
38ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 20ης Δεκεμβρίου 2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 38ης/20.12.2019
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και  ώρα 09:30 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.  5911/16-12-2019
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
4. Βουτσινάς Γεώργιος                  (αν και προσκλήθηκε νόμιμα)
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 προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Κέας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανα-
φέρει τα εξής :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο
3 παρ.1α΄ του Ν.4623/2019, στις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής ανήκει και η σύνταξη
του προϋπολογισμού του Δήμου. 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Σας υποβάλουμε σχέδιο εισηγητικής έκθεσης για τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2020,
όπως  κατατίθεται  για  ψήφιση  από  την  Οικονομική   Επιτροπή.  Το  σχέδιο  καταρτίστηκε  σε
συνεργασία με την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εσόδων του Δήμου, αναλύοντας παράλληλα
κάθε μία εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί στους κωδικούς αριθμούς εσόδων (Κ.Α.Ε.) αυτού.

1. Γενικές αρχές του προϋπολογισμού εσόδων :

Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται  μόνο νομοθετημένα έσοδα και  το ύψος  τους προσδιορίζεται  με
βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τα διαχειριστικά αποτε-
λέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που εισπράχθηκαν, σύμφωνα με
τις οδηγίες που περιγράφονται στην KYA που εκδίδεται κάθε έτος για την κατάρτιση του προϋπολογισμού .
Η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές που υπο-
χρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συνιστά αδράνεια είσπραξης
εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του ν.3852/2010, όπως ισχύει.

2. Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2020. (βάσει της ΚΥΑ 
55905/29-7-2019 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών)

1) Απαγόρευση υπερεκτίμησης εσόδων

Η υπερεκτίμηση  των  εσόδων  ή  η  εγγραφή  εσόδων  που  δεν  πρόκειται  να  εισπραχθούν  οδηγεί
ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο.
Στον προϋπολογισμό εγγράφονται έσοδα του Δήμου τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν κατά την
διάρκεια του οικονομικού έτους. Η τήρηση των ανωτέρω ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας
(Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ) κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266
του ν. 3852/2010 και η παραβίασή της οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό
συμβούλιο.

 2) Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού  ιδίων εσόδων

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  4  της  ΚΥΑ 55905/29-7-2019,  το  συνολικό  άθροισμα  των  ποσών  που
εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2020  για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με
βάση  την  πορεία  εκτέλεσης  (εισπραχθέντα)  του  2018,  σε  συνδυασμό  με  την  απόδοση  των
εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2019 και μέχρι το κλείσιμο του μήνα αναφοράς για κατάρτιση του
σχεδίου του προϋπολογισμού 2020 (Αύγουστος  2019) και  της  αντίστοιχης  περιόδου του έτους
2018. 
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 Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2019 έχει αποδώσει ποσό υψη-
λότερο του 2018), τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί  να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων
εσόδων , στον προϋπολογισμό  του 2020, είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του 2018 προσαυξη-
μένο κατά το ποσό  της θετικής διαφοράς. 

 Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό
άθροισμα για την ομάδα ιδίων εσόδων είναι τα εισπραχθέντα του 2018.

Όπως διαπιστώνεται από τον παρακάτω πίνακα οι εισπράξεις του οκταμήνου 2019 είναι λιγότερες
από το αντίστοιχο  διάστημα του 2018.

Εκτέλεση  ΙΑΝ - ΑΥΓ
2019

502.672,52

Εκτέλεση ΙΑΝ - ΑΥΓ
2018

576.460,25

   Αρνητική Διαφορά -73.787,73

Η διαφορά των οκταμήνων  των δύο ετών, ποσό -73.787,73€ είναι αρνητική, και σύμφωνα με όσα
εκθέτονται  παραπάνω,  το  σύνολο  των  εγγεγραμμένων  εσόδων  της  Ομάδας  Ι  δεν  μπορεί  να
ξεπερνάει τα εισπραχθέντα του έτους 2018.

 

Βάσει των ανωτέρω εγγράφουμε τις πιστώσεις των κωδικών της Ομάδας Ι

Κ.Α.Ε
ΟΜΑΔΑ

ΕΣΟΔΩΝ Ι

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ
Α

2018

ΕΙΣΠΡΑΧΘ
ΕΝΤΑ

ΙΑΝ – ΑΥΓ
2018

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ
ΤΑ

ΙΑΝ – ΑΥΓ 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ

2020

01

ΠΡΟΣΟΔΟΙ
ΑΠΟ

ΑΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

9.006,40 4.781,20 4.970,91 11.255,00

02

ΕΣΟΔΑ
ΑΠΟ

ΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

24.037,70 12.442,83 9.929,48 18.000,00

Εισπράξεις 2018 866.605.68
Ανώτατο όριο
ΟΜΑΔΑΣ Ι

866.605,68
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03

ΕΣΟΔΑ
ΑΠΟ

ΑΝΤΑΠΟΔ
ΟΤΙΚΑ

ΤΕΛΗ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΤΑ

343.263,82 158.510,90 143.037,76 438.842,50

04

ΕΣΟΔΑ
ΑΠΟ

ΛΟΙΠΑ
ΤΕΛΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΤΑ ΚΑΙ

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩ

Ν

105.401,79 63.654,25 54.209,09 96.480,00

05
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00

07
ΛΟΙΠΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ

6.144,00 244,00 375,00 6.400,00

11

ΕΣΟΔΑ
ΑΠΟ

ΕΚΠΟΙΗΣΗ
ΚΙΝΗΤΗΣ

ΚΑΙ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Σ

0,00 0,00 0,00 0,00

14

ΔΩΡΕΕΣ
ΚΛΗΡΟΝΟ

ΜΙΕΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΣ

ΙΕΣ

2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

15

ΠΡΟΣΑΥΞΗ
ΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΤΙΜΑ
ΠΑΡΑΒΟΛ

Α

45.408,55 27.537,93 26.181,86 28.600,00

16
ΛΟΙΠΑ

ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΣΟΔΑ

48.671,15 47.288,08 44.222,16 20.000,00

21 ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ

226.432,70 204.203,56 218.188,64 242.205,00
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ΠΟΕ

22
ΕΚΤΑΚΤΑ

ΕΣΟΔΑ
ΠΟΕ

56.239,57 55.797,50 1.557,62 600,00

866.605,68 576.460,25 502.672,52 862.382,50

 
3) Καθορισμός ανώτατου ύψους εισπραχθέντων ομάδας εσόδων 32 «εισπρακτέα υπόλοιπα από
βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» και προσδιορισμός της ομάδας δαπανώ ν  85
«προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του
οικονομικού έτους».

Στην ομάδα εσόδων του 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα
έτη» εγγράφονται  όλες  οι  απαιτήσεις  που προέκυψαν κατα τα  προηγούμενα έτη  και  οι  οποίες
προσδιορίζονται  βάσει πρόβλεψης με δεδομένα τα εισπρακτέα υπόλοιπα που έχουν διαμορφωθεί
μετά το κλείσιμο του μήνα αναφοράς για την  κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού 2020. 
Για τον προσδιορισμό της ομάδας δαπανών 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» λαμβάνονται υπόψιν  τα εισπραχθέντα
της ομάδας 32  του έτους  2018, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων της ομάδας 32,
απο τον Ιανουάριο 2019 και μέχρι το κλείσιμο του μήνα αναφοράς για την  κατάρτιση του σχεδίου
του προϋπολογισμού 2020 (Αύγουστος 2019) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2018. 

 Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2019 έχει αποδώσει ποσό υψη-
λότερο του 2018), τότε τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 υπολογίζονται με βάση την εκτέλεση του
2018 (εισπραχθέντα της ομάδας 32) προσαυξημένο κατά το ποσό  της θετικής διαφοράς. 

 Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό εισπραχθέντων είναι ίσο με  τα ει-
σπραχθέντα του 2018 της ομάδας 32

 Αν από το σύνολο της ομάδας 32 αφαιρεθεί το σύνολο των εισπραχθέντων που προσδιορίστηκε με
την ανωτέρω μέθοδο προκύπτει το πόσο της ομάδας 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους».  

Παρατίθεται ο αντίστοιχος πίνακας:

Κ.Α.Ε 
ΟΜΑΔΑ 
ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ
Α 2018

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΑ
ΙΑΝ-ΑΥΓ 2018

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΑ
ΙΑΝ-ΑΥΓ 2019

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

32 132.520,77 101.125,60 83.918,98 -17.206,62
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Στις 31/12/2019 τα εισπρακτέα υπόλοιπα  προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 490.940,80€.
Σύμφωνα  με  το  άρθ.  4  παρ.  Β2  της  ΚΥΑ 55905/29-7-2019  ο  προσδιορισμός  του  ποσού  των
εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν στο 2020 γίνεται ως εξής:

Εισπράξεις ΙΑΝ-ΑΥΓ 2019 83.918,98
Εισπράξεις  ΙΑΝ-ΑΥΓ 2018 101.125,6

0
Αρνητική  Διαφορά -

17.206,62

Εφόσον προκύπτει αρνητική διαφορά μεταξύ του οκταμήνου 2019 έναντι του ίδιου διαστήματος
του 2018 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα
κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2020 ποσό ίσο με το σύνολο των
εισπραχθέντων του έτους 2018 δηλ:

Εισπράξεις  έτους 2018
132.520,7

7
Πρόβλεψη εισπράξεων

2020
132.520,7

7

Το ποσό που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2020  στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους»

προσδιορίζεται ως εξής:

Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/12/19 490.940,80
Πρόβλεψη εισπράξεων 2020 132.520,77
ΚΑΕ 85/2019 358.420,03

Το ποσοστό εισπραξιμότητας των υπολοίπων για το έτος 2020 προσδιορίζεται σε  26,99% όπως
προκύπτει  από  τον  λόγο  της  πρόβλεψης  εισπράξεων  2020  (132.520,77)  προς  το  σύνολο  των
εισπρακτέων υπολοίπων (490.940,80).

Στην  παρ.  Β2  του  ίδιου  άρθρου  της  ΚΥΑ 55905/29-7-2019  αναφέρεται  ότι  «..ως  προς  την
ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται
υπόψη μεταξύ άλλων, η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων
ετών  (δηλ.  32-85)  .…  για  τον  υπολογισμό  των  επισφαλειών  στην  είσπραξη  οφειλών  από
ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον
υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85)».
Βάσει  αυτής  της  παραγράφου παρατίθεται  ο  υπολογισμός της  προσδοκίας  εισπράξεων και  των
επισφαλειών των εισπρακτέων υπολοίπων της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης.
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Κ.Α.Ε 
ΟΜΑΔΑ 
ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ
Α 2018

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΑ
ΙΑΝ-ΑΥΓ 2018

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΑ
ΙΑΝ-ΑΥΓ 2019

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

32 60.940,64 45.334,81 46.209,67 874,86

Στις 31/12/2019 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της Υπηρεσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των
186.882,72€.  Ο   προσδιορισμός  του  ποσού  των  εισπρακτέων  υπολοίπων  που  αναμένεται  να
εισπραχθούν στο 2020 γίνεται ως εξής:

Εισπράξεις  ΙΑΝ-ΑΥΓ 2019 46.209,67
Εισπράξεις ΙΑΝ-ΑΥΓ 2018 45.334,81
Θετική διαφορά 874,86

Εφόσον προκύπτει θετική διαφορά μεταξύ του οκταμήνου 2019 έναντι του ίδιου διαστήματος του
2018 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα
κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2020 ποσό ίσο με το σύνολο των
εισπραχθέντων του έτους 2018 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς δηλ:

Εισπράξεις έτους 2018: 60.940,64
Θετική διαφορά: 874,86
Πρόβλεψη εισπράξεων 2020: 61.815,50

Το ποσό που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2020  στον ΚΑΕ 25.8511 «Προβλέψεις μη 
είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού 
έτους»προσδιορίζεται ως εξής:

Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/8/19 186.882,72
Πρόβλεψη εισπράξεων 2020 61.815,50
ΚΑΕ 85/2020 125.067,22
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Το ποσοστό εισπραξιμότητας  των υπολοίπων Υπηρεσίας  Ύδρευσης – Αποχέτευσης για το έτος
2020 προσδιορίζεται σε  33,08% όπως προκύπτει από τον λόγο της πρόβλεψης εισπράξεων 2020
(61.815,50) προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων της υπηρεσίας (186.882,72).

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την   Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

Κ.Α.Ε 
ΟΜΑΔΑ 
ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ
Α 2018

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΑ
ΙΑΝ-ΑΥΓ 2018

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΑ
ΙΑΝ-ΑΥΓ 2019

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

32 0,00 0,00 435,59 435,59

Στις 31/12/2019 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της Υπηρεσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των
5.615,30€.  Ο   προσδιορισμός  του  ποσού  των  εισπρακτέων  υπολοίπων  που  αναμένεται  να
εισπραχθούν στο 2020 γίνεται ως εξής:

Εισπράξεις  ΙΑΝ-ΑΥΓ 2019 435,59
Εισπράξεις ΙΑΝ-ΑΥΓ 2018 0,00
Θετική διαφορά 435,59

Εφόσον προκύπτει θετική διαφορά μεταξύ του οκταμήνου 2019 έναντι του ίδιου διαστήματος του
2018 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα
κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2020 ποσό ίσο με το σύνολο των
εισπραχθέντων του έτους 2018 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς δηλ:

Εισπράξεις έτους 2018: 0,00
Θετική διαφορά: 435,59
Πρόβλεψη εισπράξεων 2020: 435,59

Το ποσό που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2020  στον ΚΑΕ 25.8511 «Προβλέψεις μη 
είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού 
έτους»προσδιορίζεται ως εξής:
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Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/8/19 5.615,30
Πρόβλεψη εισπράξεων 2020 435,59
ΚΑΕ 85/2020 5.179,71

Το ποσοστό εισπραξιμότητας των υπολοίπων Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για
το έτος 2020 προσδιορίζεται σε 7,76% όπως προκύπτει από τον λόγο της πρόβλεψης εισπράξεων
2020 (435,59) προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων της υπηρεσίας (5.615,30).

Επομένως ο ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης» διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΑΕ 00.8511 228.173,10

ΚΑΕ 25.8511 125.067,22

ΚΑΕ 20.8511 5.179,71

Σύνολο 85 358.420,03

4) Έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (Κ.Α.Π.) για το 2020.

Η πίστωση που εγγράφεται  στον Π/Υ για τα  έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
(Κ.Α.Ε. 0611), είναι ίση με το ποσό που  εγγράφηκε στον Π/Υ 2019 όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ
55905. Η πίστωση που εγγράφηκε το 2019 υπολογίστηκε με τον παρακάτω τρόπο

Κατανομή Ιανουαρίου 2018 = 52.566,84 Χ 12 ΜΗΝΕΣ = 630.802,08€
(ΑΔΑ: ΩΚΟΒ465ΧΘ7-Ν3Χ)

 
Επομένως  το ποσό που θα εγγραφεί στον ΚΑΕ 0611 για το έτος 2020 είναι 630.802,08 €.

5) Έσοδα από  τέλη διαφήμισης και τέλος ακίνητης περιουσίας

Στους  ΚΑΕ  0715.0001  «Έσοδα  από  το  τέλος  διαφήμισης  κατηγορίας  Δ»  και  0441.0002
«Επιχορήγηση  από  το  Τέλος  Ακίνητης  Περιουσίας»  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  ΥΠΕΣ  θα
εγγραφούν οι πιστώσεις που αποδόθηκαν στον Δήμο το 2018. Επομένως εγγράφουμε τα εξής:

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2018

0715.0001
Έσοδα από το τέλος

διαφήμισης κατηγορίας Δ
5.900,00 ΩΘ1Β465ΧΘ7-ΠΓΨ

0441.0002
Επιχορήγηση από το Τέλος

Ακίνητης Περιουσίας
6.560,00 ΨΛ4Θ465ΧΘ7-ΛΑΒ
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6) Έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών των σχολείων για το
2020

Η πίστωση που εγγράφεται   στον Π/Υ  και  αφορά έσοδα  για  την κάλυψη των λειτουργικών
δαπανών  των  σχολείων,  (ΚΑΕ  4311.0001),  είναι  ίση  με  την  Β  κατανομή  του  2019
πολλαπλασιαζόμενο επί 4.
Η πίστωση που εγγράφηκε το 2020 υπολογίστηκε ως εξής:

Β΄ κατανομή 2018 = 10.410,00 Χ 4 = 41.640,00€ (ΑΔΑ: 7ΝΤΞ465ΧΘ7-ΦΚΗ)

Για  τις  επενδυτικές  δαπάνες  των σχολείων  εγγράφεται  ποσό ίσο με  την  κατανομή  έτους  2019
(ΑΔΑ: 7ΝΧ4465ΧΘ7-2ΒΕ), δηλαδή ποσό 8.700,00€ στον ΚΑΕ 1312.0001.

Αντίστοιχα στον ΚΑΕ 00.6711.0005 «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές» εγγράφεται το σύνολο των
δύο ανωτέρω επιχορηγήσεων, ποσό 50.340,00€

7) Έσοδα από την επιχορήγηση σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους

Η σχετική πίστωση εγγράφεται στον ΚΑΕ 1211.0004  και σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ είναι
ισόποση με την κατανομή του έτους 201, δηλαδή ποσό 192.200,00€ (ΑΔΑ: 9ΟΓΑ465ΧΘ7-Σ9Γ)
και θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

8) Έσοδα από την Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) για το 2020

Ομοίως  και  για  τον   ΚΑΕ 1311  «ΚΑΠ  επενδυτικών  δαπανών  των  δήμων»  (πρώην  ΣΑΤΑ)  η
πίστωση που θα εγγραφεί θα είναι η ίδια με του Π/Υ 2019.
 Η πρώτη κατανομή του έτους 2019 με ΑΔΑ: ΩΒ5Α465ΧΘ7-ΤΨΤ ποσού 27.540,00 €. Το ποσό
αυτό πολλαπλασιάζεται επί τέσσερα και  προκύπτει η εγγραφή στον ΚΑΕ 1311.
Α΄ κατανομή 2019 = 27.540,00 Χ 4 = 110.160,00 €

Τα έργα που  προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών έτους 2020
είναι τα εξής:

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ €

7326.0001
Αποπεράτωση (αποκατάσταση υπάρχοντος και

ολοκλήρωση) λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν -
νεκροταφείο

1.000,00

7324.0001 Κατασκευή πεζοδρομίων 30.000,00

7413.0028
Κυκλοφοριακή μελέτη μονοδρόμησης από τον Αγ.

Γεώργιο έως το Γιαλισκάρι
10.000,00

7413.0029
Επικαιροποίηση μελέτης Ανάπλασης παραλιακής ζώνης

Κορησσίας
15.000,00

7412.0047 Μελέτη για την κατασκευή Parking Ιουλίδας 35.000,00

7412.0038
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου

"Διαμόρφωση οδού πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο
Καρθαίας"

2.418,00
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7413.0030 Οριοθέτηση ρέματος στην περιοχή Σπαθί 5.000,00

7412.0010
Μελέτη οδοποιίας βελτίωσης υφιστάμενης οδού

Κορησσίας - Ξύλων
4.340,00

7412.0026
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων  "Βελτίωση

υφιστάμενης οδού Κορησσίας - Ξύλων"
1.860,00

7412.0006 Μελέτη οδοποιίας Ακρωτηρίου Οτζιά 1.736,00
7413.0026 Μελέτη κατασκευής παράκαμψης Βουρκαρίου 2.006,00
7412.0005 ΜΠΕ για την κατασκευή πεζογέφυρας στις Ποίσσες 1.800,00

ΣΥΝΟΛΟ 110.160,00

9) Έσοδα για πυροπροστασία για το 2019

Οι  πιστώσεις  που  εγγράφονται  στον  Π/Υ,  για  την  κάλυψη  δαπανών  που  αφορούν  τη
πυροπροστασία, υπολογίζονται με βάση το ποσό που εισπράχθηκε το 2019. 
Το έτος 2019 αποδόθηκε στον δήμο ποσό 14.400,00€ (ΑΔΑ: 6ΔΖΟ465ΧΘ7-368). 
Η επιχορήγηση αυτή θα διατεθεί για επενδυτικές δαπάνες και εγγράφεται στον 
ΚΑΕ 1313.0001 «Επιχορήγηση πυροπροστασίας για επενδύσεις» ποσό 14.400,00 €
Οι δαπάνες που θα χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα για πυροπροστασία είναι:

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ €

7135.000
2

Προμήθεια δεξαμενών 
πυρόσβεσης  

14.400,0
0 

ΣΥΝΟΛΟ
14.400,0

0

Επισημαίνεται ότι στον προϋπολογισμό του 2020 έχουν εγγραφεί και άλλες δαπάνες που αφορούν
την πυροπροστασία οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το χρηματικό υπόλοιπο και παρουσιάζονται
παρακάτω.

10)  Έσοδα από το Εθνικό  Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων για το 2020.

Ο Δήμος  Κέας  έχει  ήδη  ενταγμένη στη  ΣΑΕΠ 067_2 του 2019 (ΑΔΑ:ΨΗ37465ΧΙ8-ΡΕ2)  την
πράξη «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην θέση Αγ. Ιωάννης Χάλαρα». 

ΚΑΕ
ΕΣΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΕΞΟΔΟΥ

1322.0004

Αποκατάσταση
ΧΑΔΑ στην θέση

Αγ. Ιωάννης
Χάλαρα

1.000,00 62.7413.0001

Μελέτη
αποκατάστασης

ΧΑΔΑ στην
θέση Αγ.
Ιωάννης
Χάλαρα

1.000,00
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Η πράξη «Μελέτη αποχέτευσης Δήμου Κέας» είναι ενταγμένη στην ΣΑΜΠ 067 (ΑΔΑ: 6ΩΘΝ465ΧΙ8-ΧΒΚ). Η
αντίστοιχη εγγραφή για το 2020 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

ΚΑΕ
ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΕΣΟΔΟΥ

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΕΞΟΔΟΥ

1322.0003

Επιχορήγηση από
ΠΔΕ για μελέτη

αποχέτευσης
Δήμου Κέας

63.943,11 63.7412.0001
Μελέτη

αποχέτευσης
Δήμου Κέας

63.943,11

Η πράξη  «Νέα  δημοτική  οδός  Αγ.  Σπυρίδωνα  –  Αγ.  Γεωργίου  Κορησσίας»  είναι  ενταγμένη  στην  ΣΑΕ
367_2019 (ΑΔΑ: 6Ι6Κ46ΜΤΛΡ-0Τ2). Η αντίστοιχη εγγραφή για το 2020 παρουσιάζεται στον παρακάτω
πίνακα.

ΚΑΕ
ΕΣΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΕΞΟΔΟΥ

1322.0005

Επιχορήγηση για
την Νέα Δημοτική

Οδό Αγ.
Σπυρίδωνα - Αγ.

Γεωργίου
Κορησσίας

(εθνικό ΠΔΕ)

5.000,00 64.6737.0001

Προγραμματικ
ή σύμβαση για
την υλοποίηση

του έργου
«Νέα δημοτική

οδός Αγ.
Σπυρίδωνα -
Αγ. Γεωργίου
Κορησσίας»

5.000,00

11)  Έσοδα από χρηματοδοτήσεις
 

α)Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ

ΚΑΕ
ΕΣΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΕΞΟΔΟΥ

1314.0001

Επιχ/ση από το
πρόγραμμα

ΘΗΣΕΑΣ για την
μελέτη ΣΧΟΟΑΠ

δήμου Κέας.

19.002,12 30.7413.0001
Μελέτη
ΣΧΟΟΑΠ

Δήμου Κέας
19.002,12

Το  ανωτέρω   έργο  είναι  συνεχιζόμενο  και  είναι  ενταγμένο  οριστικά  στο  πρόγραμμα  ΘΗΣΕΑΣ  με  την
απόφαση 5110/19-5-2006 του  Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας  Ν. Αιγαίου.
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β) ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ «Εκπόνηση ΣΒΑΚ του Δήμου Κέας»

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΕΣΟΔΟΥ

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΕΞΟΔΟΥ

1329.0001

Επιχορήγηση
από το

ΠΡΑΣΙΝΟ
ΤΑΜΕΙΟ για
την εκπόνηση

ΣΒΑΚ

18.600,00 30.6112.0017

Παροχή
υπηρεσιών

για την
εκπόνηση
του ΣΒΑΚ
του Δήμου

Κέας

18.600,0
0

Η δράση αυτή έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  με την απόφαση
118.1/2017 του Διοικητικού του Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΓΣΩ46Ψ844-1Μ3)

γ) ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ «Διαμόρφωση του άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών δράσεων»

ΚΑΕ
ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ

ΕΣΟΔΟΥ
ΚΑΕ

ΕΞΟΔΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ
ΕΞΟΔΟΥ

1329.0004

Επιχορήγηση
από το

ΠΡΑΣΙΝΟ
ΤΑΜΕΙΟ για

την
«Διαμόρφωση

του άλσους
Ιουλίδας σε

χώρο
πολιτιστικών

δράσεων»

52.080,00 30.7332.0003

Διαμόρφωση
άλσους

Ιουλίδας σε
χώρο

πολιτιστικών
εκδηλώσεων

52.080,00

Η δράση αυτή έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  με την απόφαση
163.6.4/2019 του Διοικητικού του Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΨΜΚ46Ψ844-ΗΤΚ). Το σύνολο της δαπάνης είναι
74.400,00€ και το υπολειπόμενο ποσό των 22.320,00€ θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΤΑ.
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δ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και οχημάτων»

Με την υπ΄ αριθμό 41833 (ΑΔΑ:ΩΝ20465ΧΘ7-46Η) απόφαση του υπουργού Εσωτερικών 
εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ η πράξη «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων 
ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού». 
Το ΔΣ αποδέχθηκε την χρηματοδότηση με την υπ΄ αριθμό 216/2018 απόφασή του  (ΑΔΑ: ΨΦ9ΒΩΕΔ-ΔΙΤ).  
Το 2019 εισπράχθηκε το ποσό των 109.975,60€ και συνεπώς εγγράφουμε την υπολειπόμενη 
χρηματοδότηση.

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ

1322.0007
Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για

την προμήθεια μηχανημάτων έργου &
οχημάτων

25.024,40

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΕΞΟΔΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

30.7131.000
1

Προμήθεια μηχανήματος
κλαδοθρυμματιστή (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

ΙΙ)
48.064,40

Το ποσό των
23.040,00 θα
διατεθεί από
ίδια έσοδα

ε) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών»

Με την υπ΄ αριθμό 72871 (ΑΔΑ:7ΔΘ3465ΧΘ7-0ΛΩ) απόφαση του υπουργού Εσωτερικών 
εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ η πράξη «Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για 
την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών». 
Το ΔΣ αποδέχθηκε την χρηματοδότηση με την υπ΄ αριθμό 296/2018 απόφασή του  (ΑΔΑ: Ω79ΤΩΕΔ-ΑΡΒ). 

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ

1322.0008
Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για

την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών
64.916,94
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ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

60.7135.0003
Προμήθεια και τοποθέτηση
εξοπλισμού παιδικών χαρών

οικισμών Δήμου Κέας
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

108.026,57

Το ποσό των 43.109,63€ θα
διατεθεί κατά

3.733,80 από τον
5124.0004 και κατά

το ποσό των
39.375,83€ από
ίδιους πόρους

Στ) Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ « Έκτακτη επιχορήγηση από το για επενδυτικές δαπάνες »

Με την υπ΄ αριθμό 30292 (ΑΔΑ:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) απόφαση του υπουργού Εσωτερικών αποφασίστηκε η
επιχορήγηση του Δήμου Κέας με το ποσό των 184.800,00€. Το ΔΣ αποδέχθηκε την χρηματοδότηση με την
υπ΄ αριθμό 132/2019 απόφασή του  (ΑΔΑ: 68ΒΕΩΕΔ-Ψ3Μ).

ΚΑΕ
ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ

1322.0009
Έκτακτη επιχορήγηση από το

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για επενδυτικές δαπάνες
92.400,00

ΚΑΕ
ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ

61.7135.0001
Προμήθεια περίφραξης γηπέδου
5Χ5 Ιουλίδας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

24.800,00

64.7332.0001
Εργασίες βελτίωσης πλατείας
Ιουλίδας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

60.000,00

60.7411.0001
Μελέτη για την κατασκευή

παιδικού σταθμού
100.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 184.800,00
Το ποσό των 92.400,00€ έχει εισπραχθεί το 2019 και θα εγγραφεί στον ΚΑΕ 5124.0005
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ζ) Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και
μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»

Με  την  υπ΄  αριθμό  83448  (ΑΔΑ:ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6)  απόφαση  του  υπουργού  Εσωτερικών
αποφασίστηκε η επιχορήγηση του Δήμου Κέας με το ποσό των 150.000,00€. Το ΔΣ αποδέχθηκε την
χρηματοδότηση με την απόφαση 237/2019.

ΚΑΕ
ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ

1322.0010

Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για
την Προμήθεια απορριμματοφόρων και

λοιπών οχημάτων αποκομιδής και
μεταφοράς

150.000,00

ΚΑΕ
ΕΞΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ

61.7132.000
1

Προμήθεια απορριμματοφόρων και
λοιπών οχημάτων αποκομιδής και

μεταφοράς απορριμμάτων και
ανακυκλώσιμων υλικών

150.000,00

η) Ε.Σ.Π.Α  

 «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

ΕΞΟΔΟΥ

1328.0007

Επιχορήγηση
την πράξη
«Κέντρα

Κοινότητας
Δήμου Κέας»

33.500,00

60.6041.0001 Τακτικές αποδοχές
υπαλλήλων 
Κέντρου 
Κοινότητας  

23.790,00 

5124.0002

Χρηματικό
υπόλοιπο από

το ΕΣΠΑ
(ΚΕΝΤΡΟ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Σ)

3.659,38

60.6054.0001 Εργοδοτικές 
εισφορές 
υπαλλήλων 
Κέντρου 
Κοινότητας  

5.950,00 
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60.6073.0001 Επιμόρφωση 
προσωπικού 
Κέντρου 
Κοινότητας  

300,00 

60.6222.0001 Τηλεφωνικά, 
τηλεγραφικά και 
τηλετυπία τέλη 
εσωτερικού 
Κέντρου 
Κοινότητας  

800,00 

60.6274.0001 Καθαρισμός 
Κέντρου 
Κοινότητας (συνεχ
2019)  

1.250,00 

60.6274.0002 Καθαρισμός 
Κέντρου 
Κοινότητας 2020-
21

1.250,00 

60.6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα 
και αποζημίωση 
μετακινούμενων 
υπαλλήλων 
Κέντρου 
Κοινότητας  

1.500,00 

60.6473.0001 Δαπάνες δράσεων 
Κέντρου 
Κοινότητας  

500,00 

60.6612.0001 Προμήθεια 
γραφικής ύλης 
Κέντρου 
Κοινότητας  

400,00 

60.6613.0001 Προμήθεια 
εντύπων και 
υλικών 
μηχανογράφησης 
και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 
Κέντρου 
Κοινότητας  

300,00 

60.6635.0001 Προμήθεια λοιπών
ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας 
Κέντρου 
Κοινότητας  

200,00 

60.6699.0001 Λοιπές προμήθειες
αναλωσίμων 
Κέντρου 
Κοινότητας  

269,38 

60.7133.0001 Έπιπλα - σκεύη 300,00 
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Κέντρου 
Κοινότητας  

60.7135.0004 Λοιπός 
εξοπλισμός 
Κέντρου 
Κοινότητας 

350,00 

ΣΥΝΟΛΟ 37.159,38 ΣΥΝΟΛΟ 37.159,38

θ) ΕΣΠΑ «Απαλλοτριώσεις για την κατασκευή ΧΥΤΑ»

Στην  ΣΑΕ  2711_2019  (ΑΔΑ:  Ω0Α4465ΧΙ8-23Ψ)  είναι  εγγεγραμμένη  η  πράξη  «Απαλλοτριώσεις  έργου
κατασκευή ΧΥΤΑ Κέας». Η αδιάθετη κατανομή εγγράφεται στον  προϋπολογισμό για το 2020.

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΕΣΟΔΟΥ

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΕΞΟΔΟΥ

1328.0006

Επιχορήγηση
από το ΕΣΠΑ

για
απαλλοτριώσει

ς για την
κατασκευή
ΧΥΤΑ στην

Κέα

55.834,33 62.7341.0005

Απαλλοτριώ
σεις έργου

«Κατασκευή
ΧΥΤΑ Κέας»

55.834,3
3

ι) Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Σύμφωνα  με  την  απόφαση  της  3670  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Ταμείου
Παρακαταθηκών  και  Δανείων  (ΑΔΑ:  ΩΣΡΓ469ΗΗ7-Ι75)  εντάχθηκαν  στο  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα
“Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.”(Α΄ Δράση) δύο μελέτες του Δήμου
Κέας.

«Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου και υπηρεσίες ωρίμανσης»

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ

ΕΣΟΔΟΥ
ΚΑΕ

ΕΞΟΔΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ
ΕΞΟΔΟΥ

1329.0002

Επιχορήγηση
από το ΤΠ&Δ

για την
«Επικαιροποίησ

η και
συμπλήρωση

της μελέτης για
την επισκευή

Ρεδιαδείου και
υπηρεσίες

ωρίμανσης»

54.560,00 15.7411.0002

Επικαιροποίησ
η και

συμπλήρωση
της μελέτης για
την επισκευή

του Ρεδιαδείου
κτιρίου

οικισμού
Ιουλίδας

49.600,00
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15.6112.0026

Υπηρεσίες
υποστήριξης

για την
εκπόνηση της
Επικαιροποίησ

ης και
συμπλήρωσης

της μελέτης για
την επισκευή
Ρεδιαδείου

κτιρίου
Ιουλίδας

4.960,00

ΣΥΝΟΛΟ 54.560,00

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΕΣΟΔΟΥ

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΕΞΟΔΟΥ

1329.0003

Επιχορήγηση
από το ΤΠ&Δ

για την
«Μελέτη για

την κατασκευή
γηπέδου

ποδοσφαίρου»

30.440,00
15.7413.000

2

Μελέτη για
την

κατασκευή
γηπέδου

ποδοσφαίρο
υ 11Χ11

30.440,00

Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου

κ) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και προμήθεια συστήματος ελέγχου
δικτύων ύδρευσης Κέας »

Κατά την 3683/9-5-2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου στον Δήμο Κέας, ποσού 
1.598.348,00€, το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΡΧΒ465ΧΘ7-ΙΙ6). 
Το ΔΣ του Δήμου Κέας, με την 27/2019 (ΑΔΑ: ΩΘΗ3ΩΕΔ-ΧΕΑ) απόφασή του αποδέχθηκε τους 
όρους για την λήψη του επενδυτικού δανείου. 

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

ΕΞΟΔΟΥ

3123.0001

Κατασκευή
νέου δικτύου

ύδρευσης
Ποισσών και
προμήθεια

συστήματος
ελέγχου
δικτύων

ύδρευσης Κέας

768.348,0
0

63.7312.0002

Κατασκευή
νέου δικτύου

ύδρευσης
Ποισσών

(ΦΙΛΟΔΗΜ
ΟΣ Ι)

400.000,00
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63.6718.0001

Αυτεπιστασί
α

αρχαιολογία
ς για το έργο
«Κατασκευή
νέου δικτύου

ύδρευσης
Ποισσών»

(ΦΙΛΟΔΗΜ
ΟΣ Ι)

50.000,00

63.7131.0001

Προμήθεια
συστήματος

ελέγχου
δικτύων

ύδρευσης
Κέας

(ΦΙΛΟΔΗΜ
ΟΣ Ι)

318.348,00

768.348,0
0

ΣΥΝΟΛΟ 768.348,00

12.  Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις

Σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο Σύρου

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

ΕΞΟΔΟΥ

1213.0001
Σύμβαση με
το Λιμενικό

Ταμείο
62.000,00 70.6262.0014

Συντήρηση και
επισκευή

ηλεκτροφωτισμού
ΧΛΖ Κορησσίας -
Βουρκαρίου 2020

9.900,00

70.6275.0001

Απόφραξη
αποχετευτικών

δικτύων παραλίας
Κορησσίας -
Βουρκαρίου

10.000,00

70.6279.0018

Καθαρισμός
θαλάσσιου χώρου
ΧΛΖ Κορησσίας -

Βουρκαρίου

3.000,00

70.6279.0020

Παροχή υπηρεσίας
καθαρισμού ΧΛΖ

Κορησσίας -
Βουρκαρίου (συνεχ

2019)

5.100,00

70.6279.0025 Παροχή υπηρεσίας
καθαρισμού ΧΛΖ

10.000,00
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Κορησσίας -
Βουρκαρίου 2020-

21

70.6279.0026

Παροχή υπηρεσίας
στην ΧΛΖ

Κορησσίας -
Βουρκαρίου 2020

24.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 62.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62.000,00

Σύμβαση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την δράση «Καταπολέμηση κουνουπιών 2020»

ΚΑΕ
ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΕΣΟΔΟΥ

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΕΞΟΔΟΥ

1213.0009

Προγραμματικ
ή σύμβαση με

την
Περιφέρεια Ν.
Αιγαίου για το

έργο
«Καταπολέμησ
η κουνουπιών

2020»

9.920,00
35.6117.000

1

Παροχή
υπηρεσίας για

την
Καταπολέμηση

κουνουπιών
2020

9.920,00

Σύμβαση με το Υπουργείο Αθλητισμού για το έργο «Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου
γηπέδου μπάσκετ Κορησσίας»

ΚΑΕ
ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΕΣΟΔΟΥ

ΚΑΕ
ΕΞΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΕΞΟΔΟΥ

1213.0008

Σύμβαση με το
Υπ.

Αθλητισμού
για το έργο

«Αποκατάστασ
η κερκίδων και

επίστρωση
δαπέδου
γηπέδου
Μπάσκετ

Κορησσίας»

99.000,00
15.7336.001

0

Αποκατάσταση
κερκίδων &
επίστρωση
δαπέδου

γηπέδου μπάσκετ
Κορησσίας

99.000,0
0
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13. Ανταποδοτικές Υπηρεσίες

Υπηρεσία Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Παρατίθενται πίνακες εσόδων – εξόδων όπου παρουσιάζεται ο ισοσκελισμός των  ανταποδοτικών εσόδων
με τα αντίστοιχα  έξοδα της υπηρεσίας. 

ΚΑΕ
ΕΣΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

0311.0001
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθ.25 Ν.

1828/89)
343.042,50

0313.0001
Λοιπά έσοδα καθαριότητας και

ηλεκτροφωτισμού (ανακύκλωση συσκευών)
2.500,00

0451.0001 Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 7.000,00

2111.0001
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και

ηλεκτροφωτισμού ΠΟΕ
62.000,00

2118.0002 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων  (ΠΟΕ) 1.000,00

3211.0001
Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη καθαριότητας και

ηλεκτροφωτισμού
5.615,30

3219.0007
Λοιπά έσοδα από καθαριότητα &

ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)
11.000,00

5113.0002
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά
έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών

(Καθαριότητα-Ηλεκτροφωτισμός)
18.789,19

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

450.946,99

Σημειώνεται ότι, παρόλο που έχει εγγραφεί ο ΚΑΕ 3219.0007 εισπρακτέου υπολοίπου, δεν εγγράφεται
πρόβλεψη μη  είσπραξης  (ΚΑΕ  85),  διότι  η  πίστωση  αφορά  σε  τιμολόγια  προς  την  Ελληνική  Εταιρεία
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης που εκδίδονται από τον Δήμο στις 31/12 κάθε έτους και εξοφλούνται από την
Ε.Ε.Α.Α.  πάντα  στο  επόμενο  έτος.  Επομένως  δεν  υπάρχει  πιθανότητα  να  μην  εισπραχθούν  και  ως  εκ
τούτου δεν αποτελεί ρεαλιστική απεικόνιση των εσόδων της υπηρεσίας η πρόβλεψη μη είσπραξης. Το
ποσό που εγγράφεται στον 8511 αφορά στα εισπρακτέα υπόλοιπα του ΚΑΕ 3211.0001

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 234.088,52
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 29.700,00
62 Παροχές τρίτων 100.200,00
64 Λοιπά γενικά έξοδα 8.000,00
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 61.379,00

81
Πληρωμές υποχρεώσεων Παρελθόντων

Οικονομικών Ετών
12.399,76

85
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων καθαριότητας  
5.179,71 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 450.946,99
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Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης

ΚΑΕ
ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

032 Έσοδα υπηρεσίας ύδρευσης 78.300,00

034 Έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 15.000,00

2112 Έσοδα υπηρεσίας ύδρευσης ΠΟΕ 142.000,00

2114 Έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης ΠΟΕ 21.000,00

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα ύδρευσης - αποχέτευσης 186.882,72

5113.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα

για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Ύδρευση-
Αποχέτευση)

229.650,34

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 672.833,06

ΚΑΕ
ΕΞΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 86.289,00

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 46.700,00

62 Παροχές τρίτων 129.000,95

64 Λοιπά γενικά έξοδα 3.300,00

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 69.358,00

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 43.800,00

73 Έργα 95.728,00

74 Μελέτες 52.407,00

81 Πληρωμές υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών 21.182,89

85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης 125.067,22

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 672.833,0
6

14) Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων /  Προβλέψεις – Λοιπές 
αποδόσεις (ΚΑΕ 41-82)
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Για την διευκόλυνση του ελέγχου παρατίθεται πίνακας όπου παρουσιάζεται η ισότητα μεταξύ εισπράξεων υπέρ του
Δημοσίου (ΚΑΕ 41) και αποδόσεων στο Δημόσιο (ΚΑΕ 82) 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

4121 Φόροι μισθωτών
υπηρεσιών 40.000,00 8221 Απόδοση φόρων μισθωτών

υπηρεσιών 40.000,00

4122 Φόροι και
χαρτόσημο αιρετών 9.500,00 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο

αιρετών 9.500,00

4123

Φόρων
προμηθευτών
εργολάβων ,
Ελευθέρων.

Επαγγελματιών κλπ

80.000,00 8223
Απόδοση φόρων προμηθευτών

εργολάβων , Ελευθέρων.
Επαγγελματιών κλπ

80.000,00

4124 Λοιπές κρατήσεις
υπέρ του Δημοσίου

93.600,00 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων
υπέρ του Δημοσίου

93.600,00

4131

Εισφορές σε
ασφαλιστικούς

οργανισμούς και
ταμεία

224.500,00 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς
οργανισμούς και ταμεία 224.500,00

4141

Κρατήσεις στις
αποδοχές για την

εξόφληση δανείων
του ΤΠ&Δ

7.000,00 8241
Απόδοση κρατήσεων στις

αποδοχές για την εξόφληση
δανείων του ΤΠ & Δ

7.000,00

4142 Λοιπές κρατήσεις
υπέρ τρίτων

9.400,00 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 9.400,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 41 464.000,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 82 464.000,00

4212 Επιστροφή πάγιας
προκαταβολής 4.000,00 8251 Πάγια Προκαταβολή 4.000,00

4213

Επιστροφή
αχρεωστήτως

καταβληθέντων
χρηματικών ποσών

8.000,00 8261.0001
Επιστροφή αχρεωστήτως

καταβληθέντων χρηματικών
ποσών

8.000,00

4219 Επιστροφή εν γένει
χρημάτων 6.000,00 8261.0002 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 6.000,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΕ 42 18.000,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 82 18.000,00

4211 Επιστροφή
χρημάτων από

υπολόγους

4.000,00
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χρηματικών
ενταλμάτων

προπληρωμής

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 41 +
42 486.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 82 482.000,00

4319.0003
Είσπραξη τελών για

λογαριασμό
Λιμενικού Ταμείου

50.000,00 8242.0007 Απόδοση τελών Λιμενικού
Ταμείου 50.000,00

536.000,00 532.000,00

 Ο  ΚΑΕ  4211  δεν  αντιστοιχίζεται  σε  ΚΑΕ  82  γιατί  η  επιστροφή  χρημάτων  από  υπολόγους
ενταλμάτων προπληρωμής είναι έσοδο που παραμένει στον δήμο και δεν αποδίδεται σε κανένα
φορέα.

15) Χρηματικό υπόλοιπο

Σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού  το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2019 που
μεταφέρεται στην χρήση 2020, προκύπτει ως διαφορά της εκτίμησης εισπραχθέντων έως 31/12/2019, και
της εκτίμησης πληρωθέντων της ίδιας περιόδου. Οι εισπράξεις εσόδων για το έτος 2019 εκτιμάται ότι θα
ανέλθουν στο ποσό των 4.288.450,58€ με την αντίστοιχη εκτίμηση πληρωμών να ανέρχεται στο ποσό των
2.884.449,82€. Η διαφορά των δύο αυτών ποσών, δηλαδή ποσό 1.404.000,76€, είναι το κατ΄ εκτίμηση
χρηματικό υπόλοιπο που εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2020.
 
Αναλυτικά οι εγγραφές στους ΚΑΕ 51 του χρηματικού υπολοίπου είναι οι ακόλουθες:

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

5111.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για
κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ 88.578,73

5112
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την

κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για
δημόσιες επενδύσεις

0,00

5113.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για

την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Ύδρευση-
Αποχέτευση)

229.650,34

5113.0002
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για

την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Καθαριότητα-
Ηλεκτροφωτισμός)

18.789,19

5119.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την
κάλυψη εν γένει δαπανών του  δήμου

326.063,08

5121.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για
κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ

21.449,00
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5122.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα

(εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές
δαπάνες (ΣΑΤΑ)

391.966,83

5122.0002
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα

(εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές
δαπάνες (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΩΡΕΑΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ)

10.552,71

5123.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη ειδικευμένων δαπανών

25.090,09

5123.000
2

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για
την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών

8.487,86

5124.000
2

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΔΕ (ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)

3.659,38

5124.000
4

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ (παιδ. χαρές)

3.733,80

5124.000
5

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ (επενδυτικές δαπάνες)

92.400,00

5129.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου

183.579,75

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.404.000,7
6

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ κάθε ΚΑΕ  χρηματικού υπολοίπου εκτός των 5119 και 5129 πρέπει να
αντιστοιχίζεται  με  ισόποσες  εγγραφές  στο  σκέλος  των  εξόδων.  Για  την  διευκόλυνση  του  ελέγχου
παρατίθενται πίνακες όπου αντιστοιχίζονται οι εγγραφές των ΚΑΕ 51 με εγγεγραμμένες δαπάνες.

ΚΑΕ 5111.0001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ»
ποσό  88.578,73€.  Το  σύνολο  των  κατ΄  εκτίμηση  υποχρεώσεων  ΠΟΕ  που  θα  εγγραφούν  στον
προϋπολογισμό  του  2020  είναι  143.610,38€.  Από  αυτά  ποσό  33.582,65€  αφορά  υποχρεώσεις  ΠΟΕ
ανταποδοτικών  υπηρεσιών  και  θα  χρηματοδοτηθούν  από τα  έσοδα των υπηρεσιών αυτών,  και  ποσό
21.449,00 που θα χρηματοδοτηθεί από τον 5121.

ΚΑΕ
ΕΞΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Γενικών Υπηρεσιών 3.012,00

10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Διοικητικών Υπηρεσιών 776,16

30.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Τεχνικής Υπηρεσίας 900,12

00.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 12.105,0
0

30.8112 Αμοιβές  τρίτων 9.920,00

00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Γενικών Υπηρεσιών 1.800,00
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10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Διοικητικών
Υπηρεσιών

17.454,0
0

15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Κοινωνικών
Υπηρεσιών 2.730,00

30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Τεχνικής Υπηρεσίας 1.526,00

70.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Λοιπών Υπηρεσιών 6.000,00

00.8114 Φόροι - Τέλη 14.527,7
5

00.8115 Διάφορα έξοδα Γενικών Υπηρεσιών 28,52

10.8115 Διάφορα έξοδα Διοικητικών Υπηρεσιών 50,00

30.8115 Διάφορα έξοδα Κοινωνικών Υπηρεσιών 251,46

30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Τεχνικής Υπηρεσίας 2.300,00

70.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Λοιπών Υπηρεσιών 3.830,00

00.8117 Λοιπά έξοδα 9.651,54

70.8117 Λοιπά έξοδα 1.516,18

30.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 200,00

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 88.578,7
3

ΚΑΕ 5121.0001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 
υποχρεώσεων ΠΟΕ» ποσό 21.449,00€

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

15.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας
παγίων

17.949,00

60.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Υπηρεσιών
Κοινωνικής Πολιτικής (Κέντρο Κοινότητας)

3.000,00

60.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Λοιπών
Υπηρεσιών

400,00

60.8115 Διάφορα έξοδα Υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής
(Κέντρο Κοινότητας)

100,00

ΣΥΝΟΛΟ 21.449,00
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ΚΑΕ 5122.0001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή
από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις (ΣΑΤΑ)» 

.
ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

30.7332.0001 Ανάπλαση πλατείας Κάτω Μεριάς 56.500,00
15.7336.0001 Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 Ιουλίδας 11.133,54
30.7326.0006 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Κορησσίας 721,17
30.7323.0004 Κατασκευή τεχνικών απορροής όμβριων 53.740,06
30.7333.0041 Βελτίωση βατότητας οδοποιίας έτους 2020 70.000,00
30.7323.0015 Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης έτους 2020 40.000,00

30.7333.0005
Βελτίωση βατότητας και απορροών όμβριων

δημοτικής οδοποιίας (συνεχ 2019)
74.400,00

30.7336.0013 Επισκευή γέφυρας Ποισσών 35.000,00
30.7326.0021 Κατασκευή στάσεων αναμονής επιβατών 20.000,00

30.7332.0003
Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε χώρο

πολιτιστικών εκδηλώσεων
22.320,00

30.7412.0043
Οριστική μελέτη οδού πρόσβασης στον

αρχαιολογικό χώρο της Καρθαίας
6.822,06

45.7413.0003 Πολεοδομική μελέτη νέου νεκροταφείου 1.330,00
ΣΥΝΟΛΟ 391.966,83

ΚΑΕ 5122.0002 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή
από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις (Υπόλοιπο Δωρεάς Ασθενοφόρου

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

15.6473.0003 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών
δραστηριοτήτων και
υπηρεσιών πρόνοιας

10.552,71

ΣΥΝΟΛΟ 10.552,71

ΚΑΕ 5123.0001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων
δαπανών»  ποσό  25.090,09€  το  οποίο  προέρχεται  από  αδιάθετα  υπόλοιπα  της  επιχορήγησης
πυροπροστασίας 

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

70.6233.0001
Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών σε περίπτωση πυρκαγιάς

5.000,00

70.6262.0003
Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών

κρουνών οικισμών
500,00
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70.6699.0003
Προμήθεια διαφόρων υλικών για το πυροσβεστικό

κλιμάκιο
2.590,09

70.6699.0004
Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας εθελοντών

πυροσβεστών
2.000,00

70.6279.0003 Αποψίλωση χόρτων για λόγους πυρασφάλειας 15.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 25.090,09

ΚΑΕ 5124.0002 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΔΕ (Κέντρο Κοινότητας)» ποσό 3.659,38€ η
κατανομή του οποίου σε δαπάνες παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο για το ΕΣΠΑ.

Στην παρούσα επισυνάπτεται ο αναλυτικός προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του έτους 2020
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10  
2. Την υπ΄ αριθμ. 3/2019 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου η οποία σύμφωνα με το
άρθρο 63 του Ν. 3852/2010 κατάρτισε το προσχέδιο του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του
Δήμου Κέας
3. Τις διατάξεις της  ΚΥΑ 55905/29-7-2019 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη ψηφίζουν

ΠΑΡΟΝ)

Α. Την έγκριση σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το έτος 2020, όπως αναλυτικά
αναφέρεται ανωτέρω και την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό
Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή του.

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 182/2019
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση προϋπολογισμού 2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας.

                    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε
ότι:

                     Από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) η αρμοδιότητα έγκρισης των προϋπολογι-
σμών των κοινωφελών επιχειρήσεων ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμ-
βουλίου σύμφωνα με την περ.κ.iv της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19. 

 Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο,αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση 
της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές 
και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ...κ) Αποφασίζει για: ....iv. τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχει-
ρήσεων κατά το άρθρο 259 παρ. 1του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και για την έγκριση 
της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για είσπραξη εύλογης 
αποζημίωσης κατά την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου....vi. την έγκριση των προϋπολογισμών των 
ισολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών 
προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου...” 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης  Δήμου Κέας με την υπ’ αριθμ.34/2019
(ΑΔΑ:ΩΤ9ΩΟΕΧ8-17Ω) απόφασή του  προέβη  στην  ψήφιση του  προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2020, ο οποίος εμφανίζει έσοδα 108.000,00€ και έξοδα 108.000,00 €. Με την ίδια απόφαση
εγκρίθηκε και η στοχοθεσία του οικονομικού έτους 2020. 

                 Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Κ, παραθέτει τον  προϋπολογισμό  και τη στοχοθεσία της Κ.Ε.Δ.Κ για το
οικονομικό έτος 2020:

1.1 Έσοδα επιχείρησης 

Αναλυτικά τα έσοδα έχουν ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 108.000,00

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΔΙΕΤΕΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 10.000,00

73.00.00 Έσοδα από γυμναστήριο 2000,00
73.00.02 Έσοδα από χορούς 8.000,00

Χρηματοδοτήσεις από πρόγραμμα ¨υλοποίηση 
προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι και Κοινωνικής 
Μέριμνας¨ 50.000,00

74.03.00 Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι 50.000,00
Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία,
ΟΑΕΔ κλπ) 30.000,00

74.04.00 Έσοδα από Δήμο Κέας 30.000,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ¹ 31/12/2019 18.000,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 18.000,00

38.03 Ταμειακά διαθέσιμα        18.000,00
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Σύνολο 
108.000,00

2.2 Έξοδα επιχείρησης

Αναλυτικά τα έξοδα έχουν ως εξής: 

Ονομασία

προτεινόμενα ποσά €
2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 49.250,00
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

30.000,00

60.00 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 30.000,00
Εργοδοτικές εισφορές 18.000,00

60.03 Εργοδοτικές εισφορές 18.000,00
60.02 Λοιπές παρεχόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού (Γάλα & 

ιατρικές εξετάσεις)
1.250,00

Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών 22.500,00
61.98.03 Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών 1.000,00
61.00.06 Αμοιβές λογιστών 3.000,00
61.98.01 Αμοιβές καθηγητή γυμναστηρίου 7.200,00

61.98.02 Αμοιβές καθηγητή παραδοσιακών χορών 8.800,00

61.98.04 Αμοιβές συμβούλου 2.500,00

ΕΝΟΙΚΙΑ          10.000,00

62.04.01 Ενοίκιο Γυμναστηρίων 10.000,00

Επικοινωνίες 1.400,00
62.03.02 Ταχυδρομικά Τέλη              300,00
62.03.00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 500,00             
62.03.01 Κινητή Τηλεφωνία 600,00

Ασφάλιστρα 400,00
62.05.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και λοιπού εξοπλισμού 400,00

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από 
τρίτους

5.500,00

62.07.01 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων  (Συγχρονισμός 
γυμναστηρίου)

2.000,00

62.07.03 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.500,00
62.07.02 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.000,00

Φόροι - Τέλη 5.000,00
63.98.00 Λοιποί φόροι 5.000,00

Έξοδα μεταφορών δραστηριοτήτων της επιχείρησης 4.000,00
64.00.00 Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια 

κλπ)
2.500,00

64.00.01 Έξοδα κίνησης με μεταφορικά μέσα τρίτων 1.500,00
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Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και 
διαφήμισης)

1.000,00

64.02.06 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης 

1.000,00

Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις 1.500,00
64.06.00 Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις 1.500,00

Έξοδα δημοσιεύσεων 200,00
64.09.00 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 200,00

Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 150,00
64.98.00 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 150,00

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια 
για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)

200,00

65.98.00 Τόκοι και διάφορα έξοδα  200,00
Έξοδα εκδηλώσεων – συναυλιών κ.λ.π 3.000,00

64.02.05 Έξοδα εκδηλώσεων – συναυλιών κ.λ.π 3.000,00
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, ειδών γραφείου,γραφικής 
ύλη

800,00

64.07.03 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 800,00
Είδη υγιεινής και καθαριότητας 800,00

64.08.01 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 800,00
Λοιπές προμήθειες 2.300,00

64.08.02 Υλικά Φαρμακείου 2.300,00
Σύνολα 108.000,00

Στον παραπάνω προϋπολογισμό προσαρτάται και πίνακας που περιγράφει αναλυτικά τον στόχο εσόδων και 
εξόδων σε μηνιαία – τριμηνιαία – εξαμηνιαία και ετήσια βάση.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα 
νομοθεσία και τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση

                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 34/2019 (ΑΔΑ:ΩΤ9ΩΟΕΧ8-17Ω) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας, που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων –
εξόδων οικονομικού έτους 2020 και την στοχοθεσία οικονομικού έτους 2020 της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Κέας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 183/2019
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ΘΕΜΑ 3ο : “ Έγκριση υποβολής αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης της Κοινωφελούς Επιχεί-
ρησης Δήμου Κέας”.

                    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης  Δήμου Κέας με την υπ’ 
αριθμ.37/2019 (ΑΔΑ: Ω40Ι0ΕΧ8-ΙΒΟ) απόφασή του, αιτείται επιχορήγηση ποσού 5.000,00€ 
(πέντε χιλιάδων ευρώ).

                    Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν τα εξής:

“Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Κ, εισηγούμενος το  πρώτο θέμα  εκτός ημερήσιας διάταξης, αναφέρει  ότι-
στην αρχή του έτους 2019, η επιχείρηση αιτήθηκε από το Δήμο Κέας επιχορήγηση ποσού 30.000,00€,
προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της, όταν τα έσοδα υπολείπο-
νται των αναγραφόμενων στον προϋπολογισμό της. Λαμβάνοντας υπόψη τον απολογισμό εσόδων-
εξόδων της ΚΕΔΚ, υπάρχει σημαντική ανάγκη για επιπρόσθετη χρηματοδότηση ώστε να μπορέσει να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της όπως απορρέουν από τα εκτελούμενα προγράμματά της.

Συγκεκριμένα το αιτούμενο ποσό που αιτούμαστε από το Δήμο Κέας, για το έτος 2019, ανέρχεται στις
5.000,00€, και το ποσό αυτό αντιστοιχεί στην κάλυψη των αμοιβών για τους μήνες Νοέμβριο και Δε-
κέμβριο, των συνεργατών της ΚΕΔΚ κας Ελένης Βλαχάκη και κου Ιωάννη Σέρβου. Συγκεκριμένα η
αμοιβή  της  κ.  Βλαχάκη  ανέρχεται  στο  ποσό  των  1.200,00€  και  του  κ.Σέρβου  στο  ποσό  των
1.408,00€.
Η δαπάνη επίσης που θα καλυφθεί από την έκτακτη επιχορήγηση, αφορά την μεταφορά των οργάνων
του γυμναστηρίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης, λόγω λήξης της μίσθωσης του χώρου στον οποίο
στεγάζεται το γυμναστήριο στον Μυλοπόταμο Κέας ιδιοκτησίας κ. Απόστολου Μουζάκη, η οποία θα
ανέλθει έως του ποσού των 2.000,00€.
Τέλος το ποσό που  υπολείπεται,  ήτοι  392,00€ θα καλύψει  μέρος εξόφλησης του ενοικίου  μηνός
Οκτωβρίου 2019, του γυμναστηρίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης.”

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καλούμαστε να εγκρίνουμε και να υποβάλλουμε προς ψήφιση από
την  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου  Κέας  (αρμοδιότητες  οικονομικής  επιτροπής.  Άρθρο  3  του
Ν.4623/2019), την υποβολή αιτήματος για την καταβολή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 5.000,00 €,
προκειμένου να καλυφθούν οι εν λόγω δαπάνες με βάση την παρ. 1 του άρθρου 259 του Ν.3463/2006
όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012. 

                     Σημειώνεται ότι από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) η  Οικονομική Επιτροπή 
(σύμφωνα με την περ.κ.iv της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, αποφασίζει για: ....iv. τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρή-
σεων κατά το άρθρο 259 παρ. 1του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και για την έγκριση της 
απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για είσπραξη εύλογης αποζη-
μίωσης κατά την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου....vi. την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολο-
γισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προ-
σώπων και επιχειρήσεων του δήμου...” 
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                   Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης σχετικής με την 
έγκριση ή μη της με αριθμ.37/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης Δήμου Κέας, που αφορά το αίτημα έκτακτης επιχορήγησης ποσού 5.000,00€ (πέντε χι-
λιάδων ευρώ) με βάση την παρ. 1 του άρθρου 259 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ.14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012.

                   Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου έλαβε υπόψη της την ισχύουσα 
νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

                                                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                   

                   Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 37/2019 (ΑΔΑ: Ω40Ι0ΕΧ8-ΙΒΟ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας, που αφορά το αίτημα έκτακτης επιχορήγησης ποσού 
5.000,00 € (πέντε χιλιάδων ευρώ) με βάση την παρ. 1 του άρθρου 259 του Ν.3463/2006 όπως τρο-
ποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 184/2019



38ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 20ης Δεκεμβρίου 2019

ΘΕΜΑ 4ο : “ Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για την κατα-
χώριση διαφήμισης της Κέας σε ειδικό ένθετο για τον τουρισμό στην Ελλάδα της εφημερίδας
“Εθνικός Κήρυκας Νέας Υόρκης”.

                    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 4ο 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.

Mε  ηλεκτρονική  ενημερωτική επιστολή  η  κα  Χριστίνα  Σαρδέλη  υπεύθυνη  του  τμήματος
διαφήμισης της Εφημερίδας Εθνικός Κήρυκας της Νέας Υόρκης, του παραρτήματος στην Αθήνα,
μας ενημερώνει σχετικά με την δυνατότητα προβολής του νησιού μας με καταχώριση σχετικής
διαφήμισης, σε ειδικό τεύχος της Εφημερίδας Εθνικός Κήρυκας της Νέας Υόρκης, το οποίο και θα
διανεμηθεί στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού "New York Times Travel Show" στις 24-26 Ιανουαρίου
2020 στη Νέα Υόρκη καθώς και σε όλους τους συνδρομητές της εφημερίδας. 

Δεδομένου ότι ο ΚΑΕ 00.6431.0011 με τίτλο “Έξοδα ενημέρωσης και προβολής” του προϋπολογι-
σμού 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.

Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση του ΚΑ 00.6431.0011
με τίτλο “Έξοδα ενημέρωσης και προβολής” του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2019 του Δή-
μου Κέας  συνολικού ποσού 450,00 € συμπ. ΦΠΑ, για την  καταχώριση σχετικής διαφήμισης προ-
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βολής της Κέας, σε ειδικό τεύχος της Εφημερίδας Εθνικός Κήρυκας της Νέας Υόρκης, το οποίο και
θα διανεμηθεί στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού "New York Times Travel Show" στις 24-26 Ιανουαρί-
ου 2020 στη Νέα Υόρκη καθώς και σε όλους τους συνδρομητές της εφημερίδας, 

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  συνολικού ποσού 450,00 €  συμπ.  ΦΠΑ.  στον ΚΑ
00.6431.0011  με  τίτλο  “Έξοδα  ενημέρωσης  και  προβολής”  του  προϋπολογισμού  εξόδων  οικ.
έτους 2019 του Δήμου Κέας, για την  καταχώριση σχετικής διαφήμισης προβολής της Κέας, σε ει-
δικό τεύχος της Εφημερίδας Εθνικός Κήρυκας της Νέας Υόρκης, το οποίο και θα διανεμηθεί στη
Διεθνή Έκθεση Τουρισμού "New York Times Travel Show" στις 24-26 Ιανουαρίου 2020 στη Νέα
Υόρκη καθώς και σε όλους τους συνδρομητές της εφημερίδας, 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 185/2019
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                     ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προ-
 πληρωμής (αφορά δαπάνες μεταφοράς υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης του Δή
              μου Κέας).

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

Με  την  υπ’  αριθμ.  119/2019 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εγκρίθηκε  η  έκδοση
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 2.000,00 €, 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. 913/24-09-2019 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το
οποίο εισέπραξε ο υπόλογος την 25η του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2019.
Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος, οι δαπάνες που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 1.127,19 € το ποσό δε των 872,81 € 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. 119/2019 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος
    προπληρωμής ύψους  2.000,00 € στο όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος
4. Το υπ΄αριθμ. ΓΡΥ 7/2019 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  για  το  υπ’  αριθμ.  913/24-09-2019 χρηματικό  ένταλμα
προπληρωμής, ύψους 2.000,00 €, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου,
με συνολικό ύψος δαπάνης  1.127,19 €  και επιστροφή στο ταμείο του Δήμου του υπόλοιπου
ποσού 872,81 € με το υπ΄ αριθμ. ΓΡΥ 7/2019 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου και απαλλάσσει
τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

                     Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 186/2019
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ΘΕΜΑ 6ο :   Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπλη
ρωμής για την καταβολή των τελών και δικαιωμάτων του Υποθηκοφυλακείου Κέας για την 
μεταγραφή στα βιβλία μεταγραφών της υπ’αριθμ. 443/1983 τελεσίδικης απόφασης του  
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με το ακίνητο “Άλσος Ιουλίδας”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

Με  την  υπ’  αριθμ.  145/2019 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εγκρίθηκε  η  έκδοση
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 400,00 €, στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου
Ιωάννη Πορίχη, προκειμένου να πληρωθούν δαπάνες 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”, όπου απαιτείται η καταβολή των τελών και δικαιωμάτων του Υποθηκοφυλακείου.

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 1135/18-11-2019 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το
οποίο εισέπραξε ο υπόλογος την 3η του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2019.

Καθώς η διαδικασία δεν έχει  ολοκληρωθεί το ποσό των 400,00 €,  πρέπει  να επιστραφεί στο
ταμείο  του  Δήμου.  O  ορισμός  υπολόγου  θα  γίνει  εκ  νέου  το  έτος  2020  προκειμένου  να
ολοκληρωθεί η μεταγραφή στα βιβλία μεταγραφών και η σημείωση στα βιβλία διεκδικήσεων του
Υποθηκοφυλακείου  Κέας  της  υπ’αριθ.  443/1983  τελεσίδικης  απόφασης  του  Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με το ακίνητο “Άλσος Ιουλίδας”.

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. 145/2019 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος
    προπληρωμής ύψους 400,00 € στο όνομα του υπαλλήλου Ιωάννη Πορίχη
3. Το υπ΄αριθμ. ΓΡΥ 8/2019 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  για  το  υπ’  αριθμ.  1135/18-11-2019  χρηματικό  ένταλμα
προπληρωμής, ύψους 400,00 €, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Ιωάννη Πορίχη και την
επιστροφή στο ταμείο του Δήμου του ποσού  400,00 € με το υπ΄ αριθμ. ΓΡΥ 8/2019 γραμμάτιο
επιστροφής υπολόγου και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

                     Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 187/2019
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ΘΕΜΑ 7ο : Ορισμός δικηγόρου για την παράσταση σε δικαστήριο σχετικά με την υπόθεση ανα-
κοπής κατάσχεσης υπόθεσης Πατηνιώτη.

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 7ο 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 του κ.Κων/νου Ιωαν. Φιφλή – Δικηγόρου στον Άρειο Πάγο, με
έδρα στην Νάουσα Πάρου, με ΑΦΜ 036758039 και ΔΟΥ Πάρου,  για τα κάτωθι :

Nομική  εργασία  για  τη  σύνταξη  υπομνήματος  και  την  παράσταση  ενώπιον  του  Διοικητικού
Πρωτοδικείου  Σύρου  στις  20/01/2020  κατά  τη  συζήτηση  ανακοπής  ΚΕΔΕ  του  κ.Πατηνιώτη
Νικολάου κατά του Δήμου Κέας και κατά της απόφασης που αφορά έκθεση κατάσχεσης.

Η δικηγορική αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 800,00
ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό ποσό 992,00 €. Η διάθεση πίστωσης θα γίνει με απόφαση
διατάκτη και θα βαρύνει τον ΚΑ  00.6111.0001 προϋ/σμού εξόδων οικ.έτους 2019 με ποσό 50,00
ε και τον αντίστοιχο ΚΑ  προϋ/σμού εξόδων οικ.έτους 2020 με ποσό 942,00 ε.

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 του δικηγόρου
6.  Την εισήγηση του προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
     

Διορίζει τον κ.Κων/νο Ιωαν. Φιφλή – Δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, με έδρα στην Νάουσα Πάρου, με
ΑΦΜ 036758039 και ΔΟΥ Πάρου, για τα κάτωθι  :
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Nομική  εργασία  για  τη  σύνταξη  υπομνήματος  και  την  παράσταση  ενώπιον  του  Διοικητικού
Πρωτοδικείου  Σύρου  στις  20/01/2020  κατά  τη  συζήτηση  ανακοπής  ΚΕΔΕ  του  κ.Πατηνιώτη
Νικολάου κατά του Δήμου Κέας και κατά της απόφασης που αφορά έκθεση κατάσχεσης.

Η δικηγορική αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 800,00
ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό ποσό 992,00 €. Η διάθεση πίστωσης θα γίνει με απόφαση
διατάκτη και θα βαρύνει τον ΚΑ  00.6111.0001 προϋ/σμού εξόδων οικ.έτους 2019 με ποσό 50,00
ε και τον αντίστοιχο ΚΑ  προϋ/σμού εξόδων οικ.έτους 2020 με ποσό 942,00 ε.

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 : 188/2019
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ΘΕΜΑ 8ο : Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου : “Βελτίωση βατότητας
και απορροών ομβρίων υδάτων δημοτικής οδοποιίας”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  – Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  προβλέπεται  μεταξύ  άλλων  ότι  η
Οικονομική Επιτροπή διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να
συγκροτεί  επιτροπές,  από  μέλη  της,  δημοτικούς  ή  δημόσιους  υπαλλήλους  ή  ειδικούς
επιστήμονες. 

Παράλληλα  κατά  πάγια  νομολογία  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  (πράξ.  Κλ.  Προλ.  Ελ.  VII  Τμ.
138/2014,  191,  75/2013  κ.α.)  η  Οικονομική  Επιτροπή  σε  κάθε  περίπτωση,  δεν  μπορεί  να
υποκαθιστά ένα ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, όπως είναι η Επιτροπή Διαγωνισμού, ασκώντας η
ίδια  τις  αρμοδιότητες  της  τελευταίας,  διότι,  κατ΄  αυτό  τον  τρόπο,  το  ίδιο  όργανο,  ήτοι  η
Οικονομική  Επιτροπή,  θα  ασκούσε  ταυτόχρονα  τόσο  γνωμοδοτική  όσο  και  αποφασιστική
αρμοδιότητα στο πλαίσιο της ίδιας διαγωνιστικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου  221 του  Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων» ορίζεται ότι:

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν
προς  τα  αποφαινόμενα  όργανα  («γνωμοδοτικά  όργανα»)  έχουν  ιδίως  τις  ακόλουθες
αρμοδιότητες:

α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή
σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
ε)  εισηγούνται  τον  αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη  διαδικασία,  την
απόρριψη  των  προσφορών,  την  κατακύρωση  των  αποτελεσμάτων,  την  αποδέσμευση  των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,

Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται  ότι:  «Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής
συγκροτούνται  γνωμοδοτικά όργανα για  συγκεκριμένη σύμβαση ή  περισσότερες  ή  σε  ετήσια
βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση
δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα
όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν
έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο.» 
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Με την  παράγραφο 4 του  ίδιου  άρθρου ορίζεται  ότι:  «Με την  απόφαση της  παραγράφου  3
εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων
(επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.»
Παράλληλα με  την  παράγραφο  6  του  ίδιου  άρθρου  ορίζεται  ότι:  «Για  τη  συγκρότηση και  τη
λειτουργία  των  συλλογικών  οργάνων  στις  αναθέτουσες  αρχές,  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο
εφαρμογής  του  ν.  2690/1999  «Κώδικας  Διοικητικής  Διαδικασίας»,  εφαρμόζονται  οι  σχετικές
διατάξεις του ως άνω νόμου.»
Με την παρ.8 (α) ορίζεται ότι: «Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του
έργου δεν υπερβαίνει  το 1.000.000 ευρώ χωρίς  να συνυπολογίζεται  το κονδύλιο του ΦΠΑ,  η
επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής που
είναι  εγγεγραμμένοι  στο  μητρώο  της  περίπτωσης  η΄  της  παρούσας  παραγράφου  και  που
ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση.»

Για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας
σύμβασης  του  έργου  “Βελτίωση  βατότητας  και  απορροών  ομβρίων  υδάτων  δημοτικής
οδοποιίας”  και γνωμοδότησης επί αυτού, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με το με αριθ.
πρωτ. Δ.Τ.Ε.Κ. οικ. 174017/4254/13.12.2019 έγγραφό της μας ζητά την έγκριση των μελών της
επιτροπής  διαγωνισμού  όπως  αυτά  προέκυψαν  από  το  υπ΄  αριθμ.  πρωτ.  Δ.Τ.Ε.Κ.
οικ.173965/4251/13.12.2019 συνημμένο πρακτικό κληρώσεως.

Κατά σειρά κληρώθηκαν οι εξής :

1) Ρούσσος Σεβαστιανός, Ηλ/γος Μηχ/κος ΤΕ Αρχιτέκτονας Μηχ/κος ΠΕ
2) Πολλάτου Φωτεινή, Πολ. Μηχ/κος Έργων Υποδομής ΤΕ
3) Μάστορης Ιωάννης, Τοπογράφος Μηχ/κος ΤΕ

Με αναπληρωτές κατά σειρά αναπλήρωσης :
1) Ζαράνη Μαργαρίτα, Μηχ/κος Δομικών Έργων ΤΕ
2) Βλαχογιάννης Γεώργιος, Ηλεκ/γος – Μηχ/κος ΠΕ
3) Δελασούδα Νικολέττα, Μηχ/κος Δομικών Έργων ΤΕ

Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 Διενέργεια διαγωνισμού για τη σύναψη δημοσίας σύμβασης του εν λόγω έργου,
 Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
 Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή  υποψηφίων για  τη  συμμετοχή τους  στη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
 Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών,
 Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή

σύμπραξης καινοτομίας θα διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
 Εισήγηση για τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την

απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,

 Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
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Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση καθώς και 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010
 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα αυτές του άρθρου 221 
 Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 και ειδικότερα αυτές της παρ. 2 του  άρθρου 13
 Το με αριθμ.πρωτ. Δ.Τ.Ε.Κ. 42080/1111/16.04.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

Κυκλάδων με το οποίο μας διαβιβάστηκε το υπ΄αριθμ.πρωτ. Δ.Τ.Ε.Κ. 47361/1266/11.04.2019
πρακτικό κληρώσεως

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Συγκροτεί  τριμελή Επιτροπή  διενέργειας  και  αξιολόγησης  διαδικασιών  σύναψης  δημόσιας
σύμβασης έργου “Βελτίωση βατότητας και απορροών ομβρίων υδάτων δημοτικής οδοποιίας”
και γνωμοδότησης επί αυτού βάσει του Ν. 4412/16, αποτελούμενη από τους: 

Κατά σειρά κληρώθηκαν οι εξής :

1) Ρούσσος Σεβαστιανός, Ηλ/γος Μηχ/κος ΤΕ Αρχιτέκτονας Μηχ/κος ΠΕ
2) Πολλάτου Φωτεινή, Πολ. Μηχ/κος Έργων Υποδομής ΤΕ
3) Μάστορης Ιωάννης, Τοπογράφος Μηχ/κος ΤΕ

Με αναπληρωτές κατά σειρά αναπλήρωσης :
1) Ζαράνη Μαργαρίτα, Μηχ/κος Δομικών Έργων ΤΕ
2) Βλαχογιάννης Γεώργιος, Ηλεκ/γος – Μηχ/κος ΠΕ
3) Δελασούδα Νικολέττα, Μηχ/κος Δομικών Έργων ΤΕ

Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 Διενέργεια διαγωνισμού για τη σύναψη δημοσίας σύμβασης του εν λόγω έργου,
 Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων
 Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή  υποψηφίων για  τη  συμμετοχή τους  στη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
 Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών
 Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή

σύμπραξης καινοτομίας θα διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους
 Εισήγηση για τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την

απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας

 Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 189/2019
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Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας                  Τα μέλη

                Τζουβάρας Ελευθέριος                                Μουζάκης Ν.Δημήτριος

Δεμένεγας Κωνσταντίνος

Βουτσινάς Γεώργιος

Δεμένεγας Νικόλαος

Γροσομανίδου 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.

