτικό
Προϋπολογισμό

(06)+(1211)+(1214)+(131)+
(1325)+ (1327) + (1215) 801.013,00 795.141,74 -5.871,26 -0,73%

2.
Επιχορηγήσεις
από ΠΔΕ και ΕΕ

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

263.844,00 172.621,64 -91.222,36 -34,57%

3α. Ίδια Έσοδα

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

(1329)

426.231,00 398.980,54 -27.250,46 -6,39%

3β. Ίδια Έσοδα
ΠΟΕ

(21) + (22) _Έσοδα
παρελθόντων οικονομικών

ετών (Π.Ο.Ε.) που
βεβαιώνονται  για πρώτη

φορά

217.080,00 224.801,78 7.721,78 3,56%

4. Έσοδα Κ.Α.Ε.
32

(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα -
(85) _Προβλέψεις μη

είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων

77.480,00 94.006,73 16.526,73 21,33%
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5. Λοιπά Έσοδα

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

(31) _Εισπράξεις από δάνεια

352.544,00 320.725,09 -31.818,91 -9,03%

Σύνολο Εσόδων
(Α1) 2.138.192,00 2.006.277,52 -131.914,48 -6,17%

6. Διαθέσιμα
Ταμειακά διαθέσιμα κατά την

31.12 2018 1.365.285,00 1.365.284,80 -0,20

Σύνολο Εσόδων
και Διαθεσίμων

(Α1+6)
3.503.477,00 3.371.562,32 -131.914,68 -3,77%

 
Η μεγαλύτερη αρνητική απόκλιση εμφανίζεται στην ομάδα εσόδων «Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και
ΕΕ». Η είσπραξη των εσόδων αυτών εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από τον προγραμματισμό των
κατανομών της Κεντρικής Διοίκησης και δεν αφορά αποκλειστικά σε χειρισμούς του Δήμου. 
Η απόκλιση που εμφανίζεται στην ομάδα 3α « Ίδια Έσοδα» ποσοστού -6,39% βρίσκεται εντός του
αρνητικού αποδεκτού ορίου του 10%, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 παρ 6 της ΚΥΑ 34574.
Σε θετικά επίπεδα κυμαίνονται οι αποκλίσεις των εισπράξεων στις ομάδες εσόδων 3β και 4 «Ίδια
Έσοδα ΠΟΕ» και «Έσοδα Κ.Α.Ε. 32 (εισπρακτέα υπόλοιπα)» αντίστοιχα. Θεωρούμε ότι η ρύθμιση
του νόμου 4611/2019 λειτούργησε ευνοϊκά στην  βεβαίωση οφειλών παρελθόντων ετών και στην
είσπραξη ανεξόφλητων υπολοίπων, και οδήγησε αύξηση των εισπράξεων πέραν των στόχων.
Τα ταμειακά διαθέσιμα εγγράφονται στο μέγεθος που διαμορφώθηκαν στις 31.12.2018 και για
τον λόγο αυτό, δεν υπάρχει απόκλιση μεταξύ στόχου και απολογισμού.
Η  συνολική  απόκλιση  των  εσόδων  από  τον  στόχο  είναι  αρνητική,  ποσού  131.914,68  και  σε
ποσοστό -3,77%, το οποίο είναι αποδεκτό βάσει των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω. 

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 Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση
Ποσοστό

Απόκλισης 
%

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 426.231,00 398.980,54 27.250,46 -6,39%
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 217.080,00 224.801,78 7.721,78 3,56%

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 77.480,00 94.006,73 16.526,73 21,33%
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ + ΠΟΕ 720.791,00 717.789,05 -3.001,95 -0,42%
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Στον  πίνακα  αυτό  παρουσιάζεται  διακριτά  η  πορεία  είσπραξης  των  ιδίων  εσόδων.  Οι
εισπράξεις κατά το Γ τρίμηνο είναι κατά 3.001,95€ λιγότερες  από τον αναμορφωμένο στόχο, σε
ποσοστό -042%. 

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 Γ΄ τριμήνου. 

Ομάδα ΚΑΕ
ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕ-

ΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση Ποσοστό
Απόκλισης

1. Κόστος
προσωπικού

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

και έξοδα
προσωπικού (ΠΟΕ)

603.660,00 531.841,65 -71.818,35 -11,90%

2. Λοιπά
έξοδα χρήσης

(6)_Έξοδα Χρήσης -
(60) _Αμοιβές και

έξοδα προσωπικού

1.079.894,0
0

671.293,45 -408.600,55 -37,84%

3. Δαπάνες
για

επενδύσεις
(+) (7) _Επενδύσεις 697.886,00 175.320,79 -522.565,21 -74,88%

4. Πληρωμές
ΠΟΕ

(81)_Πληρωμές
υποχρεώσεων 83.966,00 57.071,66 -26.894,34 -32,03%
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(Π.Ο.Ε.) - (8111)
_Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού + (83)
_Επιχορηγούμενες

πληρωμές
υποχρεώσεων

(Π.Ο.Ε.)

5. Αποδόσεις
εσόδων υπέρ
Δημοσίου και

τρίτων

(82)_α) Αποδόσεις
εσόδων υπέρ
Δημοσίου και

τρίτων - (8262)
_Επιστροφή

χρημάτων λόγω
ανάκλησης
κατανομής

χρηματοδότησης
ΠΔΕ

346.825,00 266.898,82 -79.926,18 -23,05%

Σύνολο
Εξόδων (Β1) 2.812.231,00 1.702.426,37 -

1.109.804,63 -39,46%

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. 

Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις
(Γ2)

Στόχος Απολογι-
σμός

Απόκλιση

195.000,00 323.491,51 -128.491,51

Οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις του Γ τριμήνου ξεπερνούν τον στόχο κατά 
128.491,51€, κυρίως, λόγω ενός  τιμολογίου μηνός Σεπτεμβρίου, ύψους 141.854,25€ για 
το οποίο αναμενόταν η είσπραξη της χρηματοδότησης πριν την εξόφλησή του.  Χωρίς το 



31ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 7ης Νοεμβρίου 2019

τιμολόγιο αυτό οι απλήρωτες υποχρεώσεις θα ήταν 181.637,26€ και δεν θα υπήρχε 
αρνητική απόκλιση από τον στόχο.  Παρόλα αυτά η αρνητική απόκλιση υφίσταται κατά το 
τέλος του τριμήνου.

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
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 Γ΄ τρίμηνο.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση
Σύνολο εσόδων (Α1) 2.138.192,00 2.006.277,52 -131.914,48
6. Διαθέσιμα 1.365.285,00 1.365.284,80 -0,20

Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6) 3.503.477,00 3.371.562,32 -131.914,68

Σύνολο Εξόδων (Β1) 2.812.231,00 1.702.426,37 -1.109.804,63

(Δ). Ταμειακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1 691.246,00 1.669.135,95 977.889,48

Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2) 195.000,00 323.491,51 128.491,51

 (Ε).Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2) 496.246,00 1.345.644,44 849.397,97

Ποσοστό απόκλισης Οικονομικού
Αποτελέσματος 24,24%

Η διαφορά εσόδων και χρηματικών διαθεσίμων με τα έξοδα (Α1+6 – Β1)διαμορφώνει την 
απόκλιση του Ταμειακού Αποτελέσματος σε 977.889,48€. και η απόκλιση του Οικονομικού
Αποτελέσματος έναντι του στόχου είναι θετική  ύψους  849.397,97€. 
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Τα ταμειακά διαθέσιμα ποσού 1.669.135,95€ είναι αρκετά για να καλύψουν τις 
απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου, ποσό 323.491,51€ και να χρηματοδοτήσουν 
περαιτέρω ανάγκες.
Συνεπώς η απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος από τον στόχο είναι θετική, 
ποσοστού 24,24%.

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».
Στο εξεταζόμενο Γ τρίμηνο έχουν πραγματοποιηθεί οι  αναμορφώσεις 2η έως και 4η  με τις 
οποίες μεταβλήθηκε το ύψος του Π/Υ. Για τον λόγο αυτό, υπολογίζεται συντελεστής 
απόκλισης αναμορφωμένου προϋπολογισμού. 

Σύνολο Π/Υ στοχοθεσίας
5.086.042,00

Σύνολο αναμορφωμένου Π/Υ  (2η 
αναμόρφωση)

6.361.315,77

Μεταβολή Π/Υ στοχοθεσίας 1.275.273,77
Συντελεστής μεταβολής Π/Υ στοχοθεσίας     25,07%

Η μεταβολή του Π/Υ κατά 1.275.274€ οφείλεται στην εγγραφή των εξής πιστώσεων:

2η 
αναμόρφωση

4.125,00 Εκλογική αποζημίωση εκλογών Μαΐου

3η 
αναμόρφωση

1.311,00 Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για Κέντρο Κοινότητας

4η 
αναμόρφωση

1.690,00 Εκλογική αποζημίωση εκλογών Ιουλίου

 » 768.348,00 Έργο ύδρευσης  Ποισσών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)

»
500.000,00 Έργο δικτύων αποχέτευσης Κορησσίας – Βουρκαρίου (για 

λόγους λογιστικής τακτοποίησης)

»
-200,00 Μείωση χρηματοδότησης  μελέτης αποκατάστασης ΧΑΔΑ στα 

Χάλαρα
» 1.275.274,00

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ Π/Υ

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση
Σύνολο εσόδων (Α1) 2.138.192,00 2.006.277,52 -131.914,48
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Συντελεστής μεταβολής             25,07%
Διαμορφωμένο σύνολο εσόδων 2.674.322,09 2.006.277,52 -668.044,57
6. Διαθέσιμα (λογ.38 ΓΛ) 1.365.285,00 1.365.284,80
Διαμορφωμένο Σύνολο Εσόδων και 
Διαθεσίμων (Α1+6)

4.039.607,09 3.371.562,32 -668.044,77

Σύνολο Εξόδων (Β1) 2.812.231,00 1.702.426,37 -1.109.804,63
Συντελεστής μεταβολής 25,07%
Διαμορφωμένο Σύνολο Εξόδων (Β1) 3.517.369,58 1.702.426,37 -1.814.943,21
Δ. Διαμορφωμένο Ταμιακό Αποτέλεσμα 
(Α1+6)-Β1 522.237,51 1.669.135,95 1.146.898,44

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Γ2) 195.000,00 323.491,51 128.491,51
Διαμορφωμένο Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-
Γ2)

327.237,51 1.345.644,44 1.018.406,93

Διαμορφωμένο Ποσοστό απόκλισης Οικ.
Αποτέλεσμα.

25,21%
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Η   Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το άρθρο 72 παρ.1 περ.β΄ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39

του Ν. 4257/2014

2.  Το  άρθρο  266  παρ.  9  του  Ν.  3852/10  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39

του Ν. 4257/2014

3. Την με αριθ.πρωτ. 5078/04.11.2019 εισήγηση της προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Οι-

κονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

                     Την έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2019 και την υποβολή εισήγησης
προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή της.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 144/2019
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ΘΕΜΑ 10ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την καταβολή των τε-
λών και δικαιωμάτων του Υποθηκοφυλακείου Κέας για την μεταγραφή στα βιβλία μεταγραφών
της υπ’αριθ. 443/1983 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά
με το ακίνητο “Άλσος Ιουλίδας” .

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  10ο 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.

Για  την  μεταγραφή  στα  βιβλία  μεταγραφών  και  την  σημείωση  στα  βιβλία  διεκδικήσεων  του
Υποθηκοφυλακείου  Κέας  της  υπ’αριθ.  443/1983  τελεσίδικης  απόφασης  του  Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με το ακίνητο “Άλσος Ιουλίδας”, απαιτείται η καταβολή των τελών
και δικαιωμάτων του Υποθηκοφυλακείου.

Η αναλογούσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 400,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει
τον ΚΑ 00.6495.0002 του προϋπολογισμού του έτους 2019.

Παρακαλώ  να  ληφθεί  απόφαση  για  την  έκδοση  εντάλματος  προπληρωμής  προκειμένου  να
πραγματοποιηθεί η ανωτέρω πληρωμή. 

Ο δημοτικός υπάλληλος στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα προτείνω να είναι ο κ.
Ιωάννης Πορίχης - υπάλληλος του Δήμου Κέας.

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 ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον ΚΑ  00.6495.0002 του  προϋπολογισμού οικ. έτους
2019
Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορίζει υπόλογο  τον υπάλληλο του Δήμου κ.
Ιωάννη  Πορίχη,  ο  οποίος  υποχρεούται  να  αποδώσει  λογαριασμό  μέσα  σε  προθεσμία  τριών



31ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 7ης Νοεμβρίου 2019

μηνών, για την καταβολή των τελών και δικαιωμάτων του Υποθηκοφυλακείου για την μεταγραφή
στα βιβλία μεταγραφών και την σημείωση στα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Κέας
της υπ’αριθ. 443/1983 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με
το ακίνητο “Άλσος Ιουλίδας”.

Η διάθεση πίστωσης της ανωτέρω δαπάνης που ανέρχεται στο ποσό των 400,00 € (συμπ/νου

ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6495.0002 του προϋπολογισμού του έτους 2019 θα γίνει με

απόφαση 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 : 145/2019
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ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρω-
μής για την επιστροφή χρημάτων εισιτηρίων αναβληθείσας συναυλίας.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  11ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

Με  την  υπ’  αριθμ.  120/2019  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εγκρίθηκε  η  έκδοση
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 4.000,00 €, στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου
κ. Γεωργίας  Μπουγάδη προκειμένου  να  καλυφθεί  η  δαπάνη  για  την  επιστροφή  χρημάτων
εισιτηρίων της αναβληθείσας συναυλίας με τον Σταύρο Ξαρχάκο στο αρχαίο θέατρο Καρθαίας.

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 911/24.09.2019 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το
οποίο εισέπραξε η υπόλογος την 26η Σεπτεμβρίου 2019.

Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος, οι δαπάνες που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 1.420,00 €. Το ποσό των 2.580,00 € που δεν δαπανήθηκε,
επεστράφη στο ταμείο του Δήμου.

Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και
την απαλλαγή της υπολόγου.

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

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των
άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
2.  Την  υπ’  αριθμ.  120/2019  απόφασή  της  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  έκδοση  εντάλματος
προπληρωμής ύψους  4.000,00 € στο όνομα της υπαλλήλου κ.  Γεωργίας Μπουγάδη
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος
4. Η με αριθμ.  8/7-11-19 ΑΠΥ (απόδοση υπολόγου)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθμ. 911/24.09.2019 χρηματικό ένταλμα προ-
πληρωμής, ύψους 4.000,00 €, που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου κ. Γεωργίας Μπουγάδη,
με συνολικό ύψος δαπάνης 1.420,00 € και επιστροφή στο ταμείο του Δήμου του υπόλοιπου πο-
σού 2.580,00 € με την υπ΄ αριθμ. ΑΠΥ  8/7-11-19 απόδοση υπολόγου και απαλλάσσει την υπόλο-
γο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 146/2019
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ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση για την μετακίνηση εκτός έδρας της Δημάρχου και των Αντιδημάρχων Κέας.

Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  12ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει ότι:

“Σύμφωνα με την παρ.δ΄του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την
έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου, των αντιδημάρχων και των
δημοτικών συμβούλων,  εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας.  Σε κατεπείγουσες
περιπτώσεις  επιτρέπεται  να μετακινηθεί  εκτός έδρας ο Δήμαρχος,  ο Αντιδήμαρχος ή μέλος του
δημοτικού Συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις
αυτές η επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι”.

Επειδή οι μετακινήσεις του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων έχουν κατά κανόνα τον χαρακτήρα
του κατεπείγοντος, προτείνουμε να υπάρξει μια ανοιχτή έγκριση για τις μετακινήσεις αυτές από την
Οικονομική  Επιτροπή  και  την  καθορισμένη  ημερήσια  αποζημίωση  που  προβλέπεται  από  τις
κείμενες διατάξεις, οι οποίες θα καταβάλλονται στην συνέχεια με την προσκόμιση και έγκριση των
παραστατικών κάθε μετακίνησης.

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου,  τις διατάξεις του Ν.4623/19 (άρθρο 3 και 5), του Ν. 3463/06 (άρθρο 140) και του Ν.
4336/15 (άρθρα 4,23)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  ανοιχτή  έγκριση  για  τις  μετακινήσεις  της  Δημάρχου  και  των  Αντιδημάρχων  από  την
Οικονομική  Επιτροπή  και  την  καθορισμένη  ημερήσια  αποζημίωση,  που  προβλέπεται  από  τις
κείμενες διατάξεις, οι οποίες θα καταβάλλονται στην συνέχεια με την προσκόμιση και έγκριση των
παραστατικών κάθε μετακίνησης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 147/2019
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ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου

Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  13ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει ότι:

“Σύμφωνα με την παρ.δ΄του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την
έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου, των αντιδημάρχων και των
δημοτικών συμβούλων,  εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας.  Σε κατεπείγουσες
περιπτώσεις  επιτρέπεται  να μετακινηθεί  εκτός έδρας ο Δήμαρχος,  ο Αντιδήμαρχος ή μέλος του
δημοτικού Συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις
αυτές η επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι”

 Το χρονικό διάστημα 7 Οκτωβρίου 2019 έως 10 Οκτωβρίου 2019, η Δήμαρχος Κέας κ.
Ειρήνη Βελισσαροπούλου μετακινήθηκε στη Σύρο στο πλαίσιο επίσκεψης στην Ενδιάμεση
Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ) Νοτίου Αιγαίου για θέματα του Δήμου.

 Επίσης  στις  17  και  18   Οκτωβρίου  2019,  μετακινήθηκε  στην  Αθήνα  στο  πλαίσιο
συναντήσεων με τους κάτωθι φορείς: Μονάδα αξιοποίησης Ακινήτων & Επιχειρηματικών
Μονάδων-ΕΕΤΑΑ-Διεθνές Συνέδριο “Dive in blue Growth”(Ραντεβού με Γεν. Γραμματέα)-
ΔΥΠΕ-Συνάντηση με Δήμαρχο Αγ. Δημητρίου κα Ανδρούτσου.

 Τέλος την Παρασκευή 25/10/2019  μετακινήθηκε στην Αθήνα στο πλαίσιο συναντήσεων με
φορείς,  στην  Εφορεία  Εναλίων  Αρχαιοτήτων,  στο  Γενικό  Επιτελείο  Εθνικής  Άμυνας
(ΜΟΜΚΑ) και στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ανάπτυξης για θέματα του Δήμου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρα εισηγούμαι την έγκριση των μετακινήσεων της Δημάρχου κας Ειρήνης
Βελισσαροπούλου όπως αναφέρονται ανωτέρω και την έγκριση των δαπανών μετακίνησης όπως
αναλύονται κατωτέρω:

 Έγκριση δαπάνης (εισιτήρια, έξοδα διανυκτέρευσης, ημερήσια αποζημίωση) για το χρονικό
διάστημα 7 Οκτωβρίου 2019 έως 10 Οκτωβρίου 2019,  στη Σύρο στο πλαίσιο επίσκεψης
στην  Ενδιάμεση  Διαχειριστική  Αρχή  (ΕΥΔ)  Νοτίου  Αιγαίου  για  θέματα  του  Δήμου,
συνολικού ποσού 296,50€, σε βάρος του ΚΑ 00.6421 “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
μετακινούμενων αιρετών”

 Έγκριση δαπάνης (ημερήσια αποζημίωση) για το χρονικό διάστημα 17 και 18  Οκτωβρίου
2019, στους κάτωθι φορείς: Μονάδα αξιοποίησης Ακινήτων & Επιχειρηματικών Μονάδων-
ΕΕΤΑΑ-Διεθνές Συνέδριο “Dive in blue Growth”(Ραντεβού με Γεν.  Γραμματέα)-ΔΥΠΕ-
Συνάντηση με Δήμαρχο Αγ. Δημητρίου κα Ανδρούτσου, συνολικού ποσού 40,00€, σε βάρος
του ΚΑ 00.6421 “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών”

 Έγκριση  δαπάνης  (ημερήσια  αποζημίωση)  για  την  Παρασκευή  25/10/2019   για  την
μετακίνησή της στην Αθήνα στο πλαίσιο συναντήσεων με φορείς, στην  Εφορεία Εναλίων
Αρχαιοτήτων,  στο  Γενικό  Επιτελείο  Εθνικής  Άμυνας  (ΜΟΜΚΑ)  και  στη  Γενική
Γραμματεία του Υπουργείου Ανάπτυξης για θέματα του Δήμου, συνολικού ποσού 40,00€,
σε βάρος του ΚΑ 00.6421 “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών”.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου,  τις διατάξεις του Ν.4623/19 (άρθρο 3 και 5), του Ν. 3463/06 (άρθρο 140) και του Ν.
4336/15 (άρθρα 4,23)
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                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση των μετακινήσεων της Δημάρχου ως ακολούθως:

  Έγκριση δαπάνης (εισιτήρια, έξοδα διανυκτέρευσης, ημερήσια αποζημίωση) για το χρονικό
διάστημα 7 Οκτωβρίου 2019 έως 10 Οκτωβρίου 2019,  στη Σύρο στο πλαίσιο επίσκεψης
στην  Ενδιάμεση  Διαχειριστική  Αρχή  (ΕΥΔ)  Νοτίου  Αιγαίου  για  θέματα  του  Δήμου,
συνολικού ποσού 296,50€, σε βάρος του ΚΑ 00.6421 “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
μετακινούμενων αιρετών”

 Έγκριση δαπάνης (ημερήσια αποζημίωση) για το χρονικό διάστημα 17 και 18  Οκτωβρίου
2019, στους κάτωθι φορείς: Μονάδα αξιοποίησης Ακινήτων & Επιχειρηματικών Μονάδων-
ΕΕΤΑΑ-Διεθνές Συνέδριο “Dive in blue Growth”(Ραντεβού με Γεν.  Γραμματέα)-ΔΥΠΕ-
Συνάντηση με Δήμαρχο Αγ. Δημητρίου κα Ανδρούτσου, συνολικού ποσού 40,00€, σε βάρος
του ΚΑ 00.6421 “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών”

 Έγκριση δαπάνης (ημερήσια αποζημίωση) για την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 για την
μετακίνησή της στην Αθήνα στο πλαίσιο συναντήσεων με φορείς, στην  Εφορεία Εναλίων
Αρχαιοτήτων,  στο  Γενικό  Επιτελείο  Εθνικής  Άμυνας  (ΜΟΜΚΑ)  και  στη  Γενική
Γραμματεία του Υπουργείου Ανάπτυξης για θέματα του Δήμου, συνολικού ποσού 40,00€,
σε βάρος του ΚΑ 00.6421 “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών”.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 148/2019
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ΘΕΜΑ 14ο :  ¨Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή του Δήμου στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού
“Philoxenia 2019” στη Θεσσαλονίκη (8-10/11/2019)

Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  14ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει  ότι  στο  πλαίσιο  ανάδειξης  του τουριστικού προϊόντος  του  νησιού μας,  ο  Δήμος  μας
συμμετέχει ενεργά σε Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού. Η συνεχής συμμετοχή του Δήμου Κέας σε
εκθέσεις Τουρισμού με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό
βοηθά στην αύξηση του ενδιαφέροντος των επισκεπτών για το νησί μας. Η Επιτροπή Τουριστικής
Ανάπτυξης  και  Προβολής  Δήμου  Κέας  κατά  την  συνεδρίασή  της  στις  10  Οκτωβρίου  2019,
γνωμοδότησε θετικά και εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο (αρ.απόφασης Δ.Σ 191/2019), για τη
συμμετοχή του Δήμου στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «Philoxenia 2019» που θα πραγματοποιηθεί
στη Θεσσαλονίκη στις 8-10/11/2019, στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

   Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκαν τα εξής:
 “Με έγγραφό της η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα το Τμήμα Τουρισμού Κυκλάδων μας ενη- 
  μέρωσε για τη συμμετοχή της Περιφέρειας στις εκθέσεις Τουρισμού που θα πραγματοποιηθούν έως το  
 τέλος του 2019. Η έκθεση για την οποία υπάρχει ενδιαφέρον συμμετοχής του Δήμου Κέας, είναι η
 «Philoxenia 2019» που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 8-10/11/2019, στο Διεθνές Εκθε-
σιακό Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.”

 Η Philoxenia είναι:

η κλαδική έκθεση που με συνέπεια και συνέχεια αποτελεί εδώ και 35 χρόνια ουσιαστικό θεμέλιο για 
το ελληνικό τουριστικό επιχειρείν. 

ο εκθεσιακός και συνεδριακός κόμβος συνάντησης φορέων και ιδιωτών του τουρισμού στον οποίο 
συγκεντρώνονται τα καινοτόμα στοιχεία και οι τάσεις του κλάδου. 

οι πλούσιες παράλληλες εκδηλώσεις με θεματικές παρουσιάσεις, ημερίδες και δράσεις μέσα σε μια 
εορταστική ατμόσφαιρα. 

το καθιερωμένο PR ραντεβού των επαγγελματιών του τουρισμού στην Θεσσαλονίκη. 
η φιλοξενία του σήμερα και του αύριο στον ΚΟΣΜΟ! 

Παρακαλούμε όπως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας σύμφωνα με το άρθρο 72 του
Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, και
σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.4625/2019,  να εγκρίνει τη συμμετοχή και τις δαπάνες που θα
προκύψουν για τον ανωτέρω σκοπό, από τον ΚΑ εξόδων 00.6432.0008 “Δαπάνη συμμετοχής στην
έκθεση  FILOXENIA  Θεσσαλονίκης”του  προϋπολογισμού  οικ.έτους  2019  όπως  αναλύονται
κατωτέρω:

1) Συμμετοχή και αποζημίωση δαπανών μετακίνησης των κάτωθι αναφερόμενων εκπροσώπων του
Δήμου Κέας στην Έκθεση Τουρισμού “Philoxenia 2019”, στο Περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου:

α) Οδοιπορικά  έξοδα  και  αποζημίωση  Αντιδημάρχου  Κέας  κ.  Δημητρίου  Μουζάκη,  για  τη
μετάβαση στη Θεσσαλονίκη (εισιτήρια, έξοδα διανυκτέρευσης, ημερήσια αποζημίωση), έως του
ποσού των 450,00 €.
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β) Οδοιπορικά  έξοδα  και  αποζημίωση  της  Δημοτικής  Συμβούλου  Δήμου  Κέας  κ.  Στυλιανής
Δεμένεγα,  για  τη  μετάβαση  στη  Θεσσαλονίκη  (εισιτήρια,  έξοδα  διανυκτέρευσης,  ημερήσια
αποζημίωση), έως του ποσού των 450,00 €.

γ)  Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση της κ. Κωνσταντίνας Τσιγκάκου (ιδιώτη) μόνιμης κατοίκου
Κέας,  για  τη  μετάβαση  στη  Θεσσαλονίκη  (εισιτήρια,  έξοδα  διανυκτέρευσης,  ημερήσια
αποζημίωση),  έως του ποσού  των 250,00 €.

2) Δαπάνη αποστολής έντυπου τουριστικού υλικού,  έως του ποσού  των 150,00 €.

3) Δαπάνη αναλωσίμων ειδών για κέρασμα των επισκεπτών της,  έως του ποσού  των 150,00 €.

                                               Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε  υπόψη  τις  διατάξεις  του  Ν.4555/2018  και  την
ανωτέρω εισήγηση

                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει:
 
1) Συμμετοχή και αποζημίωση δαπανών μετακίνησης των κάτωθι αναφερόμενων εκπροσώπων του
Δήμου Κέας στην Έκθεση Τουρισμού “Philoxenia 2019”, στο Περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου:

α) Οδοιπορικά  έξοδα  και  αποζημίωση  Αντιδημάρχου  Κέας  κ.  Δημητρίου  Μουζάκη,  για  τη
μετάβαση στη Θεσσαλονίκη (εισιτήρια, έξοδα διανυκτέρευσης, ημερήσια αποζημίωση), έως του
ποσού των 450,00€

β) Οδοιπορικά  έξοδα  και  αποζημίωση  της  Δημοτικής  Συμβούλου  Δήμου  Κέας  κ.  Στυλιανής
Δεμένεγα,  για  τη  μετάβαση  στη  Θεσσαλονίκη  (εισιτήρια,  έξοδα  διανυκτέρευσης,  ημερήσια
αποζημίωση), έως του ποσού  των 450,00€

γ)  Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση της κ. Κωνσταντίνας Τσιγκάκου (ιδιώτη) μόνιμης κατοίκου
Κέας,  για  τη  μετάβαση  στη  Θεσσαλονίκη  (εισιτήρια,  έξοδα  διανυκτέρευσης,  ημερήσια
αποζημίωση),  έως του ποσού  των 250,00€

2) Δαπάνη αποστολής έντυπου τουριστικού υλικού,  έως του ποσού  των 150,00€

3) Δαπάνη αναλωσίμων ειδών για κέρασμα των επισκεπτών της έκθεσης, έως του ποσού  των
150,00€

Οι  ανωτέρω  δαπάνες  θα  βαρύνουν  τον  ΚΑ εξόδων  00.6432.0008  “Δαπάνη  συμμετοχής  στην
έκθεση FILOXENIA Θεσσαλονίκης”του προϋπολογισμού οικ.έτους 2019

Β. Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στην Δήμαρχο Κέας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 149/2019
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ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση
της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2019.

      
Ο  Πρόεδρος  της  οικονομικής  επιτροπής  εισηγούμενος  το  15ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι ο
προϋπολογισμός του έτους 2019 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 1/2019 απόφαση, και
πρέπει να αναμορφωθεί όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση

20.6112.0003

Ενεργειακή Αναβάθμιση -
Αυτοματοποίηση Υποδομών

και Εγκαταστάσεων, με
Εξοικονόμηση Ενέργειας και

χρήση ΑΠΕ

0,00 3.000,00 3.000,00

20.6671.0005 Ανταλλακτικά
απορριμματοφόρων 2019-20 10.379,00 -3.000,00 7.379,00

10.739,00 0,00 10.739,00

Έσοδα προς απόδοση στο Δημόσιο και τρίτους – Δαπάνες απόδοσης στο Δημόσιο και τρίτους

Κ.Α Εσόδου. Περιγραφή Κ.Α. Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση

4319.0003 Είσπραξη τελών για
λογαριασμό Λιμενικού Ταμείου

41.000,00 7.000,00 48.000,00

Κ.Α Δαπάνης. Περιγραφή Κ.Α. Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση

00.8242.0007 Απόδοση τελών Λιμενικού
Ταμείου 41.000,00 7.000,00 48.000,00
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Λοιπές Δαπάνες

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση

00.6312.0001 Λοιποί φόροι 26.100,00 1.600,00 27.700,00

00.6431.0002 Έντυπα τουριστικής προβολής 1.000,00 2.000,00 3.000,00

00.6738.0003
Έκτακτη επιχορήγηση της

Κοινωφελούς Επιχείρησης του
Δήμου Κέας

0,00 5.000,00 5.000,00

00.6739.0004

Επιχορήγηση στον σύλλογο
«Ερασίστρατο» για την δράση
επίσκεψης κλιμακίου γιατρών
διαφόρων ειδικοτήτων (αποφ

ΔΣ 142/2019)

0,00 4.800,00 4.800,00

10.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και
σκευών και λοιπού εξοπλισμού 500,00 1.180,00 1.680,00

15.6471.0009 Δαπάνη συναυλίας στην Κόκκα
Βουρκαρίου

9.525,00 -2.037,00 7.488,00

30.6061
Παροχές ένδυσης (ένδυση

εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού)

950,00 -850,00 100,00

30.6263.0005 Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων 2019-20 3.000,00 -2.500,00 500,00

30.6264.0002
Συντήρηση και επισκευή

λοιπών μηχανημάτων (συνεχ
2018)

5.192,40 895,20 6.087,60

30.6264.0004 Συντήρηση και επισκευή
λοιπών μηχανημάτων 2019-20

4.500,00 -4.000,00 500,00

30.6671.0005 Ανταλλακτικά φορτηγών -
ημιφορτηγών 2019-20 3.600,00 -2.200,00 1.400,00

30.6672.0002 Ανταλλακτικά λοιπών
μηχανημάτων (συνεχ 2018)

8.626,00 6.788,80 15.414,80

30.6672.0004 Ανταλλακτικά λοιπών
μηχανημάτων 2019-20 9.000,00 -5.500,00 3.500,00

30.7132.0003
Προμήθεια πόρτας για τον
ελαστιχοφόρο φορτωτή με
τροχό διάνοιξης αυλάκων

0,00 4.000,00 4.000,00

35.6692
Προμήθεια σπόρων, φυτών,

δενδρυλλίων και έτοιμου
χλοοτάπητα

1.000,00 -650,00 350,00

35.6693
Προμήθεια φυτοπαθολογικού

υλικού, λιπασμάτων και
βελτιωτικών εδάφους

1.000,00 -900,00 100,00

35.6699 Λοιπές προμήθειες
αναλωσίμων

800,00 -750,00 50,00
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70.6262.0006
Συντήρηση και επισκευή

λοιπών εγκαταστάσεων (πλην
κτιρίων)

1.000,00 -700,00 300,00

70.6263.0004
Συντήρηση και επισκευή

πυροσβεστικών οχημάτων
(συνεχ 2018)

1.840,60 1.238,80 3.079,40

70.6263.0006
Συντήρηση και επισκευή

πυροσβεστικών οχημάτων
2019-20

2.000,00 -1.500,00 500,00

70.6671.0005 Ανταλλακτικά πυροσβεστικών
οχημάτων 2019-20 6.500,00 -6.000,00 500,00

86.134,00 -84,20 86.049,80

Από την αναμόρφωση αυξάνεται το αποθεματικό κατά 84,20€ και διαμορφώνεται ως εξής:

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2. Την ΚΥΑ  7028/7.2.04 “Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και κοινοτήτων”
όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 23976/26-7-2016
3.  Την υπ' αριθμ. 1/2019 (ΑΔΑ: ΩΜΧ6ΩΕΔ-ΗΕΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την 
οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2019
4.  Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2019 για τη σχετική ψήφισή της.

Β.  Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 150/2019

Αρχικό Αποθεματικό 96.251,47
Μείωση Δαπανών (+) 84,20

Τελικό Αποθεματικό 96.335,67



31ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 7ης Νοεμβρίου 2019

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

                Τζουβάρας Ελευθέριος                                Μουζάκης Ν.Δημήτριος

Δεμένεγας Κωνσταντίνος

Βουτσινάς Γεώργιος

Δεμένεγας Νικόλαος

Γροσομανίδη Παρασκευή


	Με το άρθρο 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα Κλεισθένης I] έχει αντικατασταθεί η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και απονεμήθηκε στο δήμαρχο η αρμοδιότητα να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό, χωρίς να απαιτείται απόφαση συλλογικού οργάνου (δηλαδή χωρίς να απαιτείται απόφαση διάθεσης των πιστώσεων από την οικονομική επιτροπή ή από το δημοτικό συμβούλιο).
	Αναλυτικότερα, η διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή, που προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ 1δ Ν. 3852/2010, έχει παύσει να ισχύει σε κάθε περίπτωση, με συνέπεια η οικονομική επιτροπή να μην ασκούσε μετά την ισχύ του Ν. 4555/2018 [Πρόγραμμα Κλεισθένης I] πλέον την αρμοδιότητα του διατάκτη των δαπανών.

