4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 31η Ιανουαρίου 2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 4ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 31η Ιανουαρίου 2020
Σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό
Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου
“Στυλιανός Ρέστης” στην Κορησσία Κέας, ύστερα από την 345/27-1-2020 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στη
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
Α΄87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών
βρέθηκαν παρόντα 14 μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
2.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας
3.Θεόδωρος Ι. Καμίλης
4.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς
5.Δημήτριος Ν. Μουζάκης
6.Μαρία Μ. Πατηνιώτη
7.Αντώνιος Ν.Λουρής
8.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα
9.Ιωάννης Θ. Ζιώγας
10.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη
11.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη
12.Βασίλειος Στ. Βαλεράς
13.Νικόλαος Β. Δεμένεγας
14.Μουζάκη Αντ. Σώζα

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος
2.Στυλιανός Γ. Γκρέκας
3.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης

(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Παρούσα στη συνεδρίαση είναι η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Γεώργιος
Δεμένεγας, ενώ η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορησσίας κα. Νικολέτα Βώσικα προσήλθε
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη για την
τήρηση των πρακτικών.
Δεν προσήλθαν ούτε αποχώρησαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
4 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31/1/2020
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 345/27-1-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
ης

Θέμα. 1ο: «Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής από τους ΚΑΠ για την κάλυψη
λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών». [εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ.Τζουβάρας]
Θέμα 2ο: Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κέας και χρηστών της ειδικής διαδικτυακής
εφαρμογής με τη χρήση της διατραπεζικής υποδομής της ΔΙΑΣ Α.Ε. στη Τράπεζα της
Ελλάδος. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ.Τζουβάρας]
Θέμα 3ο: «Ορισμός υπολόγου και υπευθύνου – διαχειριστή λογαριασμών των
χρηματοδοτούμενων έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα e-pde και στην Τράπεζα της Ελλάδος.» [εισηγητής: Αντιδήμαρχος
κ. Ελ.Τζουβάρας]
Θέμα 4ο: “Ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Κέας έτους 2020” .
[εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ.Τζουβάρας]
Θέμα 5ο: “Ορισμός μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Κέας έτους
2020 (άρθρο 7 του ΠΔ 270/81). ”[εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ.Τζουβάρας]
Θέμα 6ο: “Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας
των αιρετών Δήμου Κέας για το έτος 2020”. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ.Τζουβάρας]
Θέμα 7ο: “ Έγκριση μίσθωσης ακινήτου ως χώρου για τη στέγαση υπηρεσιών του Κέντρου
Κοινότητας”. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ.Τζουβάρας]
Θέμα 8ο: Εξέταση αιτήματος Εκπαιδευτικού Αθμίας Εκπαίδευσης για παροχή επιδόματος
σίτισης και στέγασης. [εισηγητής: Ελ.Τζουβάρας]
Θέμα 9ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2019
για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών θέρμανσης των σχολείων των ΟΤΑ
(συμπληρωματική κατανομή). [εισηγητής: Ελ.Τζουβάρας]
Θέμα 10ο: Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής
τηλεφωνίας Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. [εισηγητής:
Ελ.Τζουβάρας]
Θέμα 11ο: Παράταση μίσθωσης ακινήτου που εκμισθώνει ο Δήμος Κέας για το 2020.
[εισηγητής: Ελ.Τζουβάρας]
Θέμα 12ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων ΟΑΕΔ για την καταβολή ασφαλιστικών
εισφορών στο ΙΚΑ υπαλλήλων μέσω του προγράμματος ''Προώθηση της απασχόλησης
Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ''. [εισηγητής: Ελ.Τζουβάρας]
Θέμα 13ο: Λύση της σύμβασης με θέμα “Μελέτη βελτίωσης και επέκτασης δικτύου
ύδρευσης περιοχής Κορησσίας - Οτζιά Ν. Κέας”.[Εισήγητης:Αντιδήμαρχος κ.Δημ.
Μουζάκης]
Θέμα 14ο: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Κατασκευή χώρου σταυλισμού δημοτικών σφαγείων». ”.[Εισήγητης:Αντιδήμαρχος κ.Δημ.
Μουζάκης]
Θέμα 15ο: Έγκριση προσχώρησης στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης του
δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΓΥΓΙΟΥ
2019”. [Εισήγητης:Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]
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Θέμα 16ο: Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος» με
τίτλο «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και Σύνταξη /
Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού». [Εισήγητης:Δήμαρχος
κα.Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Θέμα 17ο: Καθορισμός περιεχομένου προκήρυξης για την επιλογή συμπαραστάτη του
Δημότη και της Επιχείρησης. [Εισήγητης:Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]
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Θέμα. 1ο: «Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής από τους ΚΑΠ για την κάλυψη
λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών». [εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.
Ελ.Τζουβάρας]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελ.Τζουβάρα, ο οποίος
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με:
1. Την υπ’ αριθμ. 90558/19-12-2019 (ΑΔΑ: Ω6ΨΠ46ΜΤΛ6-ΒΤ9) απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε συμπληρωματική κατανομή από τους ΚΑΠ για
κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, προς όλους τους δήμους της χώρας.
2. Με την υπ’ αριθμ. 127268/27-12-2019 χρηματική εντολή του Ταμείου
Παρακαταθηκών & Δανείων αποδόθηκε στο Δήμο μας ποσό 31.671,59€. Το καθαρό
ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στα 31.624,08€ μετά την αφαίρεση της προμήθειας
υπέρ Τ.Π.Δ. ποσού 47,51€.
Με βάσει τα ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να:
Αποδεχθεί την ανωτέρω συμπληρωματική επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών,
που πιστώθηκε στον Κ.Α. εσόδου 0611.0002 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών
(συμπλ. κατανομή 2019)» του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
χρηματική εντολή του Τ.Π.Δ., την απόφαση του ΥΠ. ΕΣ. και την εισήγηση του
Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και αποδέχεται ποσό συμπληρωματικής επιχορήγησης 31.671,59 που
κατανεμήθηκε στο Δήμο μας κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 90558/2019 απόφασης του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 3/2020
Θέμα 2ο: Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κέας και χρηστών της ειδικής διαδικτυακής
εφαρμογής με τη χρήση της διατραπεζικής υποδομής της ΔΙΑΣ Α.Ε. στη Τράπεζα
της Ελλάδος. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ.Τζουβάρας]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελ. Τζουβάρα ο οποίος
εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου ότι:
Με την 196/2019 ΑΔΣ ελήφθη απόφαση για το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής
διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε εφαρμογή αυτής υπεβλήθη το με αρ. πρωτ.
4863/22-10-2019 αίτημα για άνοιγμα του λογαριασμού, και με το 4917/24-10-2019
έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος, ανοίχτηκε ο λογαριασμός με αριθμό 24/26209564
και με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ».
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Για την ασφαλή και αποτελεσματική μεταφορά κεφαλαίων από το λογαριασμό
ταμειακής διαχείρισης που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος προς λογαριασμούς
ταμειακής διαχείρισης που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα, ή προς λογαριασμούς
τρίτων, η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει ειδική προς τούτο διαδικτυακή εφαρμογή με τη
χρήση της διατραπεζικής υποδομής της ΔΙΑΣ Α.Ε και στην οποία θα πρέπει ο Δήμος
Κέας αποκτήσει πρόσβαση.
Οι συναλλαγές και οι κινήσεις των λογαριασμών θα γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο
και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρέπει να γίνει:
Α) αίτηση προσχώρησης του Δήμου Κέας στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της
Τράπεζας της Ελλάδος μέσω “ΔΙΑΣ portal” εφεξής «η Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή»
Β) αίτηση σύνδεσης
Γ) να δοθεί εξουσιοδότηση στην Π.Ο.Υ για την υπογραφή των σχετικών εντύπων (
DCT Debtor”, έντυπο σύνδεσης Φορέα στο ΔΙΑΣ portal, αίτηση προσχώρησης)
Δ) να οριστούν οι υπάλληλοι που θα εκπροσωπούν τον Δήμο Κέας στην Τράπεζα της
Ελλάδος ως εξής:
1. η εκπροσώπηση του Δήμου στις συναλλαγές με την Τράπεζα της Ελλάδος να
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρα 210 παρ. 2 και 283 Ν.
4555/18, άρθρου 204 του Ν.4555/18 από την Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών
(Π.Ο.Υ) κ. Νεχαλιώτου Σοφία , επίσης οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται με την
υπογραφή της υπαλλήλου Μπαλατσού Φανής-Άννας, ταμία του Δήμου Κέας και σε
περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της, την αναπληρώτρια της Μπουγάδη Γεωργία.
2. Ως ειδικός εκπρόσωπος η κ. Νεχαλιώτου Σοφία Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών εξουσιοδοτείται να χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με την
διενέργεια συναλλαγών μέσω internet banking – DIAS portal και να προβαίνει σε κάθε
συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο ήτοι :
DCT Debtor”, έντυπο σύνδεσης Φορέα στο ΔΙΑΣ portal, αίτηση προσχώρησης.
3.εξουσιοδοτούνται στο ΔΙΑΣ portal με τα αντίστοιχα επίπεδα εξουσιοδότησης οι κάτωθι

υπάλληλοι:
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω
και την εισήγηση του Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες της προαναφερθείσας διαδικασίας.
Συγκεκριμένα να γίνει:
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Α) αίτηση προσχώρησης του Δήμου Κέας στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της
Τράπεζας της Ελλάδος μέσω “ΔΙΑΣ portal” εφεξής «η Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή»
Β) αίτηση σύνδεσης
Γ) να δοθεί εξουσιοδότηση στην Π.Ο.Υ για την υπογραφή των σχετικών εντύπων (
DCT Debtor”, έντυπο σύνδεσης Φορέα στο ΔΙΑΣ portal, αίτηση προσχώρησης)
Δ) να οριστούν οι υπάλληλοι που θα εκπροσωπούν τον Δήμο Κέας στην Τράπεζα της
Ελλάδος ως εξής:
1. η εκπροσώπηση του Δήμου στις συναλλαγές με την Τράπεζα της Ελλάδος να
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρα 210 παρ. 2 και 283 Ν.
4555/18, άρθρου 204 του Ν.4555/18 από την Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών
(Π.Ο.Υ) κ. Νεχαλιώτου Σοφία , επίσης οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται με την
υπογραφή της υπαλλήλου Μπαλατσού Φανής-Άννας, ταμία του Δήμου Κέας και σε
περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της, την αναπληρώτρια της Μπουγάδη Γεωργία.
2. Ως ειδικός εκπρόσωπος η κ. Νεχαλιώτου Σοφία Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών εξουσιοδοτείται να χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με την
διενέργεια συναλλαγών μέσω internet banking – DIAS portal και να προβαίνει σε κάθε
συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο ήτοι :
DCT Debtor”, έντυπο σύνδεσης Φορέα στο ΔΙΑΣ portal, αίτηση προσχώρησης.
3.εξουσιοδοτούνται στο ΔΙΑΣ portal με τα αντίστοιχα επίπεδα εξουσιοδότησης οι κάτωθι
υπάλληλοι:

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 4/2020
Θέμα 3ο: «Ορισμός υπολόγου και υπευθύνου – διαχειριστή λογαριασμών των
χρηματοδοτούμενων έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα e-pde και στην Τράπεζα της Ελλάδος.» [εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Ελ.Τζουβάρας]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελ. Τζουβάρα ο οποίος
εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου ότι:
“Με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου θα πρέπει να οριστεί ο υπόλογος και ο
υπεύθυνος- διαχειριστής των έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα
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Δημοσίων Επενδύσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος και η διαχείριση των λογαριασμών
αυτών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-pde.
Έχοντας υπόψη τα Αρ.Πρ. ΟΙΚ277/15-01-2018, Αρ.Πρ. 44982/22-4-2019,
Αρ.Πρ.53642/21-05-2019 και Αρ.Πρ. 116938/14-11-2019 έγγραφα ένταξης των
πράξεων, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τα κάτωθι έργα:
1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ ΚΕΑΣ (ΣΑΕ 2018ΣΕ27110000, ΟΠΣ 5010474)
2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΧΑΛΑΡΑ (ΣΑ ΕΠ0672)
3. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΣΑ ΜΠ067)
4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ -ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΗΣΣΙΑ (ΣΑ Ε367)
Εισηγούμαι την λήψη απόφασης του Δ.Σ. που να ορίζει:
α) υπόλογο των λογαριασμών των ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ), τον Δήμο Κέας , εκπροσωπούμενο από την Δήμαρχο Κέας κα
Βελισσαροπούλου Ειρήνη
β) υπεύθυνο διαχειριστή λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος,
χρηματοδοτούμενων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), την
ταμία του Δήμου Κέας Μπαλατσού Φανή-Άννα και σε περίπτωση κωλύματος ή
απουσίας της την αναπληρώτρια της Μπουγάδη Γεωργία.
γ) και να εξουσιοδοτήσει τον υπόλογο λογαριασμού να υπογράψει τα σχετικά έγγραφα
δ) και να εξουσιοδοτήσει τον υπεύθυνο διαχειριστή λογαριασμού να προβεί στις
απαιτούμενες ενέργειες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αλλά και να κινεί τους
λογαριασμούς τόσο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-pde, όσο και στην Τράπεζα της Ελλάδος, των ανωτέρω
έργων καθώς και χρηματοδοτούμενων έργων που θα προκύψουν στο μέλλον.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω
και την εισήγηση του Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Ορίζει υπόλογο όλων των λογαριασμών των ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) τον Δήμο Κέας και εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο Κέας κα
Βελισσαροπούλου Ειρήνη να υπογράψει τα σχετικά έγγραφα
Β) Ορίζει ως υπεύθυνο διαχείρισης όλων των λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα
της Ελλάδος, την ταμία του Δήμου Κέας Μπαλατσού Φανή-Άννα και σε περίπτωση
κωλύματος ή απουσίας της, την αναπληρώτρια της Μπουγάδη Γεωργία και την
εξουσιοδοτεί να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας
αλλά και να κινεί τους λογαριασμούς τόσο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όσο και στην Τράπεζα της Ελλάδος, των
ανωτέρω έργων καθώς και χρηματοδοτούμενων έργων που θα προκύψουν στο μέλλον.
Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι γνωστοποιήσεως της μεταβολής της.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 5/2020
Θέμα 4ο: “Ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Κέας έτους
2020” . [εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων.Δεμένεγας]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κων. Δεμένεγα ο οποίος
εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1
του Π.Δ 270/81 οι δημοπρασίες για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων
και κοινοτήτων διεξάγονται από Επιτροπή, αποτελούμενη για τους μεν δήμους από τον
Δήμαρχο, ως Πρόεδρο της Επιτροπής και από δύο Δημοτικούς Συμβούλους, και για τις
κοινότητες από τον Πρόεδρο της κοινότητας, ως Πρόεδρο της Επιτροπής και από δύο
κοινοτικούς συμβούλους.
Επίσης σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρθρου 72 του ν. 3852/10, ο καθορισμός των
όρων της δημοπρασίας είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. Αρμοδιότητα
επίσης είναι η διεξαγωγή των διαγωνισμών αλλά σύμφωνα με την γνωμ. 340/99 του
ΝΣΚ, η διάταξη του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 κατισχύει ως ειδική διάταξη, αν και
παλαιότερη.
Η επιλογή των μελών της επιτροπής διενεργείται κατόπιν κλήρωσης για την
ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄/27-10-2011) και τις ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.
21526/04-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 εγκυκλίους.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω μετά το πέρας της κλήρωσης αναδείχθηκαν τα παρακάτω
μέλη της Επιτροπής Δημοπρασιών από τη λήψη της παρούσης έως την 31/12/2020 ως
εξής:
Τακτικά Μέλη
- Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχος
- Βασίλειος Βαλεράς μέλος μειοψηφίας
- Θεόδωρος Καμίλης, σύμβουλος πλειοψηφίας
Αναπληρωματικά Μέλη
- Στυλιανή Δεμένεγα, σύμβουλος πλειοψηφίας
- Στυλιανός Γκρέκας, σύμβουλος μειοψηφίας
- Αντώνιος Λουρής, σύμβουλος πλειοψηφίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
προαναφερθείσες διατάξεις και το αποτέλεσμα της κλήρωσης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συγκροτεί 3μελή επιτροπή για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών εκμίσθωσης –
εκποίησης πραγμάτων – ακινήτων του Δήμου Κέας και μίσθωσης ακινήτων από το Δήμο
Κέας από τη λήψη της παρούσης έως την 31/12/2020, ως εξής:
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Τακτικά Μέλη
- Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχος
- Βασίλειος Βαλεράς μέλος μειοψηφίας
- Θεόδωρος Καμίλης, σύμβουλος πλειοψηφίας
Αναπληρωματικά Μέλη
- Στυλιανή Δεμένεγα, σύμβουλος πλειοψηφίας
- Στυλιανός Γκρέκας, σύμβουλος μειοψηφίας
- Αντώνιος Λουρής, σύμβουλος πλειοψηφίας
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 6/2020
Θέμα 5ο: “Ορισμός μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Κέας
έτους 2020 (άρθρο 7 του ΠΔ 270/81). ”[εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων.Δεμένεγας]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κων. Δεμένεγα ο οποίος
εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι θα πρέπει να ληφθεί
απόφαση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων, η οποία σύμφωνα με
το άρθρο 7 του Π.Δ 270/81, ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και αποτελείται από
δύο (2) μέλη αυτού, του ενός οριζομένου ως Προέδρου αυτής, και ενός μηχανικού της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Η εκτίμηση από την Επιτροπή ενεργείται πριν από τη
λήψη απόφασης επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.4
του Π.Δ 270/81, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι οι προσφορές ενδιαφέροντος
αποστέλλονται στην Επιτροπή Εκτίμησης η οποία μετά από επιτόπιο έρευνα κρίνει περί
της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους
όρους της οικείας διακηρύξεως και συντάσσει τεχνική έκθεση εντός δέκα (10) ημερών
από τη λήψη των πρακτικών.
Κατόπιν των ανωτέρω, ως μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων προτείνονται:
- Ο κ. Ι. Ζιώγας ως Πρόεδρος, με αναπληρωματικό μέλος τη Δημοτική Σύμβουλο κα
Στυλιανή Δεμένεγα
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θ. Καμίλης με αναπληρωματικό μέλος το Δημοτικό
Σύμβουλο κ. Αντώνιο Λουρή
Ο μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας και η συγκρότηση της Επιτροπής θα οριστεί με
σχετική απόφαση Δημάρχου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την
εισήγηση του Αντιδημάρχου, το Π.Δ 270/81, το Ν.3463/2006, το Ν.3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει ως αιρετά μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Κέας για το
διάστημα από τη λήψη της απόφασης έως την 31-12-2020:
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- Τον κ. Ιωάννη Ζιώγα ως Πρόεδρο, με αναπληρωματικό μέλος τη Δημοτικό
Σύμβουλο κα Στυλιανή Δεμένεγα
- Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Θ. Καμίλη με αναπληρωματικό μέλος το Δημοτικό
Σύμβουλο κ. Αντώνιο Λουρή
Ο μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας και η συγκρότηση της Επιτροπής θα οριστεί με
σχετική απόφαση Δημάρχου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 7/2020
Θέμα 6ο: “Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός
έδρας των αιρετών Δήμου Κέας για το έτος 2020”. [εισηγητής: Δημοτική σύμβουλος
κα. Μ. Πατηνιώτη]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δημοτική σύμβουλος κα. Μ. Πατηνιώτη η
οποία εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, σχετικά με τις
αρμοδιότητες του δημάρχου, του άρθρου 59 του ιδίου νόμου σχετικά με τις αρμοδιότητες
των αντιδημάρχων, της παρ.1 του άρθρου 140 του ν. 3463/20016 όπου οι δήμαρχοι, οι
αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι Κοινοτήτων και οι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι μπορούν
να μετακινούνται εκτός της έδρας του Δήμου ή της Κοινότητας για εκτέλεση υπηρεσίας,
ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
β) τις διατάξεις του άρθρου 3 της Υποπαραγράφου ∆.9: ∆ΑΠΑΝΕΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ
94/Τ.Α’./2015), όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4484/2017(ΦΕΚ 110/Τ.Α’./2017): «1.
Με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο
αριθμός των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας των μετακινούμενων προσώπων
για οποιαδήποτε από τις αιτίες της παρ. 1 του άρθρου 2, ανάλογα με τον κλάδο, την
κατηγορία, την ειδικότητα που ανήκουν ή την ιδιότητά τους και δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει, κατ’ ανώτατο όριο, τις εξήντα (60). Το όριο αυτό δεν προσαυξάνεται στις
περιπτώσεις ανάθεσης καθηκόντων άλλου κλάδου ή ειδικότητας ή σε περίπτωση
μετακίνησης εκτός έδρας υπό άλλη ιδιότητα.
«Με απόφαση του αρμόδιου Συντονιστή Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης (πρώην Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης) καθορίζονται τα θέματα του α ́εδαφίου για τους
αιρετούς, καθώς και τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου
βαθμού, στα νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου αυτών».
γ) την υπ’αριθ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους “Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της
παραγράφου Δ του άρθρο 2 του ν.4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός
επικράτειας»”, τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2Θ ́ του Ν. 3469/2006,
δ) τις ανάγκες του Δήμου Κέας για μετακίνηση εκτός έδρας των αιρετών του, για την
συμμετοχή τους σε συσκέψεις και συναντήσεις με σκοπό την προώθηση και
διεκπεραίωση υποθέσεων του Δήμου, καθώς και σε εκθέσεις, συνέδρια κ.λπ.
ε) την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 408/30-1-2020 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
περί πρόβλεψης πιστώσεων οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης μετακινούμενων
αιρετών στον υπό έγκριση προϋπολογισμό οικον. Έτους 2020.
Παρακαλείται το Σώμα για τη λήψη απόφασης, σχετικής με τον ορισμό του
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ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των αιρετών του ∆ήμου
Κέας για το έτος 2020 λαμβάνοντας υπόψη τον παρακάτω πίνακα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΑΙΡΕΤΟΣ

1

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

60

2

ΑΙΡΕΤΟΣ

3

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

60

3

ΑΙΡΕΤΟΣ

1

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
ΗΜΕΡΩΝ
ΚΑΤΈΤΟΣ &
ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

40

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
4

ΑΙΡΕΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

13

40

Από την απόφαση αυτή προκαλείται, δαπάνη ποσού 5.000,00€ του υπό έγκριση
προϋπολογισμού του ∆ήμου Κέας, οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ
00.6421.
Τυχόν επιπλέον δαπάνη θα προβλεφθεί κατόπιν αναμορφώσεως του
προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή θα αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Αιγαίου για σχετική
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Αιγαίου περί ορισμού ανώτατου
ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των αιρετών του ∆ήμου Κέας για το
έτος 2020 και για τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ (σχετ. Το άρθρο 5, περ. θ’ του Ν.
3469/2006).
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της κας Πατηνιώτη, έλαβε
υπόψη του την ισχύουσα νομοθεσία, και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών του,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό
μέρος της παρούσης, τον ορισμό του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων
ημερών κίνησης εκτός έδρας των αιρετών του ∆ήμου Κέας για το έτος 2020
λαμβάνοντας υπόψη τον παρακάτω πίνακα:

1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ

ΑΙΡΕΤΟΣ

1

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
ΗΜΕΡΩΝ
ΚΑΤΈΤΟΣ &
ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
60
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2

ΑΙΡΕΤΟΣ

3

3

ΑΙΡΕΤΟΣ

1

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

60
40

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΙΡΕΤΟΣ
13
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
40
Από την απόφαση αυτή προκαλείται, δαπάνη ποσού 5.000,00€ του υπό έγκριση
προϋπολογισμού του ∆ήμου Κέας, οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ
00.6421.
Τυχόν επιπλέον δαπάνη, θα προβλεφθεί κατόπιν αναμορφώσεως του
προϋπολογισμού.
4

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 8/2020
Θέμα 7ο: “ Έγκριση μίσθωσης ακινήτου ως χώρου για τη στέγαση Βιβλιοθήκης του
Δήμου”. [εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στην Δήμαρχο κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου η
οποία εισηγούμενη το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι:
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ́/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και πιο
συγκεκριμένα τα άρθρα 65 και 72.
2.Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «∆ημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και πιο
συγκεκριμένα του άρθρου 194.και
3. Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει
για όλα τα θέματα που αφορούν το ∆ήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου
στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό
συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.
Στο ∆ήμο μας και συγκεκριμένα στην Κοινότητα Κορησσίας υπάρχει ανάγκη για
την εύρεση χώρου που θα στεγάσουμε Βιβλιοθήκη. Προτείνουμε λοιπόν την μίσθωση
ενός κατάλληλου χώρου, για την χρήση που αναφέραμε σε κεντρικό σημείο της
Κοινότητας Κορησσίας.
Με την παρ 1 του άρθρου 7 του Π∆ 270/81 ορίζεται ότι: «1.Η δημοπρασία
εκποιήσεως ακινήτων κτημάτων των δήμων και κοινοτήτων ενεργείται μετά προηγουμένην
καταμέτρησιν και εκτίμησιν του εκποιουμένου κτήματος, παρ' επιτροπής, οριζομένης υπό
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και αποτελουμένης εκ δύο μελών αυτού, του ενός
οριζομένου ως προέδρου αυτής και ενός μηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήμου ή
της Κοινότητος ή όπου δεν υφίσταται τοιαύτη υπηρεσία εξ' ενός μηχανικού ή υπομηχανικού
της ΤΥ∆Κ οριζομένου υπό του δημάρχου ή του νομάρχου κατά περίπτωσιν». Τα ανωτέρω
ισχύουν και στην περίπτωση των μισθώσεων ακινήτων σύμφωνα με την παρ 2 του
άρθρου 9 του ιδίου Π∆.»
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Σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρθρου 72 του ν. 3852/10 και το άρθρο. 3 του
Ν.4623/2019, η κατάρτιση των όρων, η σύνταξη της διακήρυξης και η διεξαγωγή και
κατακύρωση όλων των δημοπρασιών είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής.
Ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Δεμένεγας προτείνει να παραχωρηθεί ο χώρος στην
Κορησσία από το Σύνδεσμο των Απανταχού Κείων προς το Δήμο για χρήση ως
βιβλιοθήκη.
Οι κ.κ. Δεμένεγας, Γροσομανίδου, Βαλεράς Μουζάκη,και Κορασίδη ψηφίζουν ΚΑΤΑ της
εισήγησης της Δημάρχου.
Καλείται το σώμα με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις να εγκρίνει την μίσθωση.
Το Δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1) το Π.Δ. 270/81
2) τα άρθρα 65 και 72 του Ν.3852/2010 και 194 του ΔΚΚ (Ν.3463/06)
3) την παρ.4 του άρθρου 94 στοιχείο 14 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο 44 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)
4) την παραπάνω εισήγηση της Δημάρχου
5) την ανάγκη για μίσθωση ακινήτου στην περιοχή Κορησσίας για τη στέγαση της
Βιβλιοθήκης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(9 Ψήφοι ΥΠΕΡ και 5 Ψήφοι ΚΑΤΑ)
Αποδέχεται την σχετική με το θέμα εισήγηση, εγκρίνει τη μίσθωση χώρου σε
κεντρικό σημείο της Κοινότητας Κορησσίας για τη στέγαση Βιβλιοθήκης .
Οι όροι του διαγωνισμού θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Κέας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 9/2020
Θέμα 8ο: Εξέταση αιτήματος Εκπαιδευτικού Αθμίας Εκπαίδευσης για παροχή
επιδόματος σίτισης και στέγασης. [εισηγητής: Δημοτική σύμβουλος κα. Μ.
Πατηνιώτη]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δημοτική Σύμβουλος κα. Μ. Πατηνιώτη, η
οποία εισηγούμενη το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την από 387/291-2020 αίτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, της αναπληρώτριας εκπαιδευτικού
μειωμένου ωραρίου κας Πεντερίδου Ευτυχίας, που υπηρετεί στο Δημοτικό Σχολείο
Κορησσίας Κέας και Αγ.Νικολάου Κατωμεριάς Κέας αντίστοιχα, ζητά την παροχή
επιδόματος σίτισης και στέγασης, βάσει του άρθρου 349 του Ν.4512/2018 (Α΄5/17-12018), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 32 του Νόμου 4483/ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-2017.
Ο Νόμος 4512/2018 (Α ́5/17-1-2018) στο άρθρο 349, το οποίο αντικατέστησε το
άρθρο 32 του Νόμου 4483/ΦΕΚ 107/ Α ́/31-07-2017 με τίτλo “Παροχή κινήτρων σε
εργαζομένους από Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών” στην παρ.1 αναφέρει ότι οι
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νησιωτικοί Δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 18.000 κατοίκων, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ.
των Δήμων αυτών, μπορεί να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα
διαμονής στους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας και
των δημόσιων νοσοκομείων, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού
Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ε.Κ.Α.Β. και τους αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς”. Στη δε παρ.2 αναφέρει επίσης ότι για τις ανωτέρω παροχές απαιτείται
να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα
ειδικεύει τις παροχές κατά περίπτωση και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν
βεβαίωσης της ύπαρξης ανάλογων πόρων από την Οικονομική Υπηρεσία του Ο.Τ.Α.
Προτείνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, να δοθεί στην αιτούσα-δικαιούχο, για το
χρονικό διάστημα από τον μήνα Φεβρουάριο και μέχρι τη λήξη της θητείας της το ποσό
των εκατό πενήντα ευρώ (150,00€) μηνιαίως, ήτοι 5 μήνες Χ150,00€.
Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ορίζονται:
-Πράξη διορισμού
-Μισθοδοτική κατάσταση
-Εκκαθαριστικά δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ετήσιο ατομικό εισόδημα έως
10.000,00€)
-Υπεύθυνη δήλωση για τη μη ύπαρξη ιδιόκτητης κατοικίας στην Κέα (πλήρους
κυριότητας ή επικαρπίας επί αυτής) των δικαιούχων των συζύγων αυτών ή των ανήλικων
τέκνων τους.
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6495.0003 «Δαπάνες παροχής σίτισης και
στέγασης σε εργαζομένους βάσει του άρθρου 32 του Ν.4483/2017» του υπό έγκριση
προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Κέας, όπου υπάρχει σχετική πίστωση, ποσό
το οποίο ανέρχεται στα 750,00€ (εκατό πενήντα ευρώ (150,00€) μηνιαίως, ήτοι 5 μήνες
Χ150,00€).
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το άρθρο 32 του Νόμου
4483/ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-2017, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 349 του
Ν.4512/2018 (Α΄5/17-1-2018), την υπ’αριθμ. 407/30-1-2020 βεβαίωση της Οικονομικής
Υπηρεσίας για την ύπαρξη ανάλογων πόρων και μετά από διαλογική συζήτηση και την
εισήγηση της κας Πατηνιώτη
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Κάνει δεκτό το αίτημα της αναπληρώτριας εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου κας
Πεντερίδου Ευτυχίας, που υπηρετεί στο Δημοτικό Σχολείο Κορησσίας Κέας και
Αγ.Νικολάου Κατωμεριάς Κέας αντίστοιχα, για την κάλυψη της δαπάνης παροχής
επιδόματος σίτισης και στέγασης, για το χρονικό διάστημα από τον μήνα Φεβρουάριο
2020 και μέχρι τη λήξη της θητείας της και εγκρίνει την καταβολή συνολικού ποσού
750,00€ (150,00€Χ5μήνες)
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6495.0003 «Δαπάνες παροχής σίτισης και
στέγασης σε εργαζομένους βάσει του άρθρου 32 του Ν.4483/2017» του υπό έγκριση
προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Κέας όπου υπάρχει σχετική πίστωση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 10/2020
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Θέμα 9ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
έτους 2019 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών θέρμανσης των σχολείων των
ΟΤΑ (συμπληρωματική κατανομή). [εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ελ.Τζουβάρας]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Ελ.Τζουβάρα ο οποίος
εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με:
1. Το άρθρο 267§2 του Ν. 3852/2010 «Μεταβατικές διατάξεις οικονομικής
διαχείρισης Δήμων»,
2. Το άρθρο 113§6 του Ν. 1892/1990 «Θέματα υλικοτεχνικής υποδομής της
εκπαίδευσης» και
3. Το υπ’ αριθμ. 125927/20.12.2019 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, σε εκτέλεση της με Αριθμ. Πρωτ.:
88030/10.12.2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α: ΩΙΤΜ46ΜΤΛ6-ΖΓΨ),
κατανέμεται στο Δήμο μας το ποσό των 5.185,00€, αποκλειστικά και μόνο για την
κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α’ θμιας και Β’ θμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Κέας έτους 2019.
Στο προαναφερθέν ποσό γίνεται παρακράτηση 0,15% για το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), δηλαδή ποσό ύψους 7,78€. Επομένως το καθαρό
ποσό επιχορήγησης των σχολείων ανέρχεται σε 5.177,22€.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να:
1.
αποδεχθεί την ανωτέρω επιχορήγηση, που θα πιστωθεί στο ΚΑ εσόδου 4311.0002
του προϋπολογισμού του έτους 2019
2.
να εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και να ψηφίσει
πίστωση του ποσού των 5.185,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ.,
δηλαδή ποσού 7,78€) σε βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του
έτους 2020 με ΚΑ 00.6711.0005
3.
να αποφασίσει ότι τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των Ενιαίων
Σχολικών Επιτροπών του Δήμου
Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1/2020 σχετική απόφαση της
Δ.Ε.Π. εισηγούμαστε την κατανομή του ανωτέρω ποσού ως εξής:

Σχολική Επιτροπή

Ποσό επιχορήγησης

Αιτιολογία

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης

3.106,33€

Λειτουργικές δαπάνες
θέρμανσης σχολείων
(συμπληρωματική κατανομή)

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης

2.070,89€

Λειτουργικές δαπάνες
θέρμανσης σχολείων
(συμπληρωματική κατανομή)

ΣΥΝΟΛΟ

5.177,22€

Λειτουργικές δαπάνες
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θέρμανσης σχολείων
(συμπληρωματική κατανομή)
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση του Αντιδημάρχου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.
Αποδέχεται την επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των
σχολείων των ΟΤΑ που θα πιστωθεί στο ΚΑ εσόδου 4311.0002 του προϋπολογισμού του
έτους 2019.
2.
Εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και πίστωση του
ποσού των 5.185,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού
7,78€) σε βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2020 με ΚΑ
00.6711.0005 ως εξής:
Σχολική Επιτροπή

Ποσό επιχορήγησης

Αιτιολογία

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης

3.106,33€

Λειτουργικές δαπάνες
θέρμανσης σχολείων
(συμπληρωματική κατανομή)

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης

2.070,89€

Λειτουργικές δαπάνες
θέρμανσης σχολείων
(συμπληρωματική κατανομή)

ΣΥΝΟΛΟ

5.177,22€

Λειτουργικές δαπάνες
θέρμανσης σχολείων
(συμπληρωματική κατανομή)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 11/2020
Θέμα 10ο: Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής
τηλεφωνίας Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
[εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ελ.Τζουβάρας]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Ελ.Τζουβάρα ο οποίος
εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, η θέσπιση νομοθετικού
πλαισίου για τη χρήση κινητής τηλεφωνίας από αιρετούς, αλλά και από υπηρεσιακούς
παράγοντες, ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας των Δήμων και
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εξυπηρετεί την αποτελεσματικότερη άσκηση του έργου τους, λαμβανομένης υπόψη, της
συνεχούς διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων τους.
Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.3 του Ν. 3274/04: «Οι δήμαρχοι, πρόεδροι
κοινοτήτων, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων του άρθρου
120 του Π.Δ. 410/1995 και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων δήμων άνω των ογδόντα
χιλιάδων (80.000) κατοίκων, καθώς και δήμων πρωτευουσών νομών, μπορούν να κάνουν
χρήση των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας, μέσω μιας συσκευής έκαστος, για την
κάλυψη των υπηρεσιακών τους αναγκών. Το ίδιο δικαίωμα παρέχεται και στους Γενικούς
Γραμματείς των δήμων. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του οικείου δήμου ή κοινότητας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών
καθορίζεται, για τους παραπάνω χρήστες των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας, το
ανώτατο επιτρεπτό όριο των κλήσεων αυτών.» Σύμφωνα με την ΚΥΑ 18391/05 (ΦΕΚ Β
1388/7-10-2005) το ανώτατο επιτρεπτό όριο καθορίζεται για κάθε δήμο ή κοινότητα με
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και πρέπει φυσικά να κυμαίνεται μέσα
στα όρια που θεσπίζονται από την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση. Επιπλέον η
εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών 59801/ΕΓΚ.36/20-12-05, ορίζει ότι στο ποσό με
το οποίο επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του οικείου ΟΤΑ για κάθε έναν χρήστη τέτοιων
υπηρεσιών, βάσει της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, θα
υπολογίζεται το σύνολο της σχετικής δαπάνης, συμπεριλαμβανομένων όλων των
επιμέρους χρεώσεων. Το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίως,
καθορίζεται από την προαναφερόμενη ΚΥΑ ως εξής:
Δικαιούχοι

Ανώτατο επιτρεπτό
χρηματικό όριο κλήσεων
μηνιαίως (ευρώ)
Μέχρι 200 €
» 200 €
» 100 €

Πρόεδροι Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
Νομάρχες
Αντινομάρχες Νομαρχιακών ΑυτοδιοικήσεωνΝομαρχιακών Διαμερισμάτων
Πρόεδροι νομαρχιακών συμβουλίων
» 80 €
Έπαρχοι
» 120 €
Γενικοί Γραμματείς Νομ/κών Αυτοδιοικήσεων » 160 €
Νομαρχιακών Διαμερισμάτων
Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων + » 200 €
πρωτευουσών νομών
Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό από 20.001-50.000
» 160 €
κατοίκους
Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό από 5.001-20.000
» 140 €
κατοίκους
Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους & » 100 €
Πρόεδροι Κοινοτήτων
Αντιδήμαρχοι
50% του ορίου κλήσεων
του Δημάρχου
Πρόεδροι συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων δήμων Μέχρι 60 €

17

4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 31η Ιανουαρίου 2020
με πληθυσμό άνω των 150.000 κατοίκων (αρ. 120 π.δ.
410/1995)
Πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων (δήμων με πληθυσμό
άνω των 80.000 κατοίκων + πρωτευουσών νομών)
Γενικοί Γραμματείς δήμων

» 80 €
80% του ορίου κλήσεων
του Δημάρχου

Πέραν των αναγκών των αιρετών οργάνων του Δήμου για άμεση επικοινωνία, η
επιτυχής άσκηση του έργου των ΟΤΑ σε πολλές περιπτώσεις απαιτεί την μετάβαση
υπαλλήλων τους, ή και κλιμακίων, σε τόπο εκτός των χώρων εργασίας τους, σε
περιπτώσεις όπου απαιτείται επιτόπου αντιμετώπιση προβλημάτων. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελούν οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την πολιτική προστασία ή οι
αρμόδιες υπηρεσίες επί θεμάτων τεχνικού ή υγειονομικού ελέγχου. Για το λόγο αυτό και
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α΄/2.10.2006) άρθρο 17 παρ. 8
«Χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από υπαλλήλους των Ο.Τ.Α.» παρέχεται η
δυνατότητα στους ΟΤΑ, χορήγησης συσκευών κινητής τηλεφωνίας, σε προϊσταμένους
οργανικών μονάδων προκειμένου με ευθύνη τους να χρησιμοποιηθούν από τους ίδιους ή
προσωπικό των υπηρεσιών τους για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.
Ο ανώτατος αριθμός συνδέσεων σύμφωνα με τον νόμο, για το Δήμο μας, είναι μία
συσκευή. Το ανώτατο δε επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίως, που μπορεί να
βαρύνει τον προϋπολογισμό για την εν λόγω σύνδεση είναι ποσό ίσο με αυτό του
Αντιδημάρχου, ήτοι πενήντα (50,00 €) ευρώ.
Με απόφαση της Δημάρχου καθορίζεται απαραίτητα το ανώτατο όριο δαπάνης που
μπορεί να πραγματοποιείται για κάθε σύνδεση, τηρούμενου πάντα του περιορισμού ότι
το ανώτατο όριο δαπάνης ανά τηλεφωνική σύνδεση ισούται με αυτό του Αντιδήμαρχου.
Στην περίπτωση που το ύψος ενός μηνιαίου λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας
υπερβαίνει το καθορισμένο χρηματικό όριο και δεδομένου ότι δεν νομιμοποιείται καμία
κάλυψη από τον οικείο ΟΤΑ πέραν του ορίου αυτού, η επιπλέον δαπάνη βαρύνει
αποκλειστικά τον ίδιο το χρήστη
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να καθορίσει το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό
όριο κλήσεων κινητής τηλεφωνίας για κάθε μήνα, εντός του οποίου μπορούν να κάνουν
χρήση οι δικαιούχοι του Δήμου μας, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, ως εξής:
Μέχρι το ποσό των εκατό (100,00 €) ευρώ μηνιαίως για τη Δήμαρχο.
Μέχρι το ποσό των πενήντα (50,00 €) ευρώ μηνιαίως για τους Αντιδημάρχους.
Μέχρι το ποσό των πενήντα (50,00 €) ευρώ μηνιαίως για την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου.
Ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Δεμένεγας λέει ότι θα πρέπει να είναι δικαιούχοι
και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων.
Η κα Δήμαρχος λέει ότι θα το ζυζητήσουμε ξανά όταν θα ξεκινήσουν ενεργά το έργο
τους και αφού πάρουν την πάγια προκαταβολή.
Ο κ. Βουτσινάς αν και υπερψηφίζει την πρόσταση θα επιθυμούσε να παίρνουν έξοδα
για κινητή τηλεφωνία όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι.
Οι κ.κ. Δεμένεγας, Γροσομανίδου, Μουζάκη, Βαλεράς, και Κορασίδη, ψηφίζουν
ΚΑΤΑ.

18

4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 31η Ιανουαρίου 2020
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση του Αντιδημάρχου, τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 3274/2004, του
άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010), του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006,
την ΚΥΑ 18391/22-9-2005 (ΦΕΚ 1388/Β/7-10-2005), την εγκύκλιο 59801/36/20-122005, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ.8 του Ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α΄/210-2006)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(9 Ψήφοι ΥΠΕΡ και 5 Ψήφοι ΚΑΤΑ)
Καθορίζει το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων για χρήση υπηρεσιών
κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για το
έτος 2020 ως εξής:
Μέχρι το ποσό των εκατό (100,00 €) ευρώ μηνιαίως για τη Δήμαρχο.
Μέχρι το ποσό των πενήντα (50,00 €) ευρώ μηνιαίως για τους Αντιδημάρχους.
Μέχρι το ποσό των πενήντα (50,00 €) ευρώ μηνιαίως για την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου.
Στην περίπτωση που το ύψος ενός μηνιαίου λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας
υπερβαίνει το καθορισμένο χρηματικό όριο και δεδομένου ότι δεν νομιμοποιείται καμία
κάλυψη από τον οικείο ΟΤΑ πέραν του ορίου αυτού, η επιπλέον δαπάνη βαρύνει
αποκλειστικά τον ίδιο το χρήστη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 12/2020
Θέμα 11ο: Παράταση μίσθωσης ακινήτου που εκμισθώνει ο Δήμος Κέας για το 2020.
[Εισήγητης:Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου η οποία
εισηγούμενη το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, ο Δήμος Κέας
εκμισθώνει ακίνητο στην Κάτω Μεριά, ιδιοκτησίας Στυλιανού Λέπουρα, το οποίο
χρησιμοποιείται ως Δημοτικό Ιατρείο – εξεταστήριο και ως παράρτημα του
προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”. Η μίσθωσή του, σύμφωνα με την απόφαση 12/2019
του Δημοτικού Συμβουλίου, έληξε στις 31/12/2019. Προτείνεται η παράταση της εν λόγω
μίσθωσης έως 31/12/2020 με μηνιαίο μίσθωμα 153,88€.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την ανανέωση του ανωτέρω
μισθωτηρίου συμβολαίου και να εξουσιοδοτήσει την κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του
ανανεωτηρίου συμβολαίου μίσθωσης.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6232.0001 του σκέλους των εξόδων του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το
προηγούμενο μισθωτήριο συμβόλαιο και την εισήγηση της Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση μίσθωσης ακινήτου στην Κάτω Μεριά, ιδιοκτησίας
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Στυλιανού Λέπουρα, το οποίο εκμισθώνει ο Δήμος Κέας και χρησιμοποιείται ως
Δημοτικό Ιατρείο – εξεταστήριο. Η διάρκεια της παράτασης μίσθωσης θα έχει χρονική
ισχύ έως την 31/12/2020, ενώ το μηνιαίο μίσθωμα διαμορφώνεται στα 153,88€, δαπάνη
η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6232.0001 του σκέλους των εξόδων του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 13/2020
Θέμα 12ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων ΟΑΕΔ για την καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ υπαλλήλων μέσω του προγράμματος ''Προώθηση
της απασχόλησης Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ''.
[Εισήγητης: Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου η οποία
εισηγούμενη το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, έχοντας υπόψη την υπ'
αριθμ. 52480/01.08.2018 (ΑΔΑ: Ω2ΕΒ4691Ω2-ΝΛ4) δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ,
τις επιμέρους αποφάσεις καταβολής επιχορήγησης του συνόλου των ασφαλιστικών
εισφορών, την υπ' αριθμ. 8.7847/25.07.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3013/Β/25.07.2018) και την υπ’
αρ. 9.3761/21-6-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2466/Β/21-6-2019), καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο
να αποδεχθεί επιχορήγηση συνολικού ύψους 21.737,68 € για την καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ των απασχολούμενων υπαλλήλων μέσω του
Προγράμματος ''Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς'' για τους μήνες Απρίλιο-Νοέμβριο 2019.
Η εν λόγω επιχορήγηση θα κατανεμηθεί στον ΚΑ 10.6054 ''Εργοδοτικές εισφορές
έκτακτου προσωπικού'' του προϋπολογισμού έτους 2020 με το ποσό των 21.737,68€.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την
εισήγηση της Δημάρχου και έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ. 52480/01.08.2018 (ΑΔΑ:
Ω2ΕΒ4691Ω2-ΝΛ4) πρόσκληση του ΟΑΕΔ, τις επιμέρους αποφάσεις καταβολής
επιχορήγησης του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών και την υπ' αριθμ.
8.7847/25.07.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3013/Β/25.07.2018) και την υπ’ αρ. 9.3761/21-6-2019
ΚΥΑ (ΦΕΚ 2466/Β/21-6-2019),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται τις πιστώσεις του ΟΑΕΔ μηνών Απριλίου-Νοεμβρίου 2019 συνολικού
ποσού 21.737,68 € για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ των υπαλλήλων
μέσω του προγράμματος ''Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς'' και τις κατανέμει στον KA 10.6054
''Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού'' του προϋπολογισμού έτους 2020.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 14/2020
Θέμα 13ο: Λύση της σύμβασης με θέμα “Μελέτη βελτίωσης και επέκτασης δικτύου
ύδρευσης περιοχής Κορησσίας - Οτζιά Ν. Κέας”.[ Εισήγητης: Δήμαρχος κα.
Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου η οποία
εισηγούμενη το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, έχει υπογραφεί η υπ’
αριθ. 431/21-1-2008 σύμβαση (ΠΔ 696/74)με την εταιρεία Σ.& Κ. Φωτόπουλος και
συνεργάτες Ε.Ε. ποσού 134.485,91€ πλέον Φ.Π.Α. 19%, που περιελάμβανε :
“1.Μελέτη αναβάθμισης και επέκτασης του δικτύου διανομής στις περιοχές Κορησσία
Οτζιά. Έκταση στην οποία θα μελετηθεί εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης 40 εκτάρια. Μήκος
αγωγών ύδρευσης στις επεκτάσεις 28.300μ..
2. Μελέτη αναβάθμισης των καταθλιπτικών αγωγών
3. Μελέτη τριών δεξαμενών χωρητικότητας 300, 400 και 600κμ.
4. Μελέτη συμπληρωματικής υδροδότησης από την πηγή Φλέας
5. Τεύχη δημοπράτυσης της μελέτης (πλην Ανάλυσης Τιμών – Τιμολογίου προσφοράς –
Προϋπολογισμού προσφοράς)
6. Τα τεύχη ΦΑΥ ΣΑΥ”
Η μελέτη εκπονήθηκε σε στάδιο προμελέτης όπου εγκρίθηκε. Στη συνέχεια
εκπονήθηκε η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (με άλλη σύμβαση)
Με το υπ' αριθ. πρωτ. 1412/500/28-1-2010 έγγραφο της ΤΥΔΚ θεωρήθηκε η
Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία διαβιβάστηκε στην πορεία στις
αρμόδιες υπηρεσίες για να γνωμοδοτήσουν για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του
έργου.
Με το υπ' αριθ. 3855/8-4-11 έγγραφο της ΚΑ' ΕΠΚΑ μας διαβιβάστηκε η απόφασή
της, που αφορά στην μη έγκριση χορήγησης άδειας, θέτοντας νέους όρους και
περιορισμούς που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε νέα τροποποιημένη Προμελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα τους επανυποβληθεί. Εξαιρεί από το έργο τμήματα
δικτύου εντός οριοθετημένων και θεσμοθετημένων ζωνών προστασίας Α1, Α2 και Α3 του
κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Κορησσίας.
Στις 26/5/2011 επανυποβλήθηκε η τροποποιημένη (σύμφωνα με το παραπάνω
έγγραφο της ΚΑ' ΕΠΚΑ) ΠΠΕ στο Δήμο, σε δέκα αντίγραφα, με το υπ' αριθ. 4882/1507-2011 έγγραφο του Δήμου, στη Διεύθυνση Τέχνικων Έργων Κυκλάδων, με την
παράκληση μετά την θεώρησή της, να διαβισβαστεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για
γνωμοδότηση.
Η ΠΠΕ δεν διαβιβάστηκε ποτέ στην Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και την αλλαγή του νομοθετικού
πλαισίου έγινε διάλυση της σύμβασης για την ΠΠΕ άνευ οικονομικών αξιώσεων.
Η Οριστική μελέτη έχει υποβληθεί από το 2009, δεν έχει θεωρηθεί, λόγω μη
περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ο μελετητής έχει πληρωθεί 131.596,29 πλέον Φ.Π.Α.
25.002,77€.
Λαμβανομένου υπόψη ότι οι ανάγκες της ύδρευσης έχουν αλλάξει εισηγούμαστε την
λύση της σύμβασης, χωρίς καμία επιπρόσθετη οικονομική αξίωση από το μελετητή,

21

4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 31η Ιανουαρίου 2020
ούτως ώστε να προβούμε στην επικαιροποίησή της, για την εύρεση χρηματοδότησης του
έργου.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την
εισήγηση της Δημάρχου και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη λύση της σύμβασης με την εταιρεία Σ.& Κ. Φωτόπουλος και συνεργάτες
Ε.Ε, με θέμα “Μελέτη βελτίωσης και επέκτασης δικτύου ύδρευσης περιοχής Κορησσίας
- Οτζιά Ν. Κέας”, χωρίς καμία επιπρόσθετη οικονομική αξίωση από το μελετητή.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 15/2020
Θέμα 14ο: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Κατασκευή χώρου σταυλισμού δημοτικών σφαγείων». ”.[Εισήγητης:Αντιδήμαρχος
κ.Δημ. Μουζάκης]
Αναβάλλεται, καθώς δεν μας έχει διαβιβαστεί βεβαίωση περαίωσης και τελική
επιμέτρηση του έργου.
Θέμα 15ο: Έγκριση προσχώρησης στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης του
δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΓΥΓΙΟΥ 2019”. [Εισήγητης:Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου η οποία
εισηγούμενη το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την με αριθμ. πρωτ.
002198/06-05-2019 πρόταση του Δήμου μας υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
του Πράσινου Ταμείου πρόταση χρηματοδότησης με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΛΣΟΥΣ
ΙΟΥΛΙΔΑΣ Ν.ΚΕΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ», προϋπολογισμού
74.400,00€, καθώς και με την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων που
προβλέπονται βάσει του οδηγού για την οριστική ένταξη του έργου.
Με την με αριθ. 163.6.4/2019 απόφαση του απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., εγκρίθηκε η ένταξη του ανωτέρω έργου στο
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2019», σε
συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 6056/28-11-2018 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2018» Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου έναντι ποσού 52.080,00€.
Με την με αριθ. 223/2019 απόφαση Δ.Σ. είχαμε αποδεχτεί το σύμφωνο αποδοχής
όρων της απόφασης ένταξης της πράξης προς χρηματοδότηση ύψους 52.080,00 € από το
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Πράσινο Ταμείο για την πράξη «Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας ν. Κέας σε χώρο
πολιτιστικών δράσεων».
Το Πράσινο Ταμείο με την υπ’ αριθ. 166.8/2019 απόφασή του (Υ.Α.7583/18-122019) προχώρησε σε σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων με τους Δήμους για τα έργα που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2019.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καλούμαστε :
α) να προσχωρήσουμε στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης του δεσμευμένου
λογαριασμού (escrow account),
β) να εξουσιοδοτήσουμε τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου για την υπογραφή της
Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού
προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» έτους 2019
και
γ) να ορίσουμε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χειριστή και μεσεγγυούχο του
προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού και να χορηγηθεί σε αυτό ανέκκλητη
εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην από
την παρούσα σύμβαση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα
ανωτέρω και την εισήγηση της Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Προσχωρεί στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού
(escrow account), όπως ακολουθεί
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (escrow account) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤOY
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚOY
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ
ΤΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ
«ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΓΥΓΙΟΥ 2019»
Στην Αθήνα σήμερα, την ………………….., στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων (Ακαδημίας 40) οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:
Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ», που εδρεύει στην Κηφισιά, Λ.
Κηφισίας 241, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευστάθιο
Σταθόπουλο του Κωνσταντίνου δυνάμει της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/91785/10664 απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 879/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./23-10-2019), «Τροποποίηση της αριθμ.
32604/21-07-2017 απόφασης “Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΥΟΔΔ
366) όπως ισχύει”» και τις Διορθώσεις Σφαλμάτων αυτής (ΦΕΚ 959/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./14-11-2019), εφεξής
καλούμενο «Καταθέτης».
Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων», που εδρεύει
στην Αθήνα, Ακαδημίας 40 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.
…………………………... του ………………….. δυνάμει της υπ’ αριθμ …………………….. απόφασης του
Δ.Σ. αυτού, καλούμενο εφεξής «Μεσεγγυούχος», και
Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία Δήμος Κέας, ο οποίος εκπροσωπείται
νόμιμα από την Δήμαρχο κ. Ειρήνη βελισσαροπούλου εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ
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Δυνάμει του άρθρου 5 του Ν. 3889/2010, στις αρμοδιότητες του Πράσινου Ταμείου περιλαμβάνεται η υποστήριξη
και η χρηματοδότηση προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποσκοπούν στην ανάδειξη
και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη στήριξη της
περιβαλλοντικής πολιτικής και την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.
Δυνάμει των άρθρων 75 και 77 του ν.4495/2017 (Α’167) «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος
και άλλες διατάξεις», το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί δράσεις για την αποκατάσταση του περιβαλλοντικού
ισοζυγίου, όπως επίσης και δυνάμει των άρθρων 39, 40, 47 του προγενέστερου Νόμου 4178/2013, τα οποία
προέβλεπαν την χρηματοδότηση δράσεων από το Πράσινο Ταμείο
Με την υπ' αριθμ. 2119/21-04-2017 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ:Ψ95Ρ46Ψ844-ΙΝΘ) εγκρίθηκε το Χρηματοδοτικό
Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου ‘‘ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2017’’ και η
διάθεση πίστωσης ποσού 29.516.449,18 € για την υλοποίησή του.
Με την υπ’ αριθμ. 2658/18-6-2018 (ΑΔΑ: ΨΚ6Κ46Ψ844-ΧΛΔ) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας εγκρίθηκε το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6797/20-12-2018 Απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: ΩΑΤΕ46Ψ844-ΩΧΖ) για τη σύσταση δεσμευμένου
λογαριασμού στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018» του εν
λόγω Χρηματοδοτικού Προγράμματος.
Με την με αρ. πρωτ 5182/09.10.2017 Πρόσκληση κλήθηκαν οι ΟΤΑ α’ βαθμού να υποβάλουν τις προτάσεις για
την ένταξη έργων στον Άξονα 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος:
«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»
Με την με αρ. πρωτ 2897/29.06.2018 Πρόσκληση κλήθηκαν οι ΟΤΑ α’ βαθμού να υποβάλουν τις προτάσεις για
την ένταξη έργων στον Άξονα 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2018» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος:
«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
Με την με αρ. πρωτ. 6056/28-11-2018 Πρόσκληση κλήθηκαν οι ΟΤΑ α’ βαθμού να υποβάλουν τις προτάσεις για
την ένταξη έργων στον Άξονα 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2018» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος:
«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
Με την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/97481/2554/28-12-2018 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Υπουργού και
Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕN. (ΑΔΑ: ΩΙΧΟ4653Π8-9ΚΔ), εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Πράσινου
Ταμείου για το οικονομικό έτος 2019, ο οποίος είχε καταρχάς εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 148.1/20-12-2018
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: ΩΠΨΜ46Ψ844-455)
Με την υπ΄ αριθμ. 943/5-3-2019 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (Α.Δ.Α.: 6Ε6Φ46Ψ844-930), εγκρίθηκε η πρώτη τροποποίηση του
προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου για το οικονομικό έτος 2019 .
Με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/59214/1798/28-06-2019 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας», (ΑΔΑ: Ω5ΝΓ4653Π8-ΞΡΦ), εγκρίθηκε η δεύτερη
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου για το οικονομικό έτος 2019
Με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/119397/3593/17-12-2019 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(ΑΔΑ: 61ΙΡ4653Π8-3ΕΩ), εγκρίθηκε η τρίτη τροποποίηση του προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου για το
οικονομικό έτος 2019.
Με την υπ. αριθ. 1386/2019 ΟΕ (ΑΔΑ: 6Ζ9Α46Ψ844-ΙΒΑ) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγκρίθηκε το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του
Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019» και η διάθεση πίστωσης ποσού
40.514.026,06 € για την υλοποίησή του.
Με την υπ. αριθ. 3521/3-7-2019 (ΑΔΑ: 6ΜΟΛ46Ψ844-ΒΨ9) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. (ΑΔΑ: 6Ζ9Α46Ψ844-ΙΒΑ)
τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 1386/2019 ΟΕ (ΑΔΑ: 6Ζ9Α46Ψ844-ΙΒΑ) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
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και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε σχέση με την διάθεση
πίστωσης ποσού για την υλοποίησή του, το οποίο ανέρχεται στα 58.714.026,06 €.
Με τις με αριθ. 147.5.1/2018, 148.4.2/2018, 154.3.2/2019, 154.3.3/2019, 155.4/2019, 156.2/2019, 158.8.1/2019,
159.7.1/2019, 159.7.2/2019, 161.8/2019, 163.6.3/2019, 163.6.4/2019, 164.2.1/2019, 164.2.2/2019,
164.2.2.Α/2019, 164.2.3/2019, 165.8/2019 αποφάσεις του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου αποφασίστηκε η
ένταξη έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2019.
Με την υπ' αρ. 166.2/2019 (ΑΔΑ: 7ΝΧΚ46Ψ844-ΧΩΗ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου
Ταμείου, αποφασίστηκε η τροποποίηση κατανομής προβλεπόμενων πιστώσεων έτους 2019 σε Χρηματοδοτικά
προγράμματα του Πράσινου Ταμείου.
Με την υπ' αρ. 166.8/2019 ΟΕ (ΑΔΑ: 9ΓΨΠ46Ω844-325) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου
Ταμείου, αποφασίστηκε η Δεύτερη Τροποποίηση της αριθ. 1386/2019 Υ.Α., με σκοπό την σύσταση
δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την αποτελεσματική υλοποίηση του
Άξονα Προτεραιότητας 1: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019». Ειδικότερα, με την υπ’ αριθμ. 166.8/2019
Απόφασή του το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε τα ακόλουθα:
Ι)
Τη σύσταση ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, για την υλοποίηση μέρους του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019» για το έτος 2019 και ειδικότερα μέρους του Άξονα 1 με τίτλο
«Αστική Αναζωογόνηση 2019» συνολικού ποσού 19.075.300,79 € με δικαιούχους τους δήμους του
συνημμένου πίνακα
ΙΙ)
Την χορήγηση εντολής στο Ταμείο Παρακαταθηκών, προκειμένου να συσταθεί δεσμευμένος
λογαριασμός με μεταφορά του καθορισθησόμενου ποσού 19.075.300,79 €
από τον λογαριασμό
GR5401000240000000026133793 που τηρεί το Πράσινο Ταμείο στην Τράπεζα της Ελλάδος.
ΙΙΙ)
Τον ορισμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχου του παραπάνω
ποσού (προϊόντος) που θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την χορήγηση σε αυτό
ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης να προβαίνει στις ενέργειες που θα συμφωνηθούν ειδικότερα στη
σχετική καταρτισθησόμενη σύμβαση.
Κατόπιν των ανωτέρω, εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 7583/18-12-2019 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (ΑΔΑ: 7ΧΨΡ46Ψ844-ΚΕΥ): Τροποποίηση της Υ.Α. υπ. αριθ. 3521/03.07.2019 (ΑΔΑ:
6ΜΟΛ46Ψ844-ΒΨ9) με θέμα: “Τροποποίηση της υπ. αριθ. 1386/22.03.2019 Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6Ζ9Α46Ψ844ΙΒΑ) Υ.Α. και Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019» με διάθεση πίστωσης ποσού 58.714.026,06 € για την υλοποίησή
του”, διάθεση πίστωσης ποσού 43.572.346,06 € για την υλοποίησή του και σύσταση δεσμευμένου
λογαριασμού στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019».
Ειδικότερα, στην παρ 5 της εν λόγω Απόφασης προβλέπεται η σύσταση ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού
(escrow account) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) ‘’ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019’’,
του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ
2019», ύψους δεκαεννέα εκατομμυρίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ευρώ και εβδομήντα εννέα
λεπτών (19.075.300,79 €) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατόπιν σχετικής απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 325 παρ. 2 α, β του ν.
4072/2012 και της υπ’ αριθμ. 2/35349/8-5-2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
σκοπών, όρων και λοιπών θεμάτων λειτουργίας λογαριασμών ειδικού σκοπού (escrow account) στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων» (Β’ 1547). Δικαιούχοι του ποσού που θα κατατεθεί στον ειδικό δεσμευμένο
λογαριασμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων είναι οι Δήμοι που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της
εν λόγω ΥΑ και αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας ένταξης Δικαιούχων Δήμων σε δεσμευμένο λογαριασμό
Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΡΓΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
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ΠΙ 2017
1

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων στις
θέσεις, πλατεία Αγ. Θεοδώρας στην πόλη της Άρτας και πλατεία
Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων

2

ΔΗΜΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

3

ΔΗΜΟΣ
ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Βιοκλιματική αναβάθμιση πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως του
οικισμού Ν. Μηχανιώνας
ΣΥΝΟΛΟ Α (ΠΙ 2017):

276.147.10

169.050,70

380.879,45
826.077,25
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Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΡΓΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΙ 2018

1

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΦΥΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΡΔΕΥΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Κ. Χ.

144.000,00

2

ΔΗΜΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ. 63-64 ΚΑΙ Ο.Τ. 66 ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ

482.543,00

3

ΔΗΜΟΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

4

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

5

ΔΗΜΟΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.Κ.
ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ

127.921,00

6

ΔΗΜΟΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ

127.921,00

7

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΟΙΚΙΑΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΕΥΝΩΝ "ΤΖΟΡΤΖΙΟ ΝΤΕ ΚΙΡΙΚΟ"

318.000,00

8

ΔΗΜΟΣ
ΒΥΡΩΝΑ

Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων συλλογής
απορριμμάτων και αναβάθμιση της διαμόρφωσης του πέριξ
κοινόχρηστου χώρου

209.046,40

9

ΔΗΜΟΣ
ΔΕΛΦΩΝ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΣΑΪΑ ΣΤΗΝ
ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

284.144,00

10

ΔΗΜΟΣ
ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

196.416,00

11

ΔΗΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

12

ΔΗΜΟΣ
ΘΗΒΑΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΘΗΒΑΣ

13

ΔΗΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΟΥΡΑΜΠΑ - ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ

537.458,00

14

ΔΗΜΟΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

232.836,00

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΜΕΣΣΗΝΕΖΗ ΚΑΙ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΙΓΙΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΙΓΙΝΑΣ

269.999,99

126.976,00

1.293.101,60
79.181,60
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ΔΗΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

217.110,00

16

ΔΗΜΟΣ
ΚΡΩΠΙΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΑΥΞΗΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΥ" & "9ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944"

290.921,00

17

ΔΗΜΟΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΚΟΥ

425.945,00

18

ΔΗΜΟΣ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΤΑΥΡΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ο.Τ. 16

353.363,00

19

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ Ο.Τ. 8
ΚΑΙ Ο.Τ. 38 ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΑΛΜΥΡΑ” Δ.Κ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

312.602,00

20

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

177.523,36

21

ΔΗΜΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ –
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

567.919,00

22

ΔΗΜΟΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 2018

190.156,00

23

ΔΗΜΟΣ
ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
(ΆΡΓΟΥΣ
ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ)

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ
ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

169.433,60

24

ΔΗΜΟΣ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ

169.297,00

25

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ

Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων μέσω της προμήθειας &
εγκατάστασης υπόγειων κάδων απορριμμάτων

142.848,00

26

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΛΑΜΑ

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς πάρκου
"Αστέριον" Δ.Κ Παλαμά

172.543,52

27

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση οδού Δωδεκανήσου
και παρακείμενων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πειραιά

760.170,40

28

ΔΗΜΟΣ
ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΑ Ο.Τ. 43, 43α και
42β ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

389.366,00
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29

ΔΗΜΟΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

175.584,00

30

ΔΗΜΟΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

177.635,46

31

ΔΗΜΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑ
ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΤΟΥ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(ΤΜΗΜΑ 2)

366.575,00

32

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

Συντήρηση κτηρίου πινακοθήκης

657.614,00

33

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΑ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ

178.800,01

34

ΔΗΜΟΣ
ΣΕΡΡΩΝ

Αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση
κοινόχρηστων χώρων μέσω συστημάτων διαβαθμισμένης
συμπίεσης υπογείων κάδων στο Δήμο Σερρών

221.454,00

35

ΔΗΜΟΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ

Σύστημα άρδευσης ακριβείας για τη διαχείριση και την
εξοικονόμηση ύδατος σε χώρους αστικού πρασίνου, για τη
λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστων
χώρων

174.654,40

36

ΔΗΜΟΣ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ
ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

204.270,00

37

ΔΗΜΟΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Προμήθεια Συστημάτων Υπόγειας Αποθήκευσης Απορριμμάτων
για την Αισθητική, Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση
Κοινοχρήστων Χώρων

180.025,60

38

ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΤΟΥΡΑΛΙ 2. ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

188.445,00

39

ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

308.994,40

40

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

178.560,00

41

ΔΗΜΟΣ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΧ 53 ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ 2

219.353,60
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42

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

287.078,07

43

ΔΗΜΟΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

190.654,00

ΣΥΝΟΛΟ Β (ΠΙ 2018):
Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΡΓΟ

12.478.440,01
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ
1

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΚΟΥΦΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑ

193.737,60 €

2

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΕ
ΟΚΤΩ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

223.991,74 €

3

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΑΣ

188.165,00 €

4

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΚΤΟΥΝΤΩΝ
Τ. Κ. ΑΡΔΑΚΤΟΥ

73.500,00 €

5

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΟΥ Δ.Ε.
ΦΟΙΝΙΚΑ

98.000,22 €

6

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ

25.500,00 €

7

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

189.780,00 €

8

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Προμήθεια Βυθιζόμενων Συστημάτων Συμπίεσης
Απορριμμάτων

195.025,00 €

9

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Πλακοστρώσεις και αποκαταστάσεις οδικού δικτύου
οικισμού Αντιπάρου

10

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ

112.000,00 €

11

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

165.961,60 €

12

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

47.740,00 €

51.255,40 €
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13

ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Σύστημα βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης
συμπίεσης απορριμμάτων Δήμου Βισαλτίας

208.320,00 €

14

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

248.031,00 €

15

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΉ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΠΕΤΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΣΥΡΡΑΚΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

133.000,00 €

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΡΓΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ

16

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Προμήθεια εξοπλισμού βιωματικής ψυχαγωγίας
ανήλικων Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη
Υποέργα:
α) Προμήθεια εξοπλισμού βιωματικής ψυχαγωγίας
ανηλίκων Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη
β) Διαμόρφωση κοινόχρηστου περιβάλλοντα χώρου
ανενεργού δημοτικού σχολείου Κλειδίου

17

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙ-ΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΩΡΙΔΟΣ

198.135,00 €

18

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού για την αναβάθμιση
ελευθέρων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου
Δήμου Ερέτριας

195.265,00 €

19

ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

174.385,00 €

20

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Προμήθεια Συστημάτων Υπόγειας Αποθήκευσης
Απορριμμάτων για την Αισθητική, Λειτουργική και
Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων
[Προμήθεια & εγκατάσταση υπόγειων κάδων
απορριμμάτων (Ομάδα 1)
Προμήθεια & προσαρμογή γερανού επί
απορριμματοφόρου για την αποκομιδή υπόγειων κάδων
απορριμμάτων (Ομάδα 2)]

159.424,69 €

21

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ.
ΑΣΦΑΚΑΣ

105.000,00 €

22

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ.Χ. ΕΙΣΟΔΟΥ Τ.Κ. ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ

98.700,00 €

23

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ

Ανάπλαση Πάρκου (Αίθριον) στην Δ.Κ. Ηράκλειας
Σερρών

24

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ

Υπόγειο Σύστημα Συλλογής και Αποθήκευσης
Απορριμμάτων Δήμου Ηράκλειας

158.008,38 €

122.866,40 €

76.185,60 €
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25

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ Ν.ΚΕΑΣ ΣΕ
ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

26

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ –
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

271.250,00 €

27

ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ

Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του αστικού
εξοπλισμού ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων του
Δήμου Λειψών

117.006,40 €

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

169.624,80 €

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Προμήθεια Συστημάτων Υπόγειας Αποθήκευσης
Απορριμμάτων για την Αισθητική, Λειτουργική και
Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων
[ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Ομάδα 1)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΓΕΡΑΝΟΥ ΕΠΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Ομάδα 2)]

154.014.45 €

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων ΔΚ Μολάων.
Υποέργα:
α) Αναβάθμιση αισθητική και λειτουργική Μαθητικής
Εστίας Μολάων (Υποέργο 1)
β) Προμήθεια και τοποθέτηση κερκίδας θεάτρου στον
προαύλειο χώρο του Λυκείου της Δ.Κ. Μολάων
(Υποέργο 2)

28

29

30

52.080,00 €

66.406,30 €

16.800,00 €
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ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΥ-ΘΕΡΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

32

ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

111.972,00 €

33

Δήμος Παγγαίου

Σύστημα βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης
διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων Δήμου
Παγγαίου

290.097,50 €

34

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

104.160,00 €

35

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

36

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ ΚΑΙ
ΠΙΑΛΕΙΑΣ

161.000,00 €

91.169,50 €
205.185,00 €
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37

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου-Λυκείου Χώρας

38

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Ανάπλαση οικισμού Αργουλέ Δήμου Σφακίων

88.025,00 €

39

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Ανάπλαση οικισμού Νομικιανά Δήμου Σφακίων

50.470,00 €

40

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

160.406,40 €

41

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ,
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

123.082,00 €

42

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

14.686,00 €

235.385,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Γ (ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΩΝ):

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ:

5.770.783,53

19.075.300,79

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ήδη με το παρόν ο Καταθέτης και οι Δικαιούχοι συμφωνούν και συναποδέχονται να ορισθεί το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων χειριστής και μεσεγγυούχος του προϊόντος και χορηγούν σε αυτό την
ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβεί στις ενέργειες που θα συμφωνηθούν ειδικότερα στην
σύμβαση αυτή.
Προς εξυπηρέτηση της παραπάνω συμφωνίας, ο Καταθέτης και οι Δικαιούχοι συμφωνούν ότι το προϊόν θα
κατατεθεί σε ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό (escrow account) του Μεσεγγυούχου σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 325 παρ. 2 α, β του ν. 4072/2012 και της υπ’ αριθμ. 2/35349/8.5.2012 απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών «Καθορισμός σκοπών, όρων και λοιπών θεμάτων λειτουργίας λογαριασμών ειδικού σκοπού
(escrow account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Β’ 1547)», το οποίο δεν θα δύναται να
αναληφθεί ή να μεταφερθεί μονομερώς από τον Καταθέτη, παρά μόνο θα αποδεσμεύεται και θα εκταμιεύεται
προς ένα έκαστο των Δικαιούχων σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 της παρούσας.
Για τον σκοπό αυτό ο Καταθέτης συστήνει τον υπ’ αριθμ ………………….. ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό
(εφεξής καλούμενο «Λογαριασμός»), τον οποίο θα πιστώσει με το ποσό το οποίο ανέρχεται στο ποσό των
δεκαεννέα εκατομμυρίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών
(19.075.300,79 €).

ΑΡΘΡΟ 3: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
3.1. Ο Καταθέτης και οι Δικαιούχοι παρέχουν ήδη με την παρούσα τις ειδικές ακόλουθες εντολές και
εξουσιοδοτήσεις προς τον Μεσεγγυούχο για την κίνηση του λογαριασμού σύμφωνα με τους παρακάτω
ειδικούς όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες συμφωνούνται ως ανέκκλητες λόγω της φύσεως και του σκοπού
τους. Οι Δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν προς τον Καταθέτη λογαριασμούς των έργων
αποτελούμενους από τα δικαιολογητικά που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου στο πεδίο:
http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/61-2015-11-03-07-08-34/211-astiki-anazoogonisi-poleon
A. Με την υπογραφή της παρούσας:
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α. Τιμολόγιο Επιδότησης (πρωτότυπο το οποίο να είναι αρμοδίως υπογεγραμμένο και να φέρει στρογγυλή
σφραγίδα του δήμου) για όλο το ποσό του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού προγράμματος του Δήμου προς το
Πράσινο Ταμείο στα στοιχεία: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΝΠΔΔ, ΑΦΜ: 099338405, ΔΟΥ: Κηφισιάς, Δ/νση: Λ.
Κηφισίας 241, ΤΚ 14561 Κηφισιά.
β. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για να α) προσχωρήσει στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης του
δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), β) να εξουσιοδοτήσει τον νόμιμο εκπρόσωπό του για την
υπογραφή της Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού
προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2019» και γ) να ορίσει το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων χειριστή και μεσεγγυούχο του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου
λογαριασμού και να χορηγηθεί σε αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που
έχουν συμφωνηθεί στην από την παρούσα σύμβαση.
Β. Κατά την υποβολή του φακέλου:
Ο φάκελος που συνοδεύει το λογαριασμό θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά που έχουν αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου εις διπλούν, σε δύο διακριτούς φακέλους.
http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/arhiki/61-2015-11-03-07-08-34/211-astiki-anazoogonisi-poleon
Τονίζεται ότι στα ανωτέρω δικαιολογητικά συμπεριλαμβάνεται και το Νόμιμα εγκεκριμένο χρηματικό ένταλμα
πληρωμής.
Το Πράσινο ταμείο δύναται να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την
πληρέστερη εφαρμογή των όρων του Προγράμματος.
3.2. Μετά από έλεγχο των προσκομισθέντων φακέλων και δικαιολογητικών από τις Υπηρεσίες του Καταθέτη
και σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, δίδεται ανέκκλητη εντολή στον
Μεσεγγυούχο, όπως αποδεσμεύσει/εκταμιεύσει από τον Λογαριασμό συγκεκριμένο ποσό υπέρ ενός εκάστου
Δικαιούχου. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια για ένα έκαστο των δικαιούχων, όπως έχουν
εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 166.8/2019 ΟΕ (ΑΔΑ: 9ΓΨΠ46Ω844-325) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και αναφέρονται στον Πίνακα της παραγράφου 16 του άρθρου 1 της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΑΜΟΙΒΗ-ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ
4.1. Το παρόν συμφωνητικό είναι ορισμένου χρόνου με διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής του μέχρι
την 28η Φεβρουαρίου 2022 (28.02.2022). H εν λόγω ημερομηνία μπορεί να παρατείνεται ως προς
εκείνους τους δικαιούχους Δήμους, τα έργα των οποίων παρουσιάζουν ομαλή εξέλιξη, όπως αυτό
πιστοποιείται από τις Υπηρεσίες του καταθέτη.
4.2. Η αμοιβή του Μεσεγγυούχου για την παροχή των υπηρεσιών και την εκτέλεση των εντολών που του
χορηγούνται ορίζεται στο ποσό των τριάντα ευρώ (30,00€) για κάθε συναλλαγή και θα βαρύνει τον εκάστοτε
Δικαιούχο Δήμο.
4.3. Ρητά συμφωνείται ότι τυχόν έξοδα ηλεκτρονικής μεταφοράς ποσών σε λογαριασμούς των Δικαιούχων
Δήμων βαρύνουν τον εκάστοτε Δικαιούχο Δήμο
4.4. Σε περίπτωση λήξης του συμβατικού χρόνου, το παρόν συμφωνητικό λύεται αυτοδικαίως και το τυχόν
υπολειπόμενο δεσμευμένο προϊόν θα παραμένει αδιάθετο, θα αποδεσμεύεται άνευ άλλου τινός και θα
καταπίπτει ως ποινική ρήτρα σε βάρος των Δικαιούχων και θα αποδίδεται από τον Μεσεγγυούχο στον
Καταθέτη εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών με μεταφορά στον υπ’ αριθμ GR9601000240000000000266338
τραπεζικό λογαριασμό αυτού, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν ειδικής προς τούτο εντολής
του Καταθέτη που θα χορηγείται προς το Μεσεγγυούχο.

ΑΡΘΡΟ 5: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
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5.1. Ο Μεσεγγυούχος δεν θα δύναται να εκτελέσει οποιεσδήποτε οδηγίες ή εντολές από τον Καταθέτη ή/και
τους Δικαιούχους, παρά μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα σύμβαση.
5.2. Ο Καταθέτης και οι Δικαιούχοι υποχρεούνται, ευθυνόμενοι εις ολόκληρον, να αποζημιώσουν τον
Μεσεγγυούχο για κάθε ζημία, που ο τελευταίος τυχόν υποστεί σε σχέση με το παρόν συμφωνητικό.
5.3. Για την αποδέσμευση και εκταμίευση ποσού από τον Λογαριασμό προς τους Δικαιούχους κατόπιν
σχετικής εντολής του Καταθέτη, θα πρέπει να προσκομίζονται όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που
απαιτούνται για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησής τους σύμφωνα με την οριζόμενη από τον
μεσεγγυούχο διαδικασία.
5.4. Ο Μεσεγγυούχος δεν φέρει καμία ευθύνη, εκτός εάν αποδεικνύεται βαριά αμέλεια ή δόλος, για πράξεις ή
παραλείψεις που τυχόν συμβούν κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ή των Οδηγιών για τον
Λογαριασμό, τα δε λοιπά συμβαλλόμενα μέρη τον απαλλάσσουν και αναγνωρίζουν ότι λειτουργεί καλή τη
πίστη για την εκπλήρωση του σκοπού του παρόντος.
5.5. Η παρούσα σύμβαση ολοκληρώνεται ως προς κάθε Δικαιούχο Δήμο με την δια της υπογραφής της
σύμβασης προσχώρηση εκάστου εξ αυτών στους ειδικότερους όρους και συμφωνίες αυτής.
5.6. Όλοι οι όροι της παρούσας συνομολογούνται ως ουσιώδεις και κάθε τροποποίησή τους θα γίνει
αποκλειστικά εγγράφως.
5.7. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Τα μέρη συμφωνούν ότι αποκλειστική
αρμοδιότητα για κάθε διαφορά από το παρόν έχουν τα Δικαστήρια των Αθηνών. Η παρούσα συντάσσεται σε
πέντε (5) αντίτυπα και, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται, όπως ακολουθεί.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ

Ημερομηνία Υπογραφής
Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

Β) Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο Κέας, κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου για την υπογραφή της
Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού
προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» έτους 2019
και
Γ) Ορίζουμε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χειριστή και μεσεγγυούχο του
προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού και να χορηγηθεί σε αυτό ανέκκλητη
εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην από
την παρούσα σύμβαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 16/2020
Θέμα 16ο: Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία
του περιβάλλοντος» με τίτλο «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων
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Ύδρευσης (Masterplan) και Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού».
[Εισήγητης:Δήμαρχος κα.Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο, κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η
οποία εισηγούμενη το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, στο πλαίσιο της
πρόσκλησης VI του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών στον
Άξονα Προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος» με
τίτλο: «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και
Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού», όπως αυτή τροποποιήθηκε,
δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο να χρηματοδοτηθεί για Σύνταξη / Επικαιροποίηση
Σχέδιων Ασφάλειας Νερού.
Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) αποτελούν μία ολιστική προσέγγιση που
σχετίζεται με την ποιοτική διαχείριση των υδάτων από την πηγή του νερού έως και τη
διανομή, υιοθετώντας την αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων» (multiple barriers) και
εστιάζοντας στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας
υδροδότησης.
Όπως αναφέρεται στα εγκεκριμένα ΣΔΛΑΠ, η υλοποίηση των ΣΑΝ θα γίνει κατά
προτεραιότητα σε μεγάλες ΔΕΥΑ ή Δήμους ή Συνδέσμους νερού ύδρευσης. Μετά την
έγκρισή τους τα ΣΑΝ θα κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Υδάτων. Για την εκπόνηση των
ΣΑΝ θα χρησιμοποιηθούν οι προδιαγραφές του Έργου «Τεχνική Υποστήριξη της Ειδικής
Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ για την καταγραφή προβλημάτων εφαρμογής της
Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην Ελλάδα και διερεύνηση δυνατοτήτων
υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Water Safety Plans)». Τα Σχέδια αυτά θα πρέπει
να είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ για την κατάσταση
των υδατικών συστημάτων και των προγραμμάτων μέτρων, ενώ θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη και οι ενδεχόμενοι Κίνδυνοι Πλημμύρας όπως έχουν αποτυπωθεί
στα ΣΔΚΠ της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για Τ=100. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν
τη γνώμη των οικείων Διευθύνσεων Υδάτων.
Η υλοποίηση των Σχεδίων θα γίνει σε ΔΕΥΑ ή Δήμους ή Συνδέσμους παροχής νερού
ύδρευσης που εξυπηρετούν πληθυσμό ≥20.000 κατοίκων.
Ο Δήμος μας προτίθεται να προχωρήσει στην υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο
ως άνω Πρόγραμμα. Το κόστος για την Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ)
από το Δήμο Κέας με απώτερο στόχο την προστασία και την εξασφάλιση της ποιότητας
του πόσιμου νερού των υδροληψιών του ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Το ισχύον εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου, το οποίο αποτελεί το βασικό εργαλείο για την
επίτευξη της ολοκληρωμένης προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης των
επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων, περιλαμβάνει Πρόγραμμα Μέτρων
όπου προσδιορίζονται οι δράσεις και οι ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη των
περιβαλλοντικών στόχων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για την «θέσπιση
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων», από τις καθ’ ύλην
αρμόδιες υπηρεσίες.
Το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μέτρων του παραπάνω Σχεδίου Διαχείρισης
περιλαμβάνει δύο κατηγορίες μέτρων, τα βασικά και τα συμπληρωματικά, εκ των οποίων
το βασικό μέτρο με κωδικό ΥΥΣ EL0300150, προβλέπει την υλοποίηση των Σχεδίων
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Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) από το Δήμο, με απώτερο στόχο την προστασία και την
εξασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού των υδροληψιών του.
Το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο αφορά στα όρια ποιότητας του πόσιμου νερού δεν
εξαντλεί το όλο πρόβλημα διασφάλισης ασφαλούς πόσιμου νερού από τις Αρμόδιες
Αρχές, καθώς η επίλυση των προβλημάτων δεν εξασφαλίζεται μόνο με τη θέσπιση
κατάλληλων ορίων και την εποπτεία τήρησής των, αλλά προϋποθέτει μία ευρύτερη
προσέγγιση, που να καλύπτει και προβλήματα δυνατοτήτων επίτευξης των τιθέμενων
ορίων (π.χ. μέθοδοι επεξεργασίας, τεχνολογικές δυνατότητες, τρόποι λειτουργίας),
επαρκούς προστασίας των προσλαμβανομένων νερών (προστασία φυσικών υδάτινων
σωμάτων) και λειτουργίας και προστασίας του δικτύου διανομής (δευτερογενείς
ρυπάνσεις, σφάλματα συνδέσεων κλπ.).
Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού αποτελούν μία ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται με
την ποιοτική διαχείριση των υδάτων από την πηγή του νερού έως και τη βρύση του
καταναλωτή, υιοθετώντας την αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων» (multiple barriers) και
εστιάζοντας στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας
υδροδότησης διασφαλίζοντας:
• την ελαχιστοποίηση παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερό από την πηγή,
• τη σωστή επεξεργασία του ύδατος ώστε να είναι κατάλληλο για πόση,
• τη σωστή διανομή σε δίκτυα ύδρευσης, ανεξάρτητα του μεγέθους των δικτύων αυτών.
Τα κύρια στοιχεία του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού είναι συνοπτικά τα ακόλουθα:
• Εκτίμηση του υπάρχοντος συστήματος ύδρευσης. Είναι απαραίτητο να εκτιμηθεί αν το
υπάρχον σύστημα διανομής νερού μπορεί να αποδώσει πόσιμο νερό που να ικανοποιεί
τους ποιοτικούς στόχους της κείμενης νομοθεσίας με στόχο την προστασία της δημόσιας
υγείας.
Η εκτίμηση αυτή, αφορά στον προσδιορισμό των πιθανών κινδύνων σε κάθε κρίκο της
αλυσίδας υδροδότησης, το μέγεθος του κινδύνου, καθώς και τα κατάλληλα μέτρα που
μπορούν να αναγνωριστούν για τη μετρίαση του ρίσκου και την επίτευξη του ποιοτικού
και ποσοτικού στόχου για το πόσιμο νερό με επακόλουθη την προστασία της δημόσιας
υγείας.
• Επιχειρησιακή παρακολούθηση κατάλληλης φύσης και συχνότητας, σε συγκεκριμένα
σημεία στην αλυσίδα παροχής νερού για το κάθε μέτρο που αναγνωρίζεται, έτσι ώστε να
εντοπίζεται εγκαίρως οποιαδήποτε παρέκκλιση από την επιθυμητή απόδοση. Η
παρακολούθηση αυτή σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τον έλεγχο και
παρακολούθηση της ποιότητας από τις Υπηρεσίες Ύδρευσης, αλλά δρα ως ενδιάμεσος
συμπληρωματικός μηχανισμός ελέγχου ποιότητας, μεταξύ των υπεύθυνων φορέων αρχών
και του τελικού χρήστη και
• Καταγραφή των διαχειριστικών ρυθμίσεων, όπως οι λεπτομέρειες του συστήματος
εκτίμησης κινδύνου, η επιχειρησιακή παρακολούθηση και διαπίστευση ποιότητας, με την
αναλυτική περιγραφή των συνθηκών λειτουργίας σε μια διαδικασία ρουτίνας, καθώς και
η περιγραφή των διαχειριστικών ενεργειών σε περιπτώσεις διακινδύνευσης της
ανθρώπινης υγείας οφειλόμενης σε μη αποδεκτή ποιότητα του πόσιμου νερού.
Συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη υποστηρικτικών ενεργειών για την εξασφάλιση του
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βέλτιστου αποτελέσματος και
απασχολούμενων με τα Σχέδια.

καθορισμός

εκπαιδευτικής

κατάρτισης

των

Το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο για τη διασφάλιση της
ποιότητας του πόσιμου νερού στο σύστημα ύδρευσης από την πηγή έως και τον
καταναλωτή με βάση τη σχετική νομοθεσία και τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις. Η
σύνταξη και εφαρμογή του, αποτελεί πρόκληση για τους υπεύθυνους φορείς, τα στελέχη
των οποίων μακροπρόθεσμα εξοικειώνονται με αυτό, το βελτιστοποιούν και εν τέλει
επωφελούνται από την εφαρμογή του, ενώ η επιτυχία της εφαρμογής του κρίνεται στην
καλή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη μιας
πλήρους οργανωμένης διαδικασίας.
Με βάση τα παραπάνω, εισηγούμαι τη λήψη Απόφασης για:
1. Την αποδοχή των όρων της ως άνω Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Την έγκριση της υποβολής αίτησης και την αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου για
την Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) από το Δήμο Κέας με απώτερο στόχο
την προστασία και την εξασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού των υδροληψιών
3. Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου προκειμένου να προβεί σε όλες τις προενταξιακές
ενέργειες για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης.
Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση , λαμβανοντας υπόψη τα
ανωτέρω και την εισήγηση της Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Αποδέχεται τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Εγκρίνει την υποβολή αίτησης και την αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου για για
την Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) από το Δήμο Κέας με απώτερο στόχο
την προστασία και την εξασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού των υδροληψιών
3. Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο προκειμένου να προβεί σε όλες τις προενταξιακές ενέργειες
για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 17/2020
Θέμα 17ο: Καθορισμός περιεχομένου προκήρυξης για την επιλογή συμπαραστάτη
του Δημότη και της Επιχείρησης. [Εισήγητης:Δήμαρχος κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου]
Αναβάλλεται
Λύεται η συνεδρίαση.
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Ο Πρόεδρος
Θεόδωρος Ι. Καμίλης

Τα Μέλη
Δημήτριος Ν. Μουζάκης
Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας
Ιωάννης Θ. Ζιώγας
Αντώνιος Ν.Λουρής
Μαρία Μ. Πατηνιώτη
Γεώργιος Χ. Βουτσινάς
Στυλιανή Ε. Δεμένεγα
Νικόλαος Β. Δεμένεγας
Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη
Αντώνιος Α. Πατηνιώτης
Μουζάκη Αντ. Σώζα
Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος
Στυλιανός Γ. Γκρέκας
Δήμητρα Αλ. Κορασίδη
Βασίλειος Στ. Βαλεράς
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