
10ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 8ης Απριλίου 2020

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 10ης/08.04.2020
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 8 Απριλίου 2020 και ώρα 09:30, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς (ΠΝΠ
ΦΕΚ55/11-3-2020),  η  10η  τακτική  συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Κέας,
ύστερα από την αριθμ. πρωτ.1433/03-04-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Δήλωσαν τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση τα κάτωθι 7 μέλη.  Η δήλωση συμμετοχής έγινε με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά. 

           ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                                       ΜΗ   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

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

                         
 

         
  
 

Ο  συντονισμός  της  διαδικασίας  για  τη  λήψη αποφάσεων  και  την  συγγραφή  του  συνοπτικού
πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 1433/03-04-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και  δαπανών οικονομικού έτους
2020.

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 2ο : Σύσταση παγίας προκαταβολής και ορισμός των Προέδρων των Κοινοτήτων Δήμου
Κέας ως υπολόγων διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής έτους 2020.

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]

 ΘΕΜΑ 3ο : Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού για τη διαχείριση της πάγιας προκα-
ταβολής των Κοινοτήτων Δήμου Κέας έτους 2020.

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 4ο : Ορισμός δικηγόρου για την νομική υποστήριξη σχετικά με την ανέλκυση – μετακίνηση
ναυαγίου πλοίου Δ/Ξ DORDUNCU σημαίας Τουρκίας, που προσάραξε έξω από τον λιμενοβραχίο-
να της Κέας.

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]

Η δήλωση ψήφου ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ/ΠΑΡΩΝ για τα θέματα της συνεδρίασης έγινε με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή/και προφορικά μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.
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ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους
2020.

      
Ο  Πρόεδρος  της  οικονομικής  επιτροπής  εισηγούμενος  το  1ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός του έτους 2020 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την
υπ΄  αριθμ  1/2020  απόφαση,  και  είναι  υποχρεωτικό  να  αναμορφωθεί  όπως  αναφέρεται  στο
άρθρο 6  της  ΚΥΑ 55905/2019 «Παροχή οδηγιών  για  την  κατάρτιση του προϋπολογισμού των
δήμων,  οικονομικού  έτους  2020»  προκειμένου  να  αποτυπωθούν  σε  αυτόν  τα  πραγματικά
οικονομικά αποτελέσματα του Δήμου.

Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ι ΤΩΝ
ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
2018

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
2019

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ
2020

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 9.006,40 9.428,08 11.255,00

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 24.037,70 17.757,28 18.000,00

03
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

343.263,82 343.826,06 438.842,50

04
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ

ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

105.401,79 105.360,73 96.480,00

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 0,00

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 6.144,00 6.355,00 6.400,00

11
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
0,00 0,00 0,00

14
ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 2.000,00 1.000,00 0,00

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ

45.408,55 39.281,96 28.600,00

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 48.671,15 50.169,76 20.000,00

21 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 226.432,70 240.973,42 242.205,00

22 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 56.239,57 2.454,03 600,00

866.605,68 816.606,32 862.382,50



9ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 31ης Μαρτίου 2020

Σύμφωνα με  το άρθρο 6  της ΚΥΑ 55905  «..οι  δήμοι...  επαναϋπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί  να
εγγραφεί στον Π/Υ 2020 για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό
ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που
πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2018 ή 2019».

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται η  αρνητική διαφορά μεταξύ των εισπραχθέντων των ετών 2019 και
2018. Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ κατάρτισης Π/Υ, το ανώτατο όριο ιδίων εσόδων που μας επιτρέπεται να
εγγράψουμε για το έτος 2020 είναι ίσο με το ύψος των εισπράξεων του έτους 2018, δηλαδή 866.605,68€. 
Στην στήλη «Εγκεκριμένος Π/Υ 2020» παρατηρούμε ότι έχουν εγγραφεί συνολικά 862.382,50€. Το εγγεγραμμένο
ποσό είναι χαμηλότερο από το ανώτατο επιτρεπτό, επομένως επί του παρόντος δεν απαιτείται αναμόρφωση των
ΚΑ της ομάδας των ιδίων εσόδων. 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ

Στις 31/12/2019 τα εισπρακτέα υπόλοιπα ανήλθαν στο ποσό των 545.357,91€ βάσει του ταμιακού
απολογιστικού πίνακα.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 55905 «..οι δήμοι εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά 
ποσά και, σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να 
εγγραφεί στον ΚΑΕ 85«Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» με βάση την αρχή ότι η 
συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2020 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2018 
και 2019»    

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΙΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2018

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
2019

32

εισπρακτέα
υπόλοιπα από
βεβαιωθέντα

έσοδα κατά τα
παρελθόντα έτη

132.520,77 110.334,28

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι οι εισπράξεις του έτους 2019 είναι λιγότερες από αυτές 
του 2018 κατά 22.186,49€. Η διαφορά είναι αρνητική, άρα πρέπει να δεχθούμε ότι οι εισπράξεις στον 
ΚΑΕ 32 για το έτος 2020 θα ανέλθουν στο ύψος των εισπράξεων του έτους 2018, ποσό 132.520,77€.

Η πρόβλεψη μη είσπραξης για το 2020 (ΚΑΕ 85) διαμορφώνεται ως εξής:

Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/12/19   545.357,91
Μείον πρόβλεψη εισπράξεων 2020 -   132.520,77  

  ΚΑΕ 85   412.837,14
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Το ποσοστό εισπραξιμότητας για το 2020 υπολογίζεται ως το πηλίκο της πρόβλεψης εισπράξεων του 
ΚΑΕ 32 προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων:

Πρόβλεψη εισπράξεων 2020    132.520,77
προς εισπρακτέα υπόλοιπα     545.357,91

και διαμορφώνεται στο 24,30%.

Στην παρ. Β.3.2 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 55905/2019 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 των ανταποδοτικών υπηρεσιών.

Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Στις 31/12/2019 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης ανήλθαν στο 
ποσό των 198.193,03€ βάσει του ταμιακού απολογιστικού πίνακα.

Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι το έτος 2019 εισπράχθηκαν 61.072,04€ ποσό λίγο 
μεγαλύτερο σε σχέση με το έτος 2018. Η διαφορά των δύο ετών είναι θετική κατά 131,40€, άρα 
πρέπει να δεχθούμε ότι οι εισπράξεις των υπολοίπων Ύδρευσης – Αποχέτευσης  για το έτος 2020 
θα ανέλθουν στο ύψος των εισπράξεων του έτους 2018 συν τη θετική διαφορά, ποσό 61.072,04€.

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2018
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

2019

32

εισπρακτέα
υπόλοιπα από

βεβαιωθέντα έσοδα
κατά τα παρελθόντα

έτη

60.940,64 61.072,04
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Η πρόβλεψη μη είσπραξης για το 2020 (ΚΑΕ 85) διαμορφώνεται ως εξής:

Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/12/19  198.193,03
   Μείον πρόβλεψη εισπράξεων 2020        -   61.072,04

 ΚΑΕ 85  137.120,99

Το ποσοστό εισπραξιμότητας για το 2020 υπολογίζεται ως το πηλίκο της πρόβλεψης εισπράξεων του 
ΚΑΕ 32 προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων:

Πρόβλεψη εισπράξεων 2020      61.072,04
προς εισπρακτέα υπόλοιπα    198.193,03

και διαμορφώνεται στο 30,81%.

Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

Στις 31/12/2019 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού  
ανήλθαν στο ποσό των 5.010,84€ βάσει του ταμιακού απολογιστικού πίνακα.

Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι το έτος 2019 εισπράχθηκαν 603,15€ ενώ το 2018 δεν 
υπήρξαν εισπράξεις. Προφανώς η διαφορά των δύο ετών είναι θετική κατά το ποσό της 
είσπραξης 2019 δηλαδή, 603,15€. Θεωρούμε ότι οι εισπράξεις των υπολοίπων Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισμού  για το έτος 2020 θα ανέλθουν στο ποσό των 603,15€.

Η πρόβλεψη μη είσπραξης για το 2020 (ΚΑΕ 85) διαμορφώνεται ως εξής:

Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/12/19  5.010,84
Μείον πρόβλεψη εισπράξεων 2020  -   603,15
                            ΚΑΕ 85  4.407,69

Το ποσοστό εισπραξιμότητας για το 2020 υπολογίζεται ως το πηλίκο της πρόβλεψης εισπράξεων 
του ΚΑΕ 32 προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων:

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2018 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
2019

32

εισπρακτέα
υπόλοιπα από

βεβαιωθέντα έσοδα
κατά τα παρελθόντα

έτη

0,00
603,15
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Πρόβλεψη εισπράξεων 2020      603,15
προς εισπρακτέα υπόλοιπα     5.010,84

και διαμορφώνεται στο 12,04%.

Αναλυτικά η διαμόρφωση του ΚΑΕ 32 παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα

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

3211.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 5.615,30 -604,46 5.010,84

3212.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη
ύδρευσης 147.270,03 7.588,81 154.858,84

3212.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο ύδρευσης 19.371,42 1.547,76 20.919,18

3212.0003 Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά τέλη
ύδρευσης 776,27 99,36 875,63

3214.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη
αποχέτευσης 11.896,11 720,51 12.616,62

3214.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο
αποχέτευσης 7.568,89 1.353,87 8.922,76

3215.0001 Τέλος ακίνητης περιουσίας 504,12 -40,62 463,50

3218.0001 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων
εστιατορίων κτλ 13.272,70 1.137,47 14.410,17

3218.0002 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 1.909,79 -92,84 1.816,95

3219.0001 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίου 445,64 -182,00 263,64
3219.0002 Έσοδα από την χρήση σφαγείων 1.776,86 772,38 2.549,24
3219.0003 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 8.954,67 1.440,00 10.394,67
3219.0004 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων 60.724,21 -188,72 60.535,49
3219.0005 Έσοδα από νεκροταφεία 7.360,73 -1.868,03 5.492,70
3219.0006 Εισπρακτέα υπόλοιπα από ΦΠΑ Σφαγείων 417,59 -52,36 365,23

3219.0007 Λοιπά έσοδα από καθαριότητα &
ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) 11.000,00 358,60 11.358,60

3219.0008 Λοιπά τακτικά έσοδα 74.741,31 -347,63 74.393,68

3219.0009 Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων 397,29 -54,53 342,76

3219.0010 ΦΠΑ Υδρευσης  Αποχέτευσης 23.341,46 2.176,93 25.518,39
3221.0001 Πρόστιμα ΚΟΚ 24.298,07 -624,31 23.673,76
3221.0002 Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα 4.714,41 388,72 5.103,13
3221.0003 Πρόστιμο παράνομου υπαίθριου εμπορίου 9.280,84 0,00 9.280,84
3221.0004 Πρόστιμα 2% 6.811,60 -2.918,76 3.892,84
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3221.0005 Πρόστιμο λατομείων 38.053,60 -7.722,38 30.331,22

3221.0006 Πρόστιμα από παραβάσεις φορολογικών
διατάξεων 37,28 187,23 224,51

3221.0007
Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της

απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε
τρίτους

2.108,00 0,00 2.108,00

3221.0008 Πρόστιμο για παραβάσεις καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος

8.292,61 -737,89 7.554,72

3222.0002
Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για
το έργο «Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε

χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων»
0,00 52.080,00 52.080,00

ΣΥΝΟΛΟ 490.940,80 54.417,11 545.357,91

Η διαμόρφωση του ΚΑΕ 85 παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα

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

00.8511.0001
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων 228.173,10 43.135,36 271.308,46

20.8511.0001
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων καθαριότητας 5.179,71 -772,02 4.407,69

25.8511.0001
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων ύδρευσης 125.067,22 12.053,77 137.120,99

ΣΥΝΟΛΟ 358.420,03 54.417,11 412.837,14

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ

Σύμφωνα με τα βιβλία του Δήμου και τα extrait των τραπεζών, το χρηματικό υπόλοιπο στις 
31/12/2019 ανέρχεται στο ποσό των 1.612.832,04€. Αναμορφώνουμε τους ΚΑΕ 51 ως εξής:

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

5111.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από

τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων
ΠΟΕ

88.578,73 -86.109,90 2.468,83

5113.0001

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
τακτικά έσοδα για την κάλυψη

ειδικευμένων δαπανών (Ύδρευση-
Αποχέτευση)

229.650,34 674,90 230.325,24

5113.0002

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
τακτικά έσοδα για την κάλυψη

ειδικευμένων δαπανών (Καθαριότητα-
Ηλεκτροφωτισμός)

18.789,19 8.942,98 27.732,17
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5119.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει

δαπανών του  δήμου
326.063,08 -323.804,60 2.258,48

5121.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από

έκτακτα έσοδα για την κάλυψη
υποχρεώσεων ΠΟΕ

21.449,00 96.413,53 117.862,53

5122.0001

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις
προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες

(ΣΑΤΑ).

391.966,83 119.372,45 511.339,28

5122.0002

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις
προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες

(Υπ. δωρεάς ασθενοφόρου)

10.552,71 874,33 11.427,04

5123.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από

έκτακτα έσοδα για την κάλυψη  δαπανών
(πυροπροστασίας)

25.090,09 1.248,43 26.338,52

5123.0002
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από

έκτακτα έσοδα για την κάλυψη
ειδικευμένων δαπανών

8.487,86 13.249,82 21.737,68

5123.0003
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από

έκτακτα έσοδα για την κάλυψη  δαπανών
(ΛΤΣ)

0,00 6.651,96 6.651,96

5124.0002
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το

ΕΣΠΑ (Κέντρο Κοινότητας) 3.659,38 -3.659,38 0,00

5124.0004
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (παιδ. Χαρές) 3.733,80 0,00 3.733,80

5124.0005
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (επενδυτικές δαπάνες) 92.400,00 0,00 92.400,00

5124.0006
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το

ΕΣΠΑ (απαλλοτριώσεις ΧΥΤΑ) 0,00 55.834,33 55.834,33

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

δαπανών του δήμου
183.579,75 319.142,43 502.722,18

ΣΥΝΟΛΟ 1.404.000,76 208.831,28 1.612.832,04

Το σύνολο των απλήρωτων δαπανών στο τέλος του έτους 2019 ανέρχεται στο ποσό των 146.099,86€ και ισούται 
με τις εγγραφές στους ΚΑΕ 5111,5121 και 5113 όπως αναλύονται  παρακάτω. Η συνολική αύξηση των ΚΑΕ 81 
ανέρχεται στις 2.489,48€ και από 143.610,38 διαμορφώθηκε σε 146.099,86€
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1) Ο ΚΑΕ 5111.0001 ποσό 2.468,83€ χρηματοδοτεί τακτικές δαπάνες ΠΟΕ  όπως παρουσιάζονται 
στον παρακάτω πίνακα

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Εγκεκριμένος

Π/Υ Αναμόρφωση
Τελική

Διαμόρφωση

00.8111 Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού 3.012,00 -1.747,85 1.264,15 Τακτικά

10.8111 Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού

776,16 -450,00 326,16 »

30.8111 Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού 900,12 -21,60 878,52 »

ΣΥΝΟΛΟ 4.688,28 -2.219,45 2.468,83

30.8112 Αμοιβές αιρετών
αρχόντων και τρίτων

9.920,00 0,00 9.920,00 Έκτακτα
Ειδικευμένα

70.8113 Αμοιβές και έξοδα
τρίτων Παροχές τρίτων 344,91 0,00 344,91 »

ΣΥΝΟΛΟ 10.264,91 0,00 10.264,91

00.8112 Αμοιβές αιρετών
αρχόντων και τρίτων

12.105,00 -5.835,00 6.270,00 Έκτακτα
Ανειδίκευτα

00.8113 Αμοιβές και έξοδα
τρίτων Παροχές τρίτων 1.800,00 674,11 2.474,11 »

00.8114 Φόροι - Τέλη 14.527,75 7.835,42 22.363,17 »
00.8115 Διάφορα έξοδα 28,52 2.042,30 2.070,82 »
00.8117 Λοιπά έξοδα 9.651,54 -207,75 9.443,79 »

10.8113 Αμοιβές και έξοδα
τρίτων Παροχές τρίτων 17.454,00 -15.732,29 1.721,71 »

10.8115 Διάφορα έξοδα 50,00 -50,00 0,00 »

10.8121
Αγορές κτιρίων

τεχνικών έργων και
προμήθειες παγίων

0,00 449,94 449,94 »

15.8113 Αμοιβές και έξοδα
τρίτων Παροχές τρίτων

2.730,00 -1.265,77 1.464,23 »

30.8113 Αμοιβές και έξοδα
τρίτων Παροχές τρίτων 1.526,00 2.391,78 3,917,78 »

30.8115 Διάφορα έξοδα 251,46 -251,46 0,00 »

30.8116 Δαπάνες προμήθειας
αναλωσίμων

2.300,00 4.956,99 7.256,99 »

30.8121
Αγορές κτιρίων

τεχνικών έργων και
προμήθειας παγίων

200,00 -0,01 199,99 »

45.8113 Αμοιβές και έξοδα
τρίτων Παροχές τρίτων 0,00 885,61 885,61 »

70.8113 Αμοιβές και έξοδα
τρίτων Παροχές τρίτων

5.655,09 -3.051,09 2.604,00 »

70.8116 Δαπάνες προμήθειας
αναλωσίμων 3.830,00 -3.277,89 552,11 »
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70.8117 Λοιπά έξοδα 1.516,18 0,00 1.516,18 »

ΣΥΝΟΛΟ 73.625,54 10.435,11 63.190,43

-10.264,91 10.264,91

μεταφορά
Ειδικευμένω
ν ΠΟΕ στον

5121

-63.190,43 63.190,43

μεταφορά
ανειδίκευτων

ΠΟΕ στον
5121

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 88.578,73 -86.109,90 2.468,83

2) Ο ΚΑΕ 5121.0001  ποσό 117.862,53€ χρηματοδοτεί δαπάνες ΠΟΕ προερχόμενες από έκτακτα 
έσοδα όπως αναμορφώνονται στον παρακάτω πίνακα

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

Διαμόρφωση

15.8121
Αγορές κτιρίων

τεχνικών έργων και
προμήθειες παγίων

17.949,00 -2,00 17.947,00

20.8121
Αγορές κτιρίων

τεχνικών έργων και
προμήθειας παγίων

0,00 3.205,40 3.205,40

30.8122 Έργα 0,00 20.047,20 20.047,20

60.8111 Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού

3.000,00 -30,77 2.969,23

60.8113 Αμοιβές και έξοδα
τρίτων Παροχές τρίτων 400,00 -161,64 238,36

60.8115 Διάφορα έξοδα 100,00 -100,00 0,00

21.449,00 22.958,19 44.407,19

30.8112 Αμοιβές αιρετών
αρχόντων και τρίτων

9.920,00 0,00 9.920,00

Ειδικευμένα
εκ

μεταφοράς
από τον 5111

70.8113 Αμοιβές και έξοδα
τρίτων Παροχές τρίτων 344,91 0,00 344,91

Ειδικευμένα
εκ

μεταφοράς
από τον 5111

10.264,91 0,00 10.264,91
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00.8112 Αμοιβές αιρετών
αρχόντων και τρίτων

12.105,00 -5.835,00 6.270,00

Ανειδίκευτα
εκ

μεταφοράς
από τον 5111

00.8113 Αμοιβές και έξοδα
τρίτων Παροχές τρίτων 1.800,00 674,11 2.474,11

00.8114 Φόροι - Τέλη 14.527,75 7.835,42 22.363,17

00.8115 Διάφορα έξοδα 28,52 2.042,30 2.070,82

00.8117 Λοιπά έξοδα 9.651,54 -207,75 9.443,79

10.8113 Αμοιβές και έξοδα
τρίτων Παροχές τρίτων 17.454,00 -15.732,29 1.721,71

10.8115 Διάφορα έξοδα 50,00 -50,00 0,00

10.8121
Αγορές κτιρίων

τεχνικών έργων και
προμήθειες παγίων

0,00 449,94 449,94

15.8113 Αμοιβές και έξοδα
τρίτων Παροχές τρίτων 2.730,00 -1.265,77 1.464,23

30.8113 Αμοιβές και έξοδα
τρίτων Παροχές τρίτων

1.526,00 2.391,78 3.917,78

30.8115 Διάφορα έξοδα 251,46 -251,46 0,00

30.8116 Δαπάνες προμήθειας
αναλωσίμων

2.300,00 4.956,99 7.256,99

30.8121
Αγορές κτιρίων

τεχνικών έργων και
προμήθειας παγίων

200,00 -0,01 199,99

45.8113 Αμοιβές και έξοδα
τρίτων Παροχές τρίτων 0,00 885,61 885,61

70.8113 Αμοιβές και έξοδα
τρίτων Παροχές τρίτων

5.655,09 -3.051,09 2.604,00

70.8116 Δαπάνες προμήθειας
αναλωσίμων 3.830,00 -3.277,89 552,11

70.8117 Λοιπά έξοδα 1.516,18 0,00 1.516,18
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73.625,54 -10.435,11 63.190,43

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 105.339,45 12.523,08 117.862,53

Ο αρχικός 5121 αυξήθηκε κατά 22.958,19€ από τους κωδικούς ποε που ήταν εξ αρχής 
εγγεγραμμένοι, κατά 10.264,91€ από τα ειδικευμένα ποε που μεταφέρθηκαν από τον 5111 και 
κατά 63.190,43€ από τα ανειδίκευτα ποε που μεταφέρθηκαν από τον 5111. Αναλυτικά: Αρχικός 
5121 = 21.449,00 + 22.958,19 + 10.264,91 + 63.190,43 = 117.862,53€.

3) Ο ΚΑΕ 5113.0001 αφορά το χρηματικό υπόλοιπο που προέρχεται από τα έσοδα της υπηρεσίας Ύδρευσης – 
Αποχέτευσης. Έχει αυξηθεί κατά 674,90€ και διαμορφώθηκε στο ποσό των 230.325,24€ εκ των οποίων ποσό 
6.789,51€ αφορά σε τιμολόγια ΠΟΕ της υπηρεσίας. 
Το υπολειπόμενο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για δαπάνες της υπηρεσίας όπως θα παρουσιαστεί αναλυτικά στο 
κεφάλαιο που αφορά στην υπηρεσία αυτή.

4) Ο ΚΑΕ 5113.0002 αφορά το χρηματικό υπόλοιπο που προέρχεται από τα έσοδα της υπηρεσίας Καθαριότητας 
και Ηλεκτροφωτισμού. Έχει αυξηθεί κατά 8.942,98€ και διαμορφώθηκε στο ποσό των 27.732,17€ εκ των οποίων 
ποσό 18.978,99€ αφορά σε τιμολόγια ΠΟΕ της υπηρεσίας. 
Το υπολειπόμενο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για δαπάνες της υπηρεσίας όπως θα παρουσιαστεί αναλυτικά στο 
κεφάλαιο που αφορά στην υπηρεσία αυτή

4)  Ο ΚΑΕ 5122.0001 αφορά στο χρηματικό υπόλοιπο που προέρχεται από την αδιάθετη ΣΑΤΑ.   Η αύξηση του 
ΚΑΕ είναι της τάξης των 119.372,45€.  Οι επενδυτικές δαπάνες αυξάνονται  ισόποσα:

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

Διαμόρφωση

15.7336.0001 Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5
Ιουλίδας 11.133,54 -567,09 10.566,45

30.7332.0001 Ανάπλαση πλατείας Κάτω
Μεριάς

56.500,00 115,19 56.615,19

30.7323.0004 Κατασκευή τεχνικών απορροής
όμβριων 53.740,06 20.659,94 74.400,00

30.7333.0041 Βελτίωση βατότητας οδοποιίας
έτους 2020

70.000,00 4.400,00 74.400,00

30.7333.0004 Εργασίες βελτίωσης δημοτικής
οδού Σωρός - Σπαθί 0,00 25.984,01 25.984,01

30.7323.0003 Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης
οδοποιίας

0,00 9.652,80 9.652,80
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30.7135.0008 Προμήθεια παγίων για Γαλάζιες
Σημαίες

1.000,00 9.000,00 10.000,00

30.7135.0013 Προμήθεια εξοπλισμού
τοπογραφήσεων

0,00 5.128,00 5.128,00

62.7131.0001
Προμήθεια μηχανήματος

κλαδοθρυμματιστή
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

48.064,40 5.000,00 53.064,40

62.7132.0001

Προμήθεια απορριμματοφόρων
και λοιπών οχημάτων

αποκομιδής και μεταφοράς
απορριμμάτων και

ανακυκλώσιμων υλικών
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

150.000,00 40.000,00 190.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 390.438,00 119.372,85 509.810,85

Το σύνολο του ΚΑΕ 30.7135.0013 Προμήθεια εξοπλισμού τοπογραφήσεων είναι 11.000,00€. Το 
υπόλοιπο ποσό 5.872,00€ θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΤΑ 2020.

5)  Ο ΚΑΕ 5122.0002 αφορά στο υπόλοιπο της δωρεάς για την αγορά ασθενοφόρου.   

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

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

15.6473.0003
Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών

δραστηριοτήτων και υπηρεσιών
πρόνοιας

10.552,71 874,33 11.427,04

6) Ο ΚΑΕ 5123.0001 αυξήθηκε κατά 1.248,43€. Οι δαπάνες διαμορφώνονται ως εξής προκειμένου να 
απορροφηθεί η αύξηση του χρηματικού υπολοίπου:

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

Διαμόρφωση

70.6262.0003
Συντήρηση και επισκευή

πυροσβεστικών κρουνών οικισμών
(πυροπρο)

500,00 500,00 1.000,00

70.6699.0003 Προμήθεια διαφόρων υλικών για το
πυροσβεστικό κλιμάκιο (πυροπρο)

2.590,09 248,43 2.838,52

70.6699.0004 Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας
εθελοντών πυροσβεστών (πυροπρο) 2.000,00 500,00 2.500,00

5.090,09 1.248,43 6.338,52

7) Ο ΚΑΕ 5123.0002 αυξήθηκε κατά 13.249,82€. Οι δαπάνες διαμορφώνονται ως εξής 
προκειμένου να απορροφηθεί η αύξηση του χρηματικού υπολοίπου:
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Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική

Διαμόρφωση

10.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 0,00 21.737,68 21.737,68

Στον αρχικό π/υ δεν είχε εγγραφεί το ποσό των 8.487,86€ στον κωδικό 10.6054 και είχε 
μεταφερθεί στο αποθεματικό. Αναμορφώνουμε τον 10.6054 εγγράφοντας σε αυτόν την αύξηση 
του χρηματικού υπολοίπου και το αντίστοιχο ποσό από το αποθεματικό.

8) Ο ΚΑΕ 5123.0003 αυξήθηκε κατά 6.651,96€. Οι δαπάνες διαμορφώνονται ως εξής προκειμένου
να απορροφηθεί η αύξηση του χρηματικού υπολοίπου:

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

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

70.6279.0020 Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού ΧΛΖ
Κορησσίας - Βουρκαρίου (συνεχ 2019) 5.100,00 2.832,89 7.932,89

70.6279.0018 Καθαρισμός θαλάσσιου χώρου ΧΛΖ
Κορησσίας - Βουρκαρίου

3.000,00 2.000,00 5.000,00

70.6279.0025 Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού ΧΛΖ
Κορησσίας - Βουρκαρίου 2020-21 10.000,00 1.819,07 11.819,07

18.100,00 6.651,96 24.751,96

9)  Ο ΚΑΕ 5124.0002 αφορά το χρηματικό υπόλοιπο από την δράση «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας» 
και μειώθηκε  κατά 3.659,38€. 

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

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

60.6041.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων
Κέντρου Κοινότητας 23.790,00 -2.000,00 21.790,00

60.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
Κέντρου Κοινότητας

5.950,00 -1.159,38 4.790,62

60.6422.0001
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση

μετακινούμενων υπαλλήλων Κέντρου
Κοινότητας

1.500,00 -500,00 1.000,00

31.240,00 -3.659,38 27.580,62

10)  Ο ΚΑΕ 5124.0006  αφορά το χρηματικό υπόλοιπο από το έργο «Απαλλοτριώσεις για την κατασκευή 
ΧΥΤΑ στην Κέα». Με το γραμμάτιο 324/31-12-2019 εισπράχθηκε το ποσό των 55.834,33€, το οποίο κατά
την κατάρτιση του π/υ 2020 είχε εγγραφεί στον ΚΑ εσόδου 1328.0006. Αναμορφώνουμε μειώνοντας 
ισόποσα το  αρχικό έσοδο.
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Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

1328.0006
Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για

απαλλοτριώσεις για την κατασκευή
ΧΥΤΑ στην Κέα

55.834,33 -55.834,33 0,00

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

1)  Κατανομή από τους ΚΑΠ προς τους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους.

Με την 19426/23-3-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ ΨΠ4Γ46ΜΤΛ6-8ΙΒ), 
αποδόθηκαν στου δικαιούχους Δήμους τα προσαυξημένα ποσά για το 2020. Για τον Δήμο Κέας το 
ποσό αυτό ήταν 238.600,00€ αυξημένο κατά 46.400,00€. Το ΔΣ Κέας αποδέχθηκε την 
επιχορήγηση με την 40/2020 απόφασή του. (ΑΔΑ ΩΨΡ0ΩΕΔ-87Β).  Από την επιχορήγηση αυτή θα 
καλυφθούν λειτουργικές δαπάνες.

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

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

1211.0004 Επιχορήγηση μικρών ορεινών και
νησιωτικών Δήμων 192.200,00 46.400,00 238.600,00

2) Έκτακτη κατανομή από τους ΚΑΠ προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του 
κορονοϊού COVID-19

Με την 18209/13-3-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ Ψ0Γ646ΜΤΛ6-Τ3Σ), 
αποδόθηκαν Δήμους ποσά για την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών. Για τον Δήμο Κέας το 
ποσό αυτό ήταν 5.000,00€. Το ΔΣ Κέας αποδέχθηκε την επιχορήγηση με την 39/2020 απόφασή 
του. (ΑΔΑ ΨΝΩΤΩΕΔ-Ξ0Δ).  Από την επιχορήγηση αυτή θα καλυφθούν οι ακόλουθες δαπάνες.

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

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

1211.0005

Επιχορηγήσεις από εθνικούς
πόρους για την αποφυγή της

διάδοσης του κορονοϊού COVID-
19

0,00 5.000,00 5.000,00

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Εγκεκριμένος

Π/Υ
Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

10.6279.0006 Εργασία απολύμανσης -
μυοκτονίας - απεντόμωσης

κτιρίων του Δήμου 2020

1.500,00 3.000,00 4.500,00

15.6279.0012

Κατεπείγουσα απολύμανση
κοινοχρήστων χώρων για την

αποφυγή διασποράς του
κορωνοϊού covid-19

2.450,00 2.000,00 4.450,00

3.950,00 5.000,00 8.950,00
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 Το σύνολο του ΚΑΕ 15.6279.0012 είναι 7.000,00 εκ των οποίων 2.550,00 χρηματοδοτούνται από 
ίδιους πόρους.

3) ΚΑΕ 41 και 82

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.
Εγκεκριμένος

Π/Υ Αναμόρφωση
Τελική

Διαμόρφωση

4212.0001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4.000,00 4.000,00 8.000,00

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

Διαμόρφωση

00.8251.0001 Πάγια προκαταβολή στην
δημοτική κοινότητα Ιουλίδας

0,00 2.000,00 2.000,00

00.8251.0002 Πάγια προκαταβολή στην τοπική
κοινότητα Κορησσίας 0,00 2.000,00 2.000,00

0,00 4.000,00 4.000,00

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Η αναμόρφωση των εσόδων της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού παρουσιάστηκε 
ήδη στην Ομάδα ΙΙ και στην αναμόρφωση του χρηματικού υπολοίπου. Τα έσοδα της υπηρεσίας 
επαναλαμβάνονται.

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αρχική
Πίστωση

ΑΥΞΗΣΗ Τελική
Διαμόρφωση

3211.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 5.615,30 -604,46 5.010,84

3219.0007 Λοιπά έσοδα από καθαριότητα &
ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)

11.000,00 358,60 11.358,60

5113.0002

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο
από τακτικά έσοδα για την κάλυψη

ειδικευμένων δαπανών
(Καθαριότητα-Ηλεκτροφωτισμός)

18.789,19 8.942,98 27.732,17

35.404,49 8.697,12 44.101,61

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δαπάνες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισμού που αναμορφώνονται:

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αρχική
Πίστωση

ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΗ

Τελική
Διαμόρφωση

20.6011

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός

μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)

124.268,00 -21.867,00 102.401,00
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20.6021

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός

μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα ΙΔΑΧ)

39.360,00 -26.640,00 12.720,00

20.6041

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός

μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα ΙΔΟΧ)

8.800,00 27.156,00 35.956,00

20.6051
Εργοδοτικές εισφορές

προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου

30.036,00 -975,00 29.061,00

20.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
με σύμβαση αορίστου χρόνου 11.196,00 -7.440,00 3.756,00

20.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού

2.464,00 7.440,00 9.904,00

20.6061
Παροχές ένδυσης (ένδυση

εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού)

4.000,00 -159,04 3.840,96

20.6063.0001 Παροχή γάλακτος στο προσωπικό
καθαριότητας 3.350,00 -42,87 3.307,13

20.6117.0002 Διαχείριση λειτουργίας ΧΥΤΑ 0,00 5.500,00 5.500,00

20.6142.0001 Τοποθέτηση φωτιστικών
σωμάτων από ΔΕΔΔΗΕ

0,00 7.500,00 7.500,00

20.6253.0001 Ασφάλιστρα απορριμματοφόρων 2.000,00 1.000,00 3.000,00

20.6261.0002
Συντήρηση και επισκευή

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
ΧΥΤΑ 2020-21

0,00 1.636,00 1.636,00

20.6262.0015 Συντήρηση και επισκευή
ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ 2019 0,00 10.500,00 10.500,00

20.6262.0016 Εργασίες λειτουργίας ΧΥΤΑ Δήμου
Κέας 2020

24.100,00 -24.100,00 0,00

20.6262.0017
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων)

ΧΥΤΑ
0,00 3.000,00 3.000,00

20.6277.0015 Μεταφορά αποκομιδής
απορριμμάτων 2020 29.000,00 -4.200,00 24.800,00

20.6279.0002 Καθαρισμός κάδων 0,00 7.000,00 7.000,00
20.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 0,00 300,00 300,00

20.6641.0008
Προμήθεια καυσίμων και

λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων (συνεχ 2019)

10.000,00 4.781,82 14.781,82

20.6699.0001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 300,00 3.000,00 3.300,00
20.7135.0001 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 0,00 4.500,00 4.500,00
20.7135.0002 Προμήθεια κάδων και καλαθιών 0,00 5.000,00 5.000,00

20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.199,76 6.703,02 12.902,78

20.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων

1.200,00 3.408,21 4.608,21
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20.8115 Διάφορα έξοδα 500,00 -500,00 0,00

20.8116 Δαπάνες προμήθειας
αναλωσίμων 4.500,00 -3.032,00 1.468,00

20.8511.0001
Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων

καθαριότητας
5.179,71 -772,02 4.407,69

306.453,47 8.697,12 315.150,59

2.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Η αναμόρφωση των εσόδων της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης παρουσιάστηκε ήδη στην 
Ομάδα ΙΙ και στην αναμόρφωση του χρηματικού υπολοίπου. Τα έσοδα της υπηρεσίας 
επαναλαμβάνονται.

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

Διαμόρφωση

3212.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα
τέλη ύδρευσης 147.270,03 7.588,81 154.858,84

3212.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο
ύδρευσης 19.371,42 1.547,76 20.919,18

3212.0003 Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά
τέλη ύδρευσης 776,27 99,36 875,63

3214.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα
τέλη αποχέτευσης 11.896,11 720,51 12.616,62

3214.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο
αποχέτευσης 7.568,89 1.353,87 8.922,76

5113.0001

Χρηματικό υπόλοιπο
προερχόμενο από τακτικά έσοδα

για την κάλυψη ειδικευμένων
δαπανών (Ύδρευση-Αποχέτευση)

229.650,34 674,90 230.325,24

416.533,06 11.985,21 428.518,27

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δαπάνες της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
που αναμορφώνονται

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

Αύξηση Τελική
Διαμόρφωση

25.6011

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός

μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)

34.320,00 -3.096,00 31.224,00

25.6012

Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες

ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές

ΜΟΝΙΜΩΝ

2.141,00 1.009,00 3.150,00
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25.6051
Εργοδοτικές εισφορές

προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου

6.252,00 1.381,00 7.633,00

25.6061.0001 Παροχές ένδυσης 1.000,00 -123,00 877,00

25.6063.0002 Παροχή γάλακτος στο
εργατοτεχνικό προσωπικό 340,00 -39,35 300,65

25.6117.0003

Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης
για την προέγκριση

δημοπράτησης του έργου
«Δίκτυα αποχέτευσης  και

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και
διάθεσης λυμάτων »

15.000,00 5.000,00 20.000,00

25.6262.0010

Επισκευή και συντήρηση
υδραυλικών εγκαταστάσεων
αντλιοστασίων ύδρευσης και

αποχέτευσης

5.000,00 2.193,17 7.193,17

25.6264.0011 Συντήρηση και επισκευή
αυτόματων πωλητών νερού

2020-21

500,00 500,00 1.000,00

25.6275.0004 Εξυγίανση και καθαρισμός πηγών 10.000,00 4.000,00 14.000,00

25.7131.0007 Προμήθεια αυτόματων πωλητών
νερού 0,00 10.000,00 10.000,00

25.7312.0025 Διάνοιξη γεωτρήσεων 15.000,00 5.000,00 20.000,00

25.7312.0027 Αντικατάσταση δικτύου
ύδρευσης 34.600,00 -4.600,00 30.000,00

25.7413.0001
Μελέτη βελτίωσης και επέκτασης

δικτύου ύδρευσης Κορησσίας,
Βουρκαρίου, Οτζιά

3.450,00 -3.450,00 0,00

25.7413.0012

Μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων του έργου

"Βελτίωση και επέκταση δικτύου
ύδρευσης Κορησσίας,
Βουρκαρίου, Οτζιά"

3.450,00 -3.450,00 0,00

25.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.129,48 -2.340,54 1.788,94

25.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων 14.373,61 -12.114,01 2.259,60

25.8115 Διάφορα έξοδα 679,80 -679,80 0,00

25.8116 Δαπάνες προμήθειας
αναλωσίμων 1.000,00 1.565,83 2.565,83

25.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
και προμήθειας παγίων

1.000,00 -824,86 175,14
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25.8511.0001
Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων

ύδρευσης
125.067,22 12.053,77 137.120,99

277.303,11 11.985,21 289.288,32

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σύμφωνα με την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος αναμορφώνουμε τους παρακάτω ΚΑΕ.

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

Διαμόρφωση ΧΡΗΜ/ΣΗ

30.7412.0047
Μελέτη για την

κατασκευή Parking
Ιουλίδας

35.000,00 -5.872,00 29.128,00 ΣΑΤΑ 1311

30.7135.0013
Προμήθεια
εξοπλισμού

τοπογραφήσεων
0,00 5.872,00 5.872,00 ΣΑΤΑ 1311

Το σύνολο του ΚΑΕ 30.7135.0013 «Προμήθεια εξοπλισμού τοπογραφήσεων» είναι 11.000,00€. Το 
υπόλοιπο ποσό 5.128,00€ θα χρηματοδοτηθεί από το χρηματικό υπόλοιπο ΣΑΤΑ 5122.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Εγκεκριμένος

Π/Υ
Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

00.6111.0001 Αμοιβές νομικών 9.720,00 4.000,00 13.720,00

00.6111.0013

Αμοιβή δικηγόρου για την 
υπόθεση απομάκρυνσης του 
ναυαγίου στον λιμένα Κορησσίας 0,00 2.000,00 2.000,00

00.6117.0001 Αμοιβές τοπογράφων 0,00 3.000,00 3.000,00

00.6162.0002
Διαχείριση φωτογραφικού 
αρχείου Δήμου Κέας 0,00 1.500,00 1.500,00

00.6423
Οδοιπορικά έξοδα και 
αποζημίωση τρίτων 7.000,00 1.000,00 8.000,00

00.6431.0003
Δημιουργία οπτικοακουστικού 
υλικού τουριστικής προβολής 8.000,00 -500,00 7.500,00

00.6431.0011 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής 10.000,00 -5.000,00 5.000,00
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00.6432.0004

Δαπάνη συμμετοχής στην έκθεση 
Salon mondiale du tourisme στo 
Παρίσι 1.500,00 -1.500,00 0,00

00.6433.0001

Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά
δώρα και έξοδα φιλοξενίας 
φυσικών προσώπων και 
αντιπροσωπειών 5.000,00 2.000,00 7.000,00

00.6433.0004

Έκδοση μελέτης της 
αρχιτεκτονικής σχολής για τις 
καθοικιές και καθέντρες της Κέας 1.000,00 -1.000,00 0,00

00.6443.0003 Δαπάνη εορτασμού Πάσχα 3.000,00 -2.500,00 500,00

00.6443.0011 Δαπάνη εορτασμού 25ης Μαρτίου 300,00 -300,00 0,00

00.6495.0002 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 500,00 800,00 1.300,00

00.6495.0003

Δαπάνες παροχής σίτισης σε 
εργαζομένους βάσει του αρθ. 32 
Ν. 4483 11.000,00 1.800,00 12.800,00

10.6265.0002
Συντήρηση επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμού 600,00 500,00 1.100,00

10.6643.0002
Προμήθεια καυσίμων για 
θέρμανση και φωτισμό 7.125,13 582,03 7.707,16

10.7131.0005

Προμήθεια συστήματος 
επεξεργασίας νερού για την 
παραγωγή πόσιμου 1.600,00 -1.600,00 0,00

10.7133.0001 Έπιπλα - Σκεύη 3.000,00 -2.000,00 1.000,00

10.7133.0003

Προμήθεια 
φωτοτυπικού/εκτυπωτικού 
μηχανήματος για την διοικητική 
υπηρεσία 3.050,00 1.600,00 4.650,00

10.7135.0005 Προμήθεια πινακίδων για τον 
αντικαπνιστικό νόμο

1.000,00 -1.000,00 0,00

15.6142.0002

Σύμβαση παροχής 
συγκοινωνιακού έργου (άρθρο 19 
Ν. 2963/2001) 0,00 8.000,00 8.000,00

15.6279.0002
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, 
άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 600,00 500,00 1.100,00

15.6279.0012

Κατεπείγουσα απολύμανση 
κοινοχρήστων χώρων για την 
αποφυγή διασποράς του 
κορωνοϊού covid-19 0,00 2.550,00 2.550,00
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15.6414.0003 Μεταφορές εν γένει 0,00 700,00 700,00

15.6471.0003 Καρναβαλικές εκδηλώσεις 2.500,00 -2.296,00 204,00

15.6471.0007

Πολιτιστική εκδήλωση έκθεσης 
φωτογραφίας «Βιόσφαιρα - 
Φωτογραφικά τεκμήρια Κέας» 5.500,00 2.000,00 7.500,00

15.6471.0010
Παραδοσιακή γιορτή 
«Πλυσταριό» 1.500,00 -1.500,00 0,00

15.6471.0002 Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις 3.000,00 -2.000,00 1.000,00

15.6471.0011
Πολιτιστική εκδήλωση «Με του 
δοξαριού την χάρη» 5.000,00 -5.000,00 0,00

15.6472.0002 KEA RUN 2020 2.000,00 -1.000,00 1.000,00

15.6472.0003
Αγώνας Cyclades trail cup: Kea 
Challenge 2020 4.000,00 -4.000,00 0,00

15.6473.0003
Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών

δραστηριοτήτων και υπηρεσιών
πρόνοιας

10.552,71 -5.972,95 4.579,76

15.6473.0005
Διάθεση τροφίμων στις ευπαθείς 
ομάδες του Δήμου Κέας 0,00 5.000,00 5.000,00

15.6661.0004 Προμήθεια ξυλείας 0,00 500,00 500,00

15.6661.0005 Λοιπά υλικά 0,00 2.000,00 2.000,00
15.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 500,00 1.000,00 1.500,00

15.7112.0001

Αγορά οικοπέδου για δημιουργία 
χώρου αθλητικών 
δραστηριοτήτων 20.000,00 -20.000,00 0,00

15.7135.0010 Προμήθεια ταρτάν στίβου 0,00 9.000,00 9.000,00

30.6061

Παροχές ένδυσης (ένδυση 
εργατοτεχνικού και ένστολου 
προσωπικού) 500,00 377,00 877,00

30.6063.0002
Παροχή γάλακτος στο 
εργατοτεχνικό προσωπικό 605,00 -3,71 601,29

30.6261.0003
Αντικατάσταση κουφωμάτων 
δημοτικών κτιρίων 2.000,00 500,00 2.500,00

30.6262.0020
Παροχή υπηρεσίας για την 
αποκατάσταση ξερολιθιών 0,00 13.530,00 13.530,00
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30.6263.0004
Έκτακτες επισκευές μεταφορικών 
μέσων 1.000,00 1.000,00 2.000,00

30.6264.0008
Έκτακτες επισκευές μηχανημάτων 
έργου 0,00 1.000,00 1.000,00

30.6414.0005 Μεταφορές εν γένει 0,00 1.000,00 1.000,00

30.6641.0008

Προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων (συνεχ 2019) 3.708,72 1.507,08 5.215,80

30.6644.0008

Προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 
(συνεχ 2019) 3.555,00 4.616,05 8.171,05

30.6661.0003 Προμήθεια ξυλείας κτιρίων 1.000,00 -500,00 500,00

30.6662.0001
Υλικά συντήρησης και επισκευής 
οδικού δικτύου 10.000,00 9.500,00 19.500,00

30.6662.0008 Λοιπά υλικά 0,00 3.000,00 3.000,00

30.6662.0012
Προμήθεια οικοδομικών υλικών 
2019-20 0,00 4.226,54 4.226,54

30.6672.0008
Ανταλλακτικά για έκτακτες 
επισκευές μηχανημάτων έργου 0,00 1.500,00 1.500,00

30.7135.0002
Προμήθεια σκίαστρων για τις 
δημοτικές παραλίες 0,00 2.000,00 2.000,00

30.7135.0004 Προμήθεια παγκακιών 0,00 6.200,00 6.200,00

35.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 0,00 700,00 700,00

45.6279.0008
Καθαρισμός νεκροταφείων (συνεχ
2019) 7.730,00 535,67 8.265,67

61.7135.0001
Προμήθεια περίφραξης γηπέδου 
5Χ5 Ιουλίδας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 24.800,00 -15,87 24.784,13

70.6263.0007

Συντήρηση και επισκευή 
ελαστικών οχημάτων πυρόσβεσης 
2019-20 0,00 500,00 500,00

70.6264.0002
Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
μηχανημάτων 0,00 2.000,00 2.000,00

70.6264.0007
Επισκευή και συντήρηση λοιπών 
μηχανημάτων σφαγείου 10.000,00 7.000,00 17.000,00

70.6279.0023
Μυοκτονία και απεντόμωση 
σφαγείου (συνεχ 2019) 5.000,00 -1.101,44 3.898,56
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70.6279.0024 Επίβλεψη σφαγείων (συνεχ 2019) 7.491,67 498,35 7.990,02

70.6414.0003
Μεταφορά και διαχείριση ΖΥΠ 
σφαγείων (συνεχ 2019) 10.416,00 -2.976,00 7.440,00

70.6641.0008

Προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων (συνεχ 2019) 2.270,00 2.643,13 4.913,13

70.6644.0010
Προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 2.676,37 141,99 2.818,36

70.7131.0004
Μηχανήματα και λοιπός 
εξοπλισμός σφαγείων 1.000,00 8.000,00 9.000,00

222.300,60 60.241,87 282.542,47

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Επισυνάπτεται η ανακεφαλαίωση της αναμόρφωσης

Αρχικό Αποθεματικό   29.037,20
Αύξηση Εσόδων (+) 318.648,39
Μείωση Εσόδων (-)   -55.834,33

Αύξηση Δαπανών (-) -293.248,44
Μείωση Δαπανών (+)      4.533,71
Τελικό Αποθεματικό 3.136,53
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Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2. Την ΚΥΑ  7028/7.2.04 “Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και κοινοτήτων”
όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ  55905/2019
3.  Την υπ' αριθμ. 1/2020 (ΑΔΑ: Ψ4ΥΦΩΕΔ-3Δ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την 
οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2020
4. Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2020 λόγω έκτακτης ανάγκης, για τη
σχετική ψήφισή της.

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

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό :  54/2020
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ΘΕΜΑ 2ο :  “Σύσταση παγίας προκαταβολής και ορισμός των Προέδρων των Κοινοτήτων Δή-
μου Κέας ως υπολόγων διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής έτους 2020”.

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

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, το οποίο σύμφωνα με το 
άρθρο 286 του ίδιου νόμου έχει έναρξη ισχύος από 1.1.2011 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 
του ν.4483/2017ΦΕΚ107Α και ισχύει ορίζεται ότι στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες οι οποίες 
συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3852/2010 συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος 
του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου δήμου. Με απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται ανά δημοτική και τοπική κοινότητα, οι δαπάνες 
που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, καθώς και τού ύψους αυτής με βάση τον πληθυσμό. 
Αρμόδιο όργανο σύστασης παγίας προκαταβολής στις Κοινότητες και ορισμού υπολόγων είναι η 
Οικονομική Επιτροπή, άρθρο 173 παρ. 1 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 207 του 
Ν,4555/18 παρ. 5 της υπ’αριθμ. 62038/05-09-2019 (ΦΕΚ 3440/Β΄) απόφασης του Υπ.Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την υπ'αριθ. 62038/05-09-2019(ΦΕΚ3440/Β΄) απόφαση υπουργού Εσωτερικών 
«Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες» ορίζονται τα εξής:

1.Το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε κοινότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό της, ανέρχεται 
στο ποσό των: 

α) Χιλίων (1.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό έως και τριακόσιους (300) 
κατοίκους. 
β) Δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως 
και δυο χιλιάδες(301-2.000) κατοίκους.  
γ) Τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δυο χιλιάδες έναν 
έως και δέκα χιλιάδες (2.001-10.000) κατοίκους. 
δ) Έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως 
και πενήντα χιλιάδες (10.001-50.000) κατοίκους.
ε) Οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ για τις  κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των πενήντα χιλιάδων 
(50.000) κατοίκων.

2.Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το 
σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής, είναι ο πρόεδρος
της κοινότητας (αρθ. 82 παρ.2περ.ια'ν.3852/2010), όταν αυτή έχει μόνιμο πληθυσμό έως και 
τριακόσιους (300) κατοίκους και ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας όταν αυτή έχει μόνιμο
πληθυσμό από τριακόσιους έναν (301) κατοίκους και άνω (αρθ.81περ.δ'ν.3852/2010). Ο υπόλογος 
διενεργεί τις πληρωμές,  χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του δημάρχου.

3.Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται σε πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει η Τράπεζα
της Ελλάδος, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού που ανήκουν στον οικείο δήμο για κάθε κοινότητα 
ξεχωριστά, μετά από πρόταση των υπόλογων διαχειριστών και απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου.  Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμών είναι ο υπόλογος πρόεδρος της κοινότητας ή ο 
πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας ή οι αναπληρωτές αυτών που είναι υπάλληλος ή 
υπάλληλοι του οικείου Δήμου. Οι ανωτέρω ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
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[άρθρο 173 παρ. 1 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 207 του Ν,4555/18 παρ. 5 της 
υπ’αριθμ. 62038/05-09-2019 (ΦΕΚ 3440/Β΄) απόφασης του Υπ.Εσωτερικών].

4. Από  την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις 
αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος στις κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το δημοτικό 
συμβούλιο, όπως:

α) Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης 
και αποχέτευσης (ν.3852/2010,άρθρο82περίπτ.Γ').
β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (ως 
άνω περίπτ. Δ').
γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των 
παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των 
παιδιών (ως άνω περίπτ. Ε').
δ)Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά 
δημοτικών χώρων (ν.3852/2010,άρθρο 83 παρ.2περίπτ.Δ'). 

5.Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης και 
απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις των άρθρων 173 του ν.3463/2006, 35του β.δ.της 17.5-15.6.1959, 152του 
ν.4270/2014,καθώς και αυτές του ν.4129/2013.

6.Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.»

Σύμφωνα με  τα στοιχεία της απογραφής 2011(ΦΕΚ 630/20-3-2013) προτείνεται η σύσταση παγίας
προκαταβολής έτους 2020 ως κάτωθι: 

1.Στην Κοινότητα Ιουλίδας τη σύσταση Παγίας Προκαταβολής ύψους 2.000,00€ 
  (πληθυσμός 1.395 κάτοικοι)
2. Στην Κοινότητα Κορησσίας τη σύσταση Παγίας Προκαταβολής ύψους 2.000,00€
  (πληθυσμός 1.085 κάτοικοι)

Οι αρμόδιοι στο όνομα των οποίων θα εκδοθούν τα εντάλματα της παγίας προκαταβολής των 
Κοινοτήτων του Δήμου Κέας και οι οποίοι θα ενεργούν τις πληρωμές σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις σχετικές διατάξεις είναι οι Πρόεδροι Κοινοτήτων και συγκεκριμένα:

     Α/Α               ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ                              ΟΝΟΜ/ΜΟ

       1                  ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

       2                ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΒΩΣΙΚΑ-ΚΟΖΑΔΙΝΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Οι Κ.Α της παγίας προκαταβολής σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 55905/29-07-2019 (Φ.Ε.Κ 3054/29-
07-19, Τεύχος Β΄), Κ.Υ.Α των ΥΠΕΣΔΔΑ, Οικονομίας και Οικονομικών αναφορικά με τον 
καθορισμό του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων, θα είναι ανά Κοινότητα 
για το έτος 2020 οι παρακάτω:
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          Κ.Α                       ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ               ΠΟΣΟ

Κ.Α 00.8251.0001 Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Ιουλίδας            2.000,00€

Κ.Α 00.8251.0002 Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Κορησσίας            2.000,00€

Ύστερα από τα παραπάνω πρότεινε τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις ανωτέρω κοινότητες, 
ποσού 4.000,00€ και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Επίσης πρότεινε από το ποσό της πάγιας προκαταβολής να μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε 
δαπάνη στα όρια των πιστώσεων που έχουν δεσμευτεί σε βάρος των παρακάτω κωδικών αριθμών 
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

 Α/Α        ΚΑΕ                                           ΤΙΤΛΟΣ

   
   1  25.6262.0002

                        Συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων
    {Δαπάνες για την άμεση αποκατάσταση ζημιών επείγοντος
        χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης}

   
   2  25.6672.0001

                     Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
    {Δαπάνες για την άμεση αποκατάσταση ζημιών επείγοντος
        χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης}

   
   3 20.6262.0015

         Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ
{Δαπάνες για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό
                              δίκτυο ηλεκτροφωτισμού}

  
   4  20.6662.0004

            Προμήθεια λαμπτήρων για Δημοτικό φωτισμό
{Δαπάνες για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό
                              δίκτυο ηλεκτροφωτισμού}

   
   5

 
     15.6264

          Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
{Δαπάνες για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά
            των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών}

   
   6  15.7135.0001

                               Λοιπός εξοπλισμός
{Δαπάνες για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά
             των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών}

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω 
εισήγηση και τις αναφερόμενες σε αυτή διατάξεις, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 72 
και 75 του Ν.3852/2010, 

                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
                                                     

1.Εγκρίνει τη σύσταση της παγίας προκαταβολής έτους 2020, στις Κοινότητες του Δήμου Κέας, 
προκειμένου να καλυφθούν μικρές επείγουσες ανάγκες στο όνομα των οικείων Προέδρων 
Συμβουλίων Κοινοτήτων, με τα αντίστοιχα για κάθε Κοινότητα ποσά σε βάρος των αντίστοιχων 
Κ.Α του προϋπολογισμού οικ.έτους 2020, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ως εξής:
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       ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ             Κ.Α         ΠΟΣΟ     ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
             ΠΡΟΕΔΡΟΥ

         ΙΟΥΛΙΔΑ     00.8251.0001      2.000,00€  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ του
           ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

       ΚΟΡΗΣΣΙΑ     00.8251.0002      2.000,00€       ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΒΩΣΙΚΑ-
ΚΟΖΑΔΙΝΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

2. Ορίζει τους Προέδρους των Συμβουλίων Κοινοτήτων όπως αυτοί αναφέρονται ανωτέρω στο 
όνομα των οποίων θα εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα της πάγιας προκαταβολής και θα ενεργούν τις 
πληρωμές σύμφωνα με τις διατάξεις

3. Καθορίζει τις δαπάνες που θα αντιμετωπιστούν από την παγία προκαταβολή σε βάρος των 
αντίστοιχων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 ως εξής:

 Α/Α        ΚΑΕ                                           ΤΙΤΛΟΣ

   
   1  25.6262.0002

                        Συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων
    {Δαπάνες για την άμεση αποκατάσταση ζημιών επείγοντος
        χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης}

   
   2  25.6672.0001

                     Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
    {Δαπάνες για την άμεση αποκατάσταση ζημιών επείγοντος
        χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης}

   
   3 20.6262.0015

         Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ
{Δαπάνες για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό
                              δίκτυο ηλεκτροφωτισμού}

  
   4  20.6662.0004

            Προμήθεια λαμπτήρων για Δημοτικό φωτισμό
{Δαπάνες για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό
                              δίκτυο ηλεκτροφωτισμού}

   
   5

 
     15.6264

          Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
{Δαπάνες για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά
            των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών}

   
   6  15.7135.0001

                               Λοιπός εξοπλισμός
{Δαπάνες για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά
             των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών}

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 55/2020
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ΘΕΜΑ 3ο : “ Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού για τη διαχείριση της πάγιας 
προκαταβολής  των Κοινοτήτων Δήμου Κέας έτους 2020”.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης 
αναφέρει  ότι σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 37του ΒΔ 17-5/15-6-59 ΦΕΚ 114 Α και ειδικότερα τις
διατάξεις του άρθρου 37:
«1. Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ Άυτών 
διαχειριζομένων χρημάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιμέλειαν, ευθυνόμενοι δια 
πάσαν τυχόν επερχομένην απώλειαν ή μείωσιν των χρημάτων τούτων. Εάν τα ποσά των 
ενταλμάτων δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αμέσως υπό των υπολόγων άμα τη εξοφλήσει των 
θα γίνεται κατάθεσις αυτών ή των μη χρησιμοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της
Ελλάδος ή εις το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του 
δήμου.
Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασμού να επισυνάψουν μετά των 
δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδρομικού 
Ταμιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισμένως πάσαι αι γενόμεναι καταθέσεις και 
αναλήψεις.
2. Αι διατάξεις του άρθρου τούτου έχουν εφαρμογήν και επί των βάσει του άρθρου 180 του 
δημοτικού και κοινοτικού κώδικος χορηγουμένων προκαταβολών.»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 173 (Πάγια Προκαταβολή), N.3463/06, ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006
ΚΔΚ, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 και 2 του άρθρου 207 του Ν.4555/18, ΦΕΚ 133
Α και ισχύει
3. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 Α, (το οποίο σύμφωνα με το 
άρθρο 286 του ίδιου νόμου έχει έναρξη ισχύος από 1.1.2011) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39
του ν. 4483/2017 ΦΕΚ 107 Α και ισχύει, ορίζεται ότι:
1) «Στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες κοινότητες συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του 
σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου δήμου»
2) «Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται ανά δημοτική και τοπική 
κοινότητα, οι δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, καθώς και το ύψος αυτής με 
βάση τον πληθυσμό.»

Κατ' εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η απόφαση υπουργού Εσωτερικών με 
αριθ. 62038/05.09.2019, ΦΕΚ 3440 Β «Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες» 
σύμφωνα με την οποία ορίζονται τα εξής:

1. Το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε κοινότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό της, ανέρχεται
στο ποσό των:
α) Χιλίων (1.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό έως και τριακόσιους (300)
κατοίκους.
β) Δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως 
και δυο χιλιάδες (301-2.000) κατοίκους.
γ) Τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δυο χιλιάδες έναν 
έως και δέκα χιλιάδες (2.001-10.000) κατοίκους.
δ) Έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως 
και πενήντα χιλιάδες (10.001-50.000) κατοίκους.
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ε) Οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των πενήντα χιλιάδων 
(50.000) κατοίκων.

2. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το 
σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής, είναι ο πρόεδρος
της κοινότητας (αρθ. 82 παρ. 2 περ. ια' ν. 3852/2010), όταν αυτή έχει μόνιμο πληθυσμό έως και 
τριακόσιους (300) κατοίκους και ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας όταν αυτή έχει μόνιμο
πληθυσμό από τριακόσιους έναν (301) κατοίκους και άνω (αρθ. 81 περ. δ' ν. 3852/2010). Ο 
υπόλογος διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του δημάρχου.
3. Ότι τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται σε πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει η 
Τράπεζα της Ελλάδος (βάσει του άρθρου 173 του Ν.3463/06), σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού 
που ανήκουν στον οικείο δήμο για κάθε κοινότητα ξεχωριστά, μετά από πρόταση των υπόλογων 
διαχειριστών και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (βάσει του άρθρου 45 παρ.2 του 
Ν.4647/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμών είναι ο υπόλογος πρόεδρος της κοινότητας ή ο πρόεδρος του 
συμβουλίου της κοινότητας ή οι αναπληρωτές αυτών που είναι υπάλληλος ή υπάλληλοι του οικείου
δήμου. Οι ανωτέρω ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Αρμόδιο όργανο σύστασης 
παγίας προκαταβολής στις Κοινότητες και ορισμού υπολόγων είναι η Οικονομική Επιτροπή, άρθρο 
173 παρ. 1 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 207 του Ν,4555/18 παρ. 5 της 
υπ’αριθμ. 62038/11-9-2019 (ΦΕΚ 3440/Β΄) απόφασης του Υπ.Εσωτερικών).

4. Ότι από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις 
αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος στις κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το δημοτικό 
συμβούλιο, όπως:

α) Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο
δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (ν. 3852/2010, άρθρο 82 περίπτ. Γ').
β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (ως 
άνω περίπτ. Δ').
γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των 
παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των 
παιδιών (ως άνω περίπτ. Ε').
δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά 
δημοτικών χώρων (ν. 3852/2010, άρθρο 83 παρ. 2 περίπτ.Δ').

5. Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης και 
απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις των άρθρων 173 του ν. 3463/2006, 35 του β.δ. της 17.5 - 15.6.1959, 152 του ν. 
4270/2014, καθώς και αυτές του ν. 4129/2013.
6. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.»

4. τις διατάξεις του Ν.4555/2018 ΦΕΚ 133 Α, Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» όπως ισχύει
5. τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87Α: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6. το γεγονός ότι με την υπ΄ αριθμ. 55/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Κέας, αποφασίστηκε: «η σύσταση Παγίας Προκαταβολής στις κατωτέρω Κοινότητες, από 
τις οποίες απαρτίζεται ο Δήμος, ανάλογα με τον πληθυσμό, συνολικού ποσού 4.000,00€ ως
κάτωθι:
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1) Στην Κοινότητα Ιουλίδας τη σύσταση Παγίας Προκαταβολής ύψους 2.000,00€
(πληθυσμός 1.395 κάτοικοι)
2) Στην Κοινότητα Κορησσίας τη σύσταση Παγίας Προκαταβολής ύψους 2.000,00€
(πληθυσμός 1.085 κάτοικοι)

7. Τις από 26/03/2020 προτάσεις των υπολόγων διαχειριστών της Πάγιας Προκαταβολής 
Κοινοτήτων του Δήμου, σύμφωνα με τις οποίες οι υπόλογοι διαχειριστές πρότειναν την Τράπεζα 
Πειραιώς, στην οποία προτείνεται να τηρηθούν λογαριασμοί ειδικού σκοπού στο όνομα του Δήμου 
Κέας για την κατάθεση των ποσών της Πάγιας Προκαταβολής ανά Κοινότητα.

Προτείνεται το άνοιγμα νέων λογαριασμών ειδικού σκοπού, ειδικά για την Πάγια Προκαταβολή για
κάθε κοινότητα ξεχωριστά, στο όνομα του Δήμου Κέας στην Τράπεζα Πειραιώς κατάστημα Κέας, 
μετά από πρόταση των υπολόγων διαχειριστών, προκειμένου να κατατεθούν τα ποσά της Πάγιας 
Προκαταβολής για κάθε Κοινότητα ξεχωριστά καθώς επίσης και τον ορισμό υπεύθυνων κίνησης 
του κάθε λογαριασμού και την εξουσιοδότηση αυτών ώστε να προβούν σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για το άνοιγμα των νέων λογαριασμών, ανά κοινότητα, ως εξής:

 Α/Α   Κοινότητα    Ποσό πάγιας 
  προκαταβολής

   Πιστωτικό Ίδρυμα    Υπεύθυνος Κίνησης του κάθε 
   τραπεζικού λογαριασμού ανά
                κοινότητα

   1   Ιουλίδας      2.000,00€   Τράπεζα Πειραιώς-
   Κατάστημα Κέας

     Δεμένεγας  Γεώργιος
          του Βασιλείου

   2 Κορησσίας      2.000,00€   Τράπεζα Πειραιώς-
   Κατάστημα Κέας

      Βώσικα-Κοζαδίνου
 Νικολέτα του Δημητρίου

Οι υπόλογοι διαχειριστές των Πάγιων Προκαταβολών των Κοινοτήτων και διαχειριστές των
λογαριασμών θα πρέπει με το άνοιγμα έκαστου λογαριασμού να ενημερώσουν αμελλητί την
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για τα στοιχεία των νέων λογαριασμών, ώστε
να εξοφληθούν τα σχετικά Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής.
Θα έχουν πλήρη και αποκλειστική πρόσβαση στην διαχείριση των λογαριασμών, τους οποίους 
λογαριασμούς θα διαχειρίζονται λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. 55/2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά.

Μετά το πέρας της διαλογικής συζήτησης η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω
εισήγηση  και τις αναφερόμενες σε αυτή διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 
(Κ.Δ.Κ.), του Ν. 3852/2010, το άρθρο 45 παρ.2 του Ν.4647/2019 και του Ν.4555/2018

                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Το άνοιγμα νέων λογαριασμών ειδικού σκοπού, ειδικά για την Πάγια Προκαταβολή για κάθε
κοινότητα ξεχωριστά, στο όνομα του Δήμου Κέας στην Τράπεζα Πειραιώς, κατάστημα Κέας, μετά 
από πρόταση των υπολόγων διαχειριστών, προκειμένου να κατατεθούν τα ποσά της Πάγιας 
Προκαταβολής για κάθε Κοινότητα ξεχωριστά καθώς επίσης και τον ορισμό υπεύθυνων κίνησης 
του κάθε λογαριασμού και την εξουσιοδότηση αυτών ώστε να προβούν σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για το άνοιγμα των νέων λογαριασμών, ανά κοινότητα, ως εξής:
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 Α/Α   Κοινότητα    Ποσό πάγιας 
  προκαταβολής

   Πιστωτικό Ίδρυμα    Υπεύθυνος Κίνησης του κάθε 
   τραπεζικού λογαριασμού ανά
                κοινότητα

   1   Ιουλίδας      2.000,00€    Τράπεζα Πειραιώς-
    Κατάστημα Κέας

      Δεμένεγας  Γεώργιος
          του Βασιλείου

   2 Κορησσίας      2.000,00€    Τράπεζα Πειραιώς-
    Κατάστημα Κέας

       Βώσικα-Κοζαδίνου
  Νικολέτα του Δημητρίου

Οι υπόλογοι διαχειριστές των Πάγιων Προκαταβολών των Κοινοτήτων και διαχειριστές των
λογαριασμών θα πρέπει με το άνοιγμα έκαστου λογαριασμού να ενημερώσουν αμελλητί την
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για τα στοιχεία των νέων λογαριασμών, ώστε
να εξοφληθούν άμεσα τα σχετικά Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής.

Θα έχουν πλήρη και αποκλειστική πρόσβαση στην διαχείριση των λογαριασμών, τους οποίους 
λογαριασμούς θα διαχειρίζονται λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ.55/2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 56/2020
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ΘΕΜΑ 4ο : Ορισμός δικηγόρου για την νομική υποστήριξη σχετικά με την ανέλκυση – μετακίνη-
ση ναυαγίου πλοίου Δ/Ξ DORDUNCU σημαίας Τουρκίας, που προσάραξε έξω από τον λιμενο-
βραχίονα της Κέας.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  4ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

Σύμφωνα  με  την  περίπτωση  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”.

Επίσης  σύμφωνα με  το άρθρο 158,  παρ.7  του Ν.3463/06  του Κώδικα Δήμων και  Κοινοτήτων
αναφέρονται  τα  εξής  :  “  ..στις  περιπτώσεις  απευθείας  ανάθεσης  προμηθειών,  παροχής
υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν
δεν υπάρχει  στον προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει  είναι  ανεπαρκής,  η αναγκαία
τροποποίηση  του  προϋπολογισμού  γίνεται  στην  πρώτη,  μετά  την  ανάθεση,  συνεδρίαση  του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου..”

Σύντομο ιστορικό:
           Από τα ξημερώματα της Δευτέρας 16ης Μαρτίου 2020 προσάραξε στην εξωτερική πλευρά
του λιμενοβραχίονα, ακυβέρνητο Δ/Ξ με φερόμενη ονομασία «DORDUNCU» σημαίας Τουρκίας,
μεταφέροντας 193 παρατύπως εισερχομένων προσώπων (Π.Ε.Π.) στην Κέα. 

Έως  και  σήμερα  εκκρεμεί  η  διαδικασία  ανέλκυσης  του  Δ/Ξ,  αρμοδιότητα  την  οποία
αποποιείται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου καθώς θεωρεί ότι το πλοίο βρίσκεται έξω από τη
θαλάσσια ζώνη ευθύνης του οργανισμού, παρόλο που στην Κέα υφίσταται εξομοιούμενη χερσαία
ζώνη λιμένος (υπ’αριθμ. 366/1998 απόφαση Λιμενικής Επιτροπής Κυκλάδων και έγκριση αυτής με
την 10201/1998 απόφαση του Τμήματος Αποκέντρωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου). 

Σημειώνουμε, επίσης, ότι το ναυάγιο βρίσκεται παραπλεύρως της εξωτερικής πλευράς του
λιμενοβραχίονα Κορησσίας και εντός της ζώνης των 500 μέτρων από τη χερσαία ζώνη λιμένος που
ορίζει το άρθρο 20 του Ν. 2971/01 και η ανάγκη απομάκρυνσής του κρίνεται επιτακτική, λόγω των
άσχημων καιρικών συνθηκών που δημιουργούν κίνδυνο για τη μετακίνησή του προς την είσοδο
του λιμανιού, δημιουργώντας προβλήματα στη ναυσιπλοία, την προσόρμιση, την αγκυροβολία
και γενικά στη λειτουργία του λιμένα. 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε το διορισμό της δικηγορικής εταιρείας Αφών Σιούφα,
Στ.Παπανδρεόπουλου, Κ.Εμμανουήλ και Συνεργατών, με έδρα Β΄Μεραρχίας 13, Πειραιάς, 185 35,
με ΑΦΜ: 998712245 και ΔΟΥ: Γ΄Πειραιά, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την νομική υποστήριξη
επί της ευθύνης ανέλκυσης – μετακίνησης ναυαγίου πλοίου Δ/Ξ DORDUNCU σημαίας Τουρκίας.
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          Η δικηγορική αμοιβή, η οποία είναι η κατώτερη σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων,
δεν θα ξεπεράσει  το ποσό των 1.984,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α.  Η διάθεση πίστωσης θα γίνει με
απόφαση διατάκτη, μετά την έγκριση της Γ΄ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ.έτους 2020
και θα βαρύνει τον υπό έγκριση ΚΑ 00.6111.0013, καθώς δεν υπάρχει ικανή πίστωση, σύμφωνα
με το άρθρο 158 -  παρ.7 του Ν.3463/2006.

Αναλυτικά :

απασχόληση για χρονικό διάστημα 20 ωρών με ύψος ωριαίας αποζημίωσης 80,00 € (όσο και η
ελάχιστη αμοιβή για εξωδικαστικές εργασίες σύμφωνα με το πίνακα αμοιβών) 1.600,00 € πλέον
ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό ποσό 1.984,00 €.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παραγράφου ιθ΄ του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019
2. Τις διατάξεις του άρθρου 158, παρ.7 του Ν.3463/06 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
3. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του νέου Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013)
4. Την οικονομική προσφορά του δικηγόρου
5. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διορίζει την δικηγορική εταιρεία Αφων Σιούφα, Στ.Παπανδρεόπουλου, Κ.Εμμανουήλ και
Συνεργατών, με έδρα Β΄Μεραρχίας 13, Πειραιάς, 185 35, με ΑΦΜ: 998712245 και ΔΟΥ: Γ΄Πειραιά,
λόγω  κατεπείγουσας  ανάγκης  για την  νομική  υποστήριξη  επί  της  ευθύνης  ανέλκυσης  –
μετακίνησης ναυαγίου πλοίου Δ/Ξ DORDUNCU σημαίας Τουρκίας.

          Η δικηγορική αμοιβή, η οποία είναι η κατώτερη σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων,
δεν θα ξεπεράσει  το ποσό των 1.984,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α.  Η διάθεση πίστωσης θα γίνει με
απόφαση διατάκτη, μετά την έγκριση της Γ΄ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ.έτους 2020
και θα βαρύνει τον υπό έγκριση ΚΑ 00.6111.0013, καθώς δεν υπάρχει ικανή πίστωση, σύμφωνα
με το άρθρο 158 -  παρ.7 του Ν.3463/2006.

Αναλυτικά :

απασχόληση για χρονικό διάστημα 20 ωρών με ύψος ωριαίας αποζημίωσης 80,00 € (όσο και η
ελάχιστη αμοιβή για εξωδικαστικές εργασίες σύμφωνα με το πίνακα αμοιβών) 1.600,00 € πλέον
ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό ποσό 1.984,00 €.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 57/2020
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Το παρόν απόσπασμα πρακτικού με τις αποφάσεις, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο στην πρώτη
συνεδρίαση,  μετά τη λήξη των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του  κορωνοϊού COVID 19,
οπότε θα υπογραφεί και από τους συμμετέχοντες.
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Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας                  Τα μέλη

                Ελευθέριος Τζουβάρας                            Μουζάκης Ν.Δημήτριος

Δεμένεγας Κωνσταντίνος

Βουτσινάς Γεώργιος

Πατηνιώτη Μαρία        

Δεμένεγας Νικόλαος   

Γροσομανίδη Παρασκευή


