
12ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 29ης Απριλίου 2020

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 12ης/29.04.2020
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα Τετάρτη 29  Απριλίου 2020  και  ώρα 09:30,  πραγματοποιήθηκε δια  περιφοράς
(ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020), η 12η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας,
ύστερα από την αριθμ. πρωτ.1688/24-04-2020 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 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 29ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 1688/24-04-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο : Παράταση συμβάσεων ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ
68/Α/20-3-20) λόγω covid-19.

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

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΚΕΔΚ.

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

 ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
για τη μηχανή γραμματοσήμανσης.

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

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαί-
ρου του Δήμου Κέας.

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

ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού τετράμηνης διάρκειας.

[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 : Παράταση συμβάσεων ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ
68/Α/20-3-20) λόγω covid-19.

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

Σύμφωνα  με   το   άρθρο   38   παρ.5   της   ΠΝΠ  (ΦΕΚ68/Α/20-03-2020)  οι  συμβάσεις  ΙΔΟΧ
προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α βαθμού και των νομικών τους προσώπων, οι ́
οποίες λήγουν έως τις 30 Ιουνίου 2020, παρατείνονται από τη λήξη τους για τέσσερις (4) μήνες με
απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

Στον Δήμο μας συντρέχει τέτοια περίπτωση καθώς απασχολούμε μία (1) εργαζόμενη της  οποίας
η σύμβαση της λήγει την 16η Μαΐου του έτους 2020.

Προτείνω λοιπόν την παράταση της σύμβασης αυτής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

• την εισήγηση του Προέδρου
• το  άρθρο  38  παρ.5  της ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α /20-03-2020) ́
• την υπ΄αριθμ. 624/17-9-2019 (ΑΔΑ 6Τ5ΧΩΕΔ-ΓΒΜ) Απόφαση Δημάρχου
• την από 17/09/2019 σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

για τη κάλυψη  εποχιακών αναγκών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα  της κ. Μωδέα Βασιλικής η
οποία  λήγει  την 18-04-2020, για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήξης της
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α /20-03-2020), εξαιτίας έκτακτων μέτρων ́
λόγω COVID-19.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 61/2020
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΚΕΔΚ.

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

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας με την υπ’ αριθμ.21/2020
(ΑΔΑ:  9Κ87ΟΕΧ8-5ΟΚ) απόφασή του προέβη στην ψήφιση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογι-
σμού και του Πίνακα Μηνιαίων και Τριμηνιαίων Στόχων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου
Ο.Τ.Α  Οικ.  Έτους 2020 της Κ.Ε.Δ.Κ, ως κάτωθι :

                    1.1 Έσοδα επιχείρησης 

Αναλυτικά τα έσοδα έχουν ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 90.000,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΡΑΣΗΣ 10.000,00

73.00.00 Έσοδα από γυμναστήριο 2.000,00
73.00.02 Έσοδα από χορούς 8.000,00

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

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

74.04.00 Έσοδα από Δήμο Κέας 30.000,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ¹ 31/12/2019 23.739,83
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 23.739,83

38.03 Ταμειακά διαθέσιμα           23.739,83
Σύνολο 

113.739,83
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Τα ταμειακά διαθέσιμα είχαν προϋπολογιστεί σε 18.000,00 € (34/2019, ΑΔΑ: ΩΤ9ΩΟΕΧ8-17Ω).
Μετά  τις  πληρωμές  μηνός  Δεκεμβρίου  2019  (αμοιβές  προσωπικού,  ΙΚΑ,  έξοδα  κίνησης
αυτοκινήτων  κλπ.)  διαμορφώνονται  σε  23.793,83€.  Συνακόλουθα,  το  σύνολο  των  εσόδων
(τακτικών  και  χρηματικού  υπολοίπου)  διαμορφώνεται  από  τις  108.000,00€  που  είχαν
προϋπολογισθεί στις 113.739,83 €.

2.2 Έξοδα επιχείρησης

Αναλυτικά τα έξοδα έχουν ως εξής: 

Ονομασία
προτεινόμενα
ποσά € 2020

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

30.000,00

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

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

ιατρικές εξετάσεις)
1.250,00

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

61.98.02 Αμοιβές καθηγητή παραδοσιακών χορών 8.800,00

61.98.04 Αμοιβές συμβούλου 2.500,00

ΕΝΟΙΚΙΑ 2.000,00

62.04.01 Ενοίκιο Γυμναστηρίων 2.000,00

Επικοινωνίες 1.400,00
62.03.02 Ταχυδρομικά Τέλη              300,00
62.03.00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού                        

500,00          
62.03.01 Κινητή Τηλεφωνία 600,00

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

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από 
τρίτους

9.500,00

62.07.01 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων  (Συγχρονισμός 
γυμναστηρίου)

6.000,00

62.07.03 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.500,00
62.07.02 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.000,00
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Φόροι - Τέλη 5.000,00
63.98.00 Λοιποί φόροι 5.000,00

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

διόδια κλπ)
2.500,00

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

1.000,00

64.02.06 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης 

1.000,00

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

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

Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 1.150,00
64.98.00 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.150,00

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

200,00

65.98.00 Τόκοι και διάφορα έξοδα  200,00
Έξοδα εκδηλώσεων – συναυλιών κ.λ.π 5.000,00

64.02.05 Έξοδα εκδηλώσεων – συναυλιών κ.λ.π 5.000,00
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, ειδών 
γραφείου,γραφικής ύλη

800,00

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

64.08.01 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 800,00
Λοιπές προμήθειες 3.039,83

64.08.02 Υλικά Φαρμακείου 3.039,83
Αγορά μηχανημάτων γυμναστηρίου 6.000,00

14.09.00 Αγορά μηχανημάτων γυμναστηρίου 6.000,00
Σύνολα 113.739,83

Οι αλλαγές αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

• Κατηγορία «Ενοίκιο Γυμναστηρίων (62.04.01)»: Η δαπάνη μειώθηκε από 10.000,00 € σε 
2.000,00 € επί των πραγματικών οικονομικών αποτελεσμάτων.

• Κατηγορία «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων (Συγχρονισμός γυμναστηρίου) -
(62.07.01)»: Η δαπάνη αυξήθηκε από 2.000,00€ σε 6.000,00€ επί των πραγματικών 
οικονομικών αποτελεσμάτων.

• Κατηγορία «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (64.98.00)»: Η δαπάνη αυξήθηκε από 
150,00€ σε 1.150,00€ επί των πραγματικών οικονομικών αποτελεσμάτων.
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• Κατηγορία «Έξοδα εκδηλώσεων – συναυλιών κ.λ.π (64.02.05) Η δαπάνη αυξήθηκε από 
3.000,00€ σε 5.000,00€ επί των πραγματικών οικονομικών αποτελεσμάτων.

• Κατηγορία «Λοιπές προμήθειες (64.08.02)»-Υλικά Φαρμακείου: Η δαπάνη αυξήθηκε από 
2.300,00€ σε 3.039,83€ επί των πραγματικών οικονομικών αποτελεσμάτων.

• Στην παρούσα αναμόρφωση προστίθεται νέος κωδικός: 14.09.00 «Αγορά μηχανημάτων 
γυμναστηρίου» Ποσό: 6.000,00€

Το Δ.Σ αφού μελέτησε την πρώτη (1η) αναμόρφωση Προϋπολογισμού και τον Πίνακα Μηνιαίων
και Τριμηνιαίων Στόχων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου Ο.Τ.Α  και μετά από διαλογική
συζήτηση  

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

                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 21/2020 (ΑΔΑ: 9Κ87ΟΕΧ8-5ΟΚ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Κέας,  που  αφορά  στην  ψήφιση  της  1ης  αναμόρφωσης
προϋπολογισμού  και  του  Πίνακα  Μηνιαίων  και  Τριμηνιαίων  Στόχων  Νομικών  Προσώπων
Ιδιωτικού Δικαίου Ο.Τ.Α  Οικ.  Έτους 2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 62/2020
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ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρω-
μής για τη μηχανή γραμματοσήμανσης.

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

Με την υπ’ αριθμ. 35/2020 (ΑΔΑ: 6ΖΔ4ΩΕΔ-ΨΧΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε
η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 2.000,00 €, στο όνομα της υπαλλήλου
του Δήμου κ.Μαριάννας Μωραΐτη, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για ταχυδρομικά τέλη του
Δήμου στη μηχανή προπληρωμής.

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 194/31.03.2020 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το
οποίο εισέπραξε η υπόλογος στις 31 Μαρτίου 2020.

Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος, οι δαπάνες που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 2.000,00 €.

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

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

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των
άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
2. Την υπ’ αριθμ. 35/2020 (ΑΔΑ: 6ΖΔ4ΩΕΔ-ΨΧΜ) απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση
εντάλματος προπληρωμής ύψους  2.000,00 € στο όνομα της υπαλλήλου κ. Μαριάννας Μωραΐτη
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  για  το  υπ’  αριθμ.  194/31.03.2020  χρηματικό  ένταλμα
προπληρωμής,  ύψους 2.000,00  €,  που  εκδόθηκε  στο  όνομα  της  υπαλλήλου  κ.Μαριάννας
Μωραΐτη και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 63/2020
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ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης  για την κατασκευή γηπέδου ποδο-
σφαίρου του Δήμου Κέας.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
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ΘΕΜΑ 5ο. : Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού τετράμηνης διάρκειας.

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

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 της από 14-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α64/14-3-2020) εφόσον
εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊου  COVID -19, η
έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται  με απόφαση του Υπουργού Υγείας,  και  πάντως για χρονικό
διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει του έξι (6) μήνες από την  έναρξη ισχύος της παρούσας,
οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της
παρ.  1  του  άρθρου  206  του  Κώδικα  Κατάστασης  Δημοτικών  και  Κοινοτικών  Υπαλλήλων  (ν.
3584/2007, Α’143) και της περ. ιε΄της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 (Α΄234), μπορεί να
έχουν διάρκεια έως τέσσερις  (4) μήνες.

Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας
Οικονομικής Επιτροπής.

Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια
απόφαση  γίνεται  δεσμευτική  εισήγηση  για  την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού,  η  οποία
εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά
από την ανάθεση συνεδρίασή του.

Η  πρόσληψη  εποχιακού  προσωπικού  κρίνεται  επιτακτική,  μετά  την  χορήγηση  άδειας
ειδικού σκοπού σε εργάτες της υπηρεσίας, για την αντιμετώπιση της εμφάνισης και διασποράς
του  κορωνοϊου  COVID 19,  (Π.Ν.Π  ΦΕΚ  55/11-03-2020),  με  αποτέλεσμα  το  εναπομείναν
προσωπικό στην υπηρεσία να μην επαρκεί και πρότεινε: 

Α.  Την έγκριση πρόσληψης ενός (1)  ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ   ΔΕ για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4)
μηνών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Β. Η δαπάνη για τις αποδοχές του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α 20.6041 “Αποδοχές
έκτακτου προσωπικού” με το ποσό των 4.400,00 € και τον Κ.Α 20.6054 “Εργοδοτικές εισφορές
εκτάκτων υπαλλήλων” με το ποσό των 1.092,00 €. 

Οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ανωτέρω Κ.Α. δεν επαρκούν για την κάλυψη της μισθοδοσίας
του υπό πρόσληψη υπαλλήλου, και για τον σκοπό αυτό αναμορφώθηκε στον Π/Υ .

Γ. Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος για τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης αυτής της απόφασης.

Με  βάσει  τα  ανωτέρω,  καλείται  η  Οικονομική  Επιτροπή  να  αποφασίσει  για  την  έγκριση
πρόσληψης ενός (1) ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΔΕ.

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση,



12ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 29ης Απριλίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.  Εγκρίνει  την  πρόσληψη  ενός  (1)  ΗΛΕΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ  ΔΕ  για  χρονικό  διάστημα  τεσσάρων  (4)
μηνών, για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας, ως κατωτέρω:

Β. Η δαπάνη για τις αποδοχές του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α 20.6041 “Αποδοχές
έκτακτου προσωπικού” με το ποσό των 4.400,00 € και τον Κ.Α 20.6054 “Εργοδοτικές εισφορές
εκτάκτων υπαλλήλων” με το ποσό των 1.092,00 €. 

Οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ανωτέρω Κ.Α. δεν επαρκούν για την κάλυψη της μισθοδοσίας
του υπό πρόσληψη υπαλλήλου, και για τον σκοπό αυτό αναμορφώθηκε στον Π/Υ .

Γ. Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος για τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης αυτής της απόφασης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 64/2020

          

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.

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ή

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη  Α΄, Γ΄, ΣΤ' ειδικότητας  ή Βεβαίωση Αναγγελίας 
Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α'  ειδικότητας του π.δ. 108/2013, και  

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας 

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που 
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο 
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την απόκτηση 
της παραπάνω άδειας επαγγέλματος ή βεβαίωσης αναγγελίας.
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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


