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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 24ης/11.09.2020
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα Παρασκευή  11  Σεπτεμβρίου 2020  και  ώρα  13:00,  πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς  (ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020), η 24η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου  Κέας, ύστερα  από  την  αριθμ.πρωτ.  4337/07-11-2020 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 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 11ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 4337/07-11-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο :   Δίμηνη παράταση συμβάσεων ορισμένου χρόνου, εκτάκτου προσωπικού σύμφωνα με
την  παρ. 2 άρθρο 24 της από 14/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 64).

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

ΘΕΜΑ 2ο :  Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ασφάλτου και υλικού
βάσης για την υλοποίηση εργασιών ασφαλτόστρωσης αγροτικής οδοποιίας Δήμου Κέας με ίδια
μέσα.

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

                    ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
για την κατασκευή νέου δικτύου χαμηλής τάσης για την επέκταση Δ.Φ. στην οδό Ιουλίδας Κέας.

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

             ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, αξιολόγησης
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση για την παροχή υπηρεσίας : «Καθαρισμός Δημο-
τικών Κτιρίων Κέας για το έτος 2020-2021».

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

 ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση οδοιπορικών εξόδων για την μετακίνηση εκτός έδρας της Δημάρχου.

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

ΘΕΜΑ  6ο :  Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της  9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και  δαπανών οικονομικού έτους
2020.

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 7ο : Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή των τε-
λών και δικαιωμάτων του Υποθηκοφυλακείου Κέας για την μεταγραφή στα βιβλία μεταγραφών
της υπ’αριθμ. 443/1983 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά
με το ακίνητο “Άλσος Ιουλίδας”.

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

ΘΕΜΑ 8ο : Αποδοχή δωρεάς ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου.

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ : Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξης ως 
κατεπείγοντος, προς συζήτηση.

Με την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής :

«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρε-
ωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν
έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση
γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης».

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκαν από τον Πρόεδρο είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Δίμηνη παράταση συμβάσεων ορισμένου χρόνου, εκτάκτου προσωπικού σύμφωνα με
την  παρ. 2 άρθρο 24 της από 14/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 64). [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 2ο :  Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ασφάλτου και υλικού
βάσης για την υλοποίηση εργασιών ασφαλτόστρωσης αγροτικής οδοποιίας Δήμου Κέας με ίδια
μέσα. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

                    ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
για την κατασκευή νέου δικτύου χαμηλής τάσης για την επέκταση Δ.Φ. στην οδό Ιουλίδας Κέας.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

             ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, αξιολόγησης
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση για την παροχή υπηρεσίας : «Καθαρισμός Δημο-
τικών Κτιρίων Κέας για το έτος 2020-2021». [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής
Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

 ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση οδοιπορικών εξόδων για την μετακίνηση εκτός έδρας της Δημάρχου. [Εισηγη-
τής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 6ο :  Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και  δαπανών οικονομικού έτους
2020. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 7ο : Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή των τε-
λών και δικαιωμάτων του Υποθηκοφυλακείου Κέας για την μεταγραφή στα βιβλία μεταγραφών
της υπ’αριθμ. 443/1983 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά
με το ακίνητο “Άλσος Ιουλίδας”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 8ο : Αποδοχή δωρεάς ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

Το  Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τα με Α.Π. 24666/08-09-20 & 24820/09.09.20 έγγρα-
φά του, μας ενημέρωσε για την τεχνική αδυναμία λειτουργίας των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ Προ-
μήθειες & Υπηρεσίες, ΚΗΜΔΗΣ και Διαδικτυακή Πύλη “ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ” του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ από την
Δευτέρα 07.09.2020 και ώρα 23.00 έως και την Τετάρτη 09.09.2020 και ώρα 21.30. 

Ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με διαπραγμάτευση για την παροχή υπηρεσίας: «Καθαρι-
σμός  Δημοτικών  Κτιρίων  του Δήμου Κέας  για το έτος  2020-2021»,  με  συστημικό αριθμό α/α
92081-2 είχε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 8η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα
14:30 και ως ημερομηνία αποσφράγισης την 11η Σεπτεμβρίου 2020,  ημέρα Παρασκευή και
ώρα 10:00 π.μ. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και το με ΑΠ Δ11/οικ. 1455/10.09.2020 «συνιστάται στις Αναθέτουσες
Αρχές και στους Αναθέτοντες Φορείς να μεταθέσουν την προθεσμία αυτή τουλάχιστον κατά τρεις
(3)  ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη εργάσιμη ημέρα της αποκατάστασης της Τεχνικής
αδυναμίας».[…]  «Διευκρινίζεται ότι, η μετάθεση της  καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας σε
διαγωνισμούς που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών,
πραγματοποιείται  από τη Διεύθυνση του ΕΣΗΔΗΣ,  κατόπιν αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος
της  Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα,  με συνημμένη την σχετική Απόφαση
μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού».

Σε  συνέχεια  των  ανωτέρω  πρέπει  να  προβούμε  άμεσα  στη μετάθεση  της  καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού με διαπραγμάτευση για την παροχή υπηρεσίας : «Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων
Κέας για το έτος 2020-2021».

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

 την εισήγηση του προέδρου
 την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10
 τα με Α.Π. 24666/08-09-20 & 24820/09.09.20 έγγραφά του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-

βέρνησης
 το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη

πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συζήτηση του θέματος :

1) Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγι-
σης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση για την παροχή υπηρεσίας :
«Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων Κέας για το έτος 2020-2021» λόγω τεχνική αδυναμία λειτουρ-
γίας των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες &  Υπηρεσίες,  ΚΗΜΔΗΣ και Διαδικτυακή Πύλη
“ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ” του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας
ανάγκης που υπάρχει για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η σχετική απόφαση για το θέμα αυτό θα πρέπει επίσης να ληφθεί με την απόλυτη πλειοψηφία
των μελών της οικονομικής επιτροπής.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 137/2020
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ΘΕΜΑ 1ο εκτός  ημερήσιας  διάταξης :  Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας απο-
σφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση για την παροχή υπηρεσίας : «Καθαρι-
σμός Δημοτικών Κτιρίων Κέας για το έτος 2020-2021» λόγω τεχνική αδυναμία λειτουργίας των υποσυστημάτων
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, ΚΗΜΔΗΣ και Διαδικτυακή Πύλη “ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ” του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

                          Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το – 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο συ-
ζητείται κατόπιν της υπ΄αριθμ. 137/2020 ομόφωνης απόφασής της  -ανέφερε τα εξής : Με την υπ
αριθμ. 133-2020 (ΑΔΑ: ΨΥ18ΩΕΔ-Ο1Ρ) απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση των όρων δια-
κήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση για την παροχή υπηρεσίας: «Καθαρισμός Δη-
μοτικών Κτιρίων του Δήμου Κέας για το έτος 2020-2021», με συστημικό αριθμό α/α 92081-2 είχε καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής προσφορών την 8η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:30 και ως ημερομηνία αποσφράγισης την 11η
Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Το  Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τα με Α.Π. 24666/08-09-20 & 24820/09.09.20 έγγραφά του, μας ενη-
μέρωσε για την τεχνική αδυναμία λειτουργίας των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, ΚΗΜΔΗΣ και
Διαδικτυακή Πύλη “ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ” του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ από την Δευτέρα 07.09.2020 και ώρα 23.00 έως και την Τετάρτη
09.09.2020 και ώρα 21.30.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και το με ΑΠ Δ11/οικ. 1455/10.09.2020 «συνιστάται στις Αναθέτουσες Αρχές και στους
Αναθέτοντες Φορείς να μεταθέσουν την προθεσμία αυτή τουλάχιστον κατά τρεις (3)  ημέρες, προσμετρούμενες από
την επομένη εργάσιμη ημέρα της αποκατάστασης της Τεχνικής  αδυναμίας».[…] «Διευκρινίζεται ότι, η μετάθεση της
καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας  σε  διαγωνισμούς  που  έχει  παρέλθει  η  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα
υποβολής  προσφορών,  πραγματοποιείται  από  τη  Διεύθυνση  του  ΕΣΗΔΗΣ,  κατόπιν  αποστολής  ηλεκτρονικού
μηνύματος της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα, με συνημμένη την σχετική Απόφαση μετάθεσης της
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού».

Σε συνέχεια των ανωτέρω εισηγούμαστε τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και
ημερομηνίας αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση για την παροχή υπηρεσίας
: «Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων Κέας για το έτος 2020-2021»ως εξής:

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:30
 Ημερομηνία αποσφράγισης:  Παρασκευή 18η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

 την εισήγηση του προέδρου
 την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10
 τα με Α.Π. 24666/08-09-20 & 24820/09.09.20 έγγραφα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης του
ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  με  διαπραγμάτευση  για  την  παροχή  υπηρεσίας  :  «Καθαρισμός
Δημοτικών Κτιρίων Κέας για το έτος 2020-2021» λόγω τεχνική αδυναμία λειτουργίας των υποσυστημάτων
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, ΚΗΜΔΗΣ και Διαδικτυακή Πύλη “ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ” του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ως εξής: 

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:30
 Ημερομηνία αποσφράγισης:  Παρασκευή 18η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 138/2020



24ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 11ης Σεπτεμβρίου 2020

Θέματα ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο  :  Δίμηνη παράταση συμβάσεων ορισμένου χρόνου, εκτάκτου προσωπικού σύμφωνα
με την  παρ. 2 άρθρο 24 της από 14/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 64).

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο  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.
Ο Δήμος Κέας με την 96/2020 (ΑΔΑ ΨΒ5ΕΩΕΔ-ΞΛΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκρινε
τη πρόσληψη έκτακτου προσωπικού σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρο 24 της από 14/03/2020 ΠΝΠ
(ΦΕΚ Α 64) για δύο (2) μήνες.

Όμως εφόσον παραμένουν οι αυξημένες ανάγκες στην υπηρεσία καθαριότητας   λόγω της
τήρησης των μέτρων κατά της διασποράς κορωνοϊου COVID19,  (Π.Ν.Π ΦΕΚ 55/11-03-2020) : 

Α. Προτείνει τη παράταση  για χρονικό διάστημα άλλων  δύο (2) μηνών, με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου των δύο (2) εργατών καθαριότητας.

Β. Η  δαπάνη  για  τις  αποδοχές  του  ανωτέρω  προσωπικού  σύμφωνα με  την  4414/10-09-2020
βεβαίωση της προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας,  θα βαρύνει τον Κ.Α 20.6041 “Αποδοχές
έκτακτου προσωπικού” με το ποσό των 4.220,00 € και τον Κ.Α 20.6054 “Εργοδοτικές εισφορές
εκτάκτων υπαλλήλων” με το ποσό των 1.179.92, €. 

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 παράταση δύο
μηνών  σύμφωνα  με  τη  παρ.  2  άρθρο  24  του  ΠΝΠ  14-03-2020  (ΦΕΚ  64Α)   των  συμβάσεων
ορισμένου χρόνου των δύο (2) Εργατών καθαριότητας,

-  Κοζαδίνος  Νικόλαος  του  Αναργύρου(Αριθμός  Βεβαίωσης  Εγγραφής  στο  Μητρώο
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1535495429/01.07.2020)

-  Φραγκούς  Γρηγόριος  του  Αυγουστή  (Αριθμός  Βεβαίωσης  Εγγραφής  στο  Μητρώο
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1535495432/01.07.2020)

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.  Εγκρίνει  την  παράταση  για χρονικό διάστημα άλλων δύο (2) μηνών,  με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου των δύο (2) ΥΕ εργατών καθαριότητας, για την εύρυθμη και αποτελεσματική
λειτουργία της υπηρεσίας, ως κατωτέρω:

- Κοζαδίνος Νικόλαος του Αναργύρου(Αριθμός Βεβαίωσης Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1535495429/01.07.2020)

- Φραγκούς Γρηγόριος του Αυγουστή (Αριθμός Βεβαίωσης Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1535495432/01.07.2020)

Β. Η δαπάνη για τις αποδοχές του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α 20.6041 “Αποδοχές
έκτακτου προσωπικού” με το ποσό των 4.220,00 € και τον Κ.Α 20.6054 “Εργοδοτικές εισφορές
εκτάκτων υπαλλήλων” με το ποσό των 1.179,00 €. 

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 139/2020
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ΘΕΜΑ 2ο  : Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ασφάλτου και υλικού
βάσης για την υλοποίηση εργασιών ασφαλτόστρωσης αγροτικής οδοποιίας Δήμου Κέας με ίδια
μέσα.

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

Με την υπ' αρ. πρ. 14575/24-07-2020 πρόσκληση  AT05  του Υπουργείου Εσωτερικών για
την  υποβολή  αιτήσεων  χρηματοδότησης  στο  Πρόγραμμα  «ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ»  στον  άξονα
προτεραιότητας  «Ποιότητα  ζωής  και  εύρυθμη λειτουργία  των  πόλεων,  της  υπαιθρου και  των
οικισμών» με τίτλο :  «Ανάπτυξη της  υπαίθρου –  Αγροτική Οδοποιία» κλήθηκαν οι  ∆ήμοι  της
χώρας  να  υποβάλλουν  προτάσεις,  προκειμένου  να  ενταχθούν  στο  Πρόγραμμα  «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της
υπαιθρου και των οικισμών». Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των ∆ήμων, για την
εκτέλεση εργασιών βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών
τεχνικών  έργων,  εργασίες  διαμόρφωσης  του  καταστρώματος  με  συμπυκνωμένο  υλικό,
τσιμεντοστρώσεις,  ασφαλτοστρώσεις κλπ. Στις περιπτώσεις υφιστάμενων οδών είναι δυνατή η
χρηματοδότηση προμήθειας ασφάλτου και υλικού βάσης για την υλοποίηση του προτεινόμενου
έργου από το Δήμο με ίδια μέσα.

Ο ∆ήμος Κέας συντάσσει μελέτη με τίτλο «ασφάλτου και υλικού βάσης για την υλοποίηση
εργασιών  ασφαλτόστρωσης  αγροτικής  οδοποιίας  Δήμου  Κέας  με  ίδια  μέσα»,  την  οποία
προτίθεται να υποβάλλει για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης . 

Στην παρ. 5 της εν λόγω πρόσκλησης αναφέρεται ότι το αίτημα ένταξης για τις προμήθειες,
συνοδεύεται και από τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας «.....  Συγκεκριμένα θα
πρέπει Να οριστεί Επιτροπή διερεύνησης τιμών με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου
του  δικαιούχου,  η  οποία  θα  καταστρώσει  το  σχετικό  πρακτικό  επιτροπής  διερεύνησης  τιμών
συνοδευόμενο  από  Πίνακα  προσδιορισμού  μέσων  τιμών  υλικών  (από  τουλάχιστον  τρεις
προμηθευτές  ανά  περίπτωση)  ή/και  από  σχετικές  προσφορές  και  τιμοκαταλόγους  υλικών,
ενημερωτικά φυλλάδια. Επισημαίνεται ότι στην αίτηση του Δικαιούχου θα πρέπει να υποβληθεί
όλη η σχετική αλληλογραφία η οποία έχει εμπρόθεσμα (προ της αίτησης) διαμειφθεί με τους
προαναφερθέντες προμηθευτές……”

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνεται η συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιερεύνησης
Τιμών για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο  της ανωτέρω πρόσκλησης,  με  τον  ορισμό των
κάτωθι υπαλλήλων του ∆ήμου Κέας :

1. Δεμένεγα Δήμητρα – ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
2. Μωδέα Βασιλική – ΤΕ Πολιτικών Έργων Υποδομής
3. Πετρή Βασιλική – ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Η  ανωτέρω  Επιτροπή  οφείλει  να  προσκομίσει  Πρακτικό  επιτροπής  διερεύνησης  τιμών,
συνοδευόμενο με όλα όσα προβλέπονται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται  η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη συγκρότηση της εν
λόγω Επιτροπής και να ορίσει τα μέλη αυτής. 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, την με υπ' αρ. πρ.
14575/24-07-2020 πρόσκληση  AT05  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  για  την  υποβολή  αιτήσεων
χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.
3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.  Εγκρίνει  τη  συγκρότηση  της  Επιτροπής  ∆ιερεύνησης  Τιμών  για  την  υποβολή  πρότασης
χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα
ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο : «Ανάπτυξη
της  υπαίθρου  –  Αγροτική  Οδοποιία»,  στο  πλαίσιο  της  με  αρ.  πρωτ.  14575/24-07-2020
πρόσκλησης AT05 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Β. Ορίζει μέλη της εν λόγω Επιτροπής τους υπαλλήλους του ∆ήμου Κέας. 

1. Δεμένεγα Δήμητρα – ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
2. Μωδέα Βασιλική – ΤΕ Πολιτικών Έργων Υποδομής
3. Πετρή Βασιλική – ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Η  ανωτέρω  Επιτροπή  οφείλει  να  προσκομίσει  Πρακτικό  επιτροπής  διερεύνησης  τιμών,
συνοδευόμενο με όλα όσα προβλέπονται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 140/2020
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   ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρω-
μής για την κατασκευή νέου δικτύου χαμηλής τάσης για την επέκταση Δ.Φ. στην οδό Ιουλίδας
Κέας.

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

Με  την  υπ’  αριθμ.  110/2020  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εγκρίθηκε  η  έκδοση
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 7.081,90 €, στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου
κ.Σωτηρίας  Μυκωνιάτη,  προκειμένου  να  πληρωθεί  δαπάνη για  τη  κατασκευή  νέου  δικτύου
χαμηλής τάσης για την επέκταση Δ.Φ. επί του επαρχιακού δρόμου στη θέση Παλιόμυλος Ιουλίδας
Δήμου Κέας.

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 745/05-08-2020 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το
οποίο εισέπραξε η υπόλογος την 24η του μηνός Αυγούστου του έτους 2020.

Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος, οι δαπάνες που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 7.081,90 € (δαπάνη προς ΔΕΔΔΗΕ 7.080,40 € &
προμήθεια τράπεζας 1,50 €).

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. 110/2020 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος
    προπληρωμής ύψους 7.081,90 € στο όνομα της υπαλλήλου  κ.Σωτηρίας Μυκωνιάτη
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος
4. Το υπ΄αριθμ.  ΑΠΥ 4/25.08.2020 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  για  το  υπ’  αριθμ.  745/05-08-2020 χρηματικό  ένταλμα
προπληρωμής,  που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου κ.Σωτηρίας Μυκωνιάτη,  με  συνολικό
ύψος δαπάνης  7.081,90 €,  με το υπ΄ αριθμ. ΑΠΥ 4/25.08.2020 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου
και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

                     Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 141/2020
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ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, αξιολόγησης 
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση για την παροχή υπηρεσίας : «Καθαρισμός Δημο-
τικών Κτιρίων Κέας για το έτος 2020-2021».

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση οδοιπορικών εξόδων για την μετακίνηση εκτός έδρας της Δημάρχου.

                      Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανα-
φέρει ότι:

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

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2020, η Δήμαρχος Κέας, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, πρόκειται να μεταβεί
στη Σύρο, κατόπιν πρόσκλησης (α.π. 12/2-9-2020) για την Πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης
του ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε, η οποία  θα λάβει χώρα
την Δευτέρα 21/9/2020 στις  14:30,  στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου «Ερμής» στη
Σύρο. Πριν την συνέλευση του ΦΟΔΣΑ θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη συνάντησή στις
10:00 με την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΝΑ για θέματα του Δήμου.
Τις  επόμενες  δύο  ημέρες,  Τρίτη  22  και  Τετάρτη  23  Σεπτεμβρίου  έχει  προγραμματισμένες
συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη σχετικά με τη μεταφορά μαθητών,
και άλλων σημαντικών θεμάτων του Δήμου μας καθώς και με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για το
θέμα του Τεχνικού Προγράμματος ΔΛΤΣ. (23/9/2020 ώρα: 15:30)

Η μετακίνηση θα γίνει μέσω Πειραιά από Κυριακή 20 έως Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020.

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

Έγκριση  δαπάνης  (εισιτήρια,  έξοδα  διανυκτέρευσης,  ημερήσια  αποζημίωση)  για  το  χρονικό
διάστημα 20 έως  24 Σεπτεμβρίου 2020, μετακίνησης στη Σύρο για την συμμετοχή στη Γενική
Συνέλευση του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου ΑΕ, και για τις  προγραμματισμένες συναντήσεις με τη
ΔΤΕΚ,  με  τον  Περιφερειάρχη  και  τον  Αντιπεριφερειάρχη  και  με  το  Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο
Σύρου, συνολικού ποσού 428,20€, σε βάρος του Κ.Α. 00.6421 “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
μετακινούμενων αιρετών”.

            ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (Ακτοπλοϊκά)                                                                            
20/9/2020     ΚΕΑ- ΛΑΥΡΙΟ                               11,40 €                    
21/9/2020     ΠΕΙΡΑΙΑΣ -ΣΥΡΟΣ                        42,70 € 
23/9/2020     ΣΥΡΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ                         42,70 €
24/9/2020     ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ                                11,40 €

            
ΔΙΑΜΟΝΗ  
Δύο (2) διανυκτερεύσεις στην Αθήνα              0,00
Δύο (2) διανυκτερεύσεις στη Σύρο:             160,00 €                                                         
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ :  40,00 Χ4=       160,00€

              ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:                  428,20€

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

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

                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
                     

Εγκρίνει δαπάνη (εισιτήρια, έξοδα διανυκτέρευσης, ημερήσια αποζημίωση) για το χρονικό
διάστημα  20  έως  24  Σεπτεμβρίου  2020,  για  μετακίνηση  της  Δημάρχου  στη  Σύρο  για  την
συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου ΑΕ, και για τις προγραμματισμένες
συναντήσεις με τη ΔΤΕΚ, με τον Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη και με το Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Σύρου, συνολικού ποσού 428,20€, σε βάρος του Κ.Α. 00.6421 “Οδοιπορικά έξοδα
και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών”.

            ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (Ακτοπλοϊκά)                                                                            
20/9/2020     ΚΕΑ- ΛΑΥΡΙΟ                               11,40 €                    
21/9/2020     ΠΕΙΡΑΙΑΣ -ΣΥΡΟΣ                        42,70 € 
23/9/2020     ΣΥΡΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ                         42,70 €
24/9/2020     ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ                                11,40 €

            
ΔΙΑΜΟΝΗ  
Δύο (2) διανυκτερεύσεις στην Αθήνα              0,00
Δύο (2) διανυκτερεύσεις στη Σύρο:             160,00 €                                                         

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ :  40,00 Χ4=       160,00€

              ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:                  428,20€

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 142/2020
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ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της
9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2020.
      

Ο  Πρόεδρος  της  οικονομικής  επιτροπής  εισηγούμενος  το  6ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι ο
προϋπολογισμός του έτους 2020 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 1/2020 απόφαση, και
πρέπει να αναμορφωθεί όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

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

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

20.6112.0002

Εφαρμογή προγράμματος
περιβαλλοντικής

παρακολούθησης & ελέγχου
ΧΥΤΑ

3.100,00 -3.100,00 0,00

20.6262.0015 Συντήρηση και επισκευή
ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ 2019

2.000,00 -2.000,00 0,00

20.6262.0017
Συντήρηση και επισκευή

λοιπών εγκαταστάσεων (πλην
κτιρίων) ΧΥΤΑ

9.424,00 -7.210,00 2.214,00

20.6662.0004 Προμήθεια λαμπτήρων για
δημοτικό φωτισμό 12.000,00 -2.000,00 10.000,00

20.7517.0001

Συμμετοχή στον «Ειδικός
Περιφερειακός Διαβαθμιδικός

Φορέας Διαχ/σης Στερεών
Αποβλήτων Ν. Αιγαίου

(ΦΟΔΣΑ)

0,00 14.310,00 14.310,00

26.524,00 0,00 26.524,00

Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης

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

Διαμόρφωση

25.6117.0003

Σύμβουλος Τεχνικής
Υποστήριξης για την

προέγκριση δημοπράτησης του
έργου «Δίκτυα αποχέτευσης

και Εγκαταστάσεις
επεξεργασίας και διάθεσης

λυμάτων »

20.000,00 -9.000,00 11.000,00

25.6275.0001 Καθαρισμός δεξαμενών
ύδρευσης

0,00 8.000,00 8.000,00
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25.6275.0004 Εξυγίανση και καθαρισμός
πηγών 14.000,00 -2.000,00 12.000,00

25.6672.0001 Ανταλλακτικά λοιπών
μηχανημάτων

5.500,00 3.000,00 8.500,00

39.500,00 0,00 39.500,00

Λοιπές Δαπάνες

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

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

00.6432.0005

Δαπάνη συμμετοχής στην 
έκθεση TOUR NATUR στην 
Γερμανία 1.500,00 -1.500,00 0,00

00.6495.0002
Λοιπές δαπάνες γενικής 
φύσεως 1.300,00 1.000,00 2.300,00

10.6699
Λοιπές προμήθειες 
αναλωσίμων 2.800,00 1.500,00 4.300,00

15.6472.0002 KEA RUN 2020 4.000,00 -4.000,00 0,00

15.6472.0003
Αγώνας Cyclades trail cup: Kea 
Challenge 2020 4.000,00 -3.976,00 24,00

15.6661.0004 Προμήθεια ξυλείας 500,00 1.500,00 2.000,00

15.6691

Προμήθεια ειδών 
σημαιοστολισμού και 
φωταγωγήσεων 300,00 1.000,00 1.300,00

15.7135.0010 Προμήθεια ταρτάν στίβου 11.000,00 1.500,00 12.500,00

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

32.840,00 0,00 32.840,00

Από την αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται το αποθεματικό.
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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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη 

ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ)

Α. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 9ης 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 :  143/2020
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ΘΕΜΑ 7ο :  Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή των
τε-λών και δικαιωμάτων του Υποθηκοφυλακείου Κέας για την μεταγραφή στα βιβλία μεταγρα-
φών της υπ’αριθμ. 443/1983 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
σχετικά με το ακίνητο “Άλσος Ιουλίδας”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

Με  την  υπ’  αριθμ.  36/13-03-2020  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εγκρίθηκε  η  έκδοση
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 400,00 €, στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου
Ιωάννη Πορίχη, προκειμένου να πληρωθούν δαπάνες για την μεταγραφή στα βιβλία μεταγραφών
και την σημείωση στα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Κέας της υπ’αριθ. 443/1983
τελεσίδικης  απόφασης  του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών σχετικά με  το ακίνητο “Άλσος
Ιουλίδας”, όπου απαιτείται η καταβολή των τελών και δικαιωμάτων του Υποθηκοφυλακείου.

Επειδή ο υπάλληλος δεν εισέπραξε το ανωτέρω ποσό, καθώς η διαδικασία για την μεταγραφή στο
Υποθηκοφυλακείο Κέας δεν έχει  ολοκληρωθεί ακόμη και το διάστημα το οποίο υποχρεούται να
αποδώσει λογαριασμό ο υπόλογος είναι τρεις μήνες, καλείται η οικονομική επιτροπή να ψηφίσει
την απαλλαγή του.

O  ορισμός υπολόγου θα γίνει εκ νέου προκειμένου να ολοκληρωθεί η  μεταγραφή στα βιβλία
μεταγραφών και η σημείωση στα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Κέας της υπ’αριθ.
443/1983 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με το ακίνητο
“Άλσος Ιουλίδας”.

Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την απαλλαγή του υπολόγου.

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

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των
άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
2. Την υπ’ αριθμ. 36/13-03-2020 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος
    προπληρωμής ύψους 400,00 € στο όνομα του υπαλλήλου Ιωάννη Πορίχη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απαλλαγή  του  υπολόγου για  την  καταβολή  των  τελών  και  δικαιωμάτων  του
Υποθηκοφυλακείου  Κέας,  ποσού  400,00  €, για  την  μεταγραφή  στα  βιβλία  μεταγραφών  της
υπ’αριθμ. 443/1983 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με το
ακίνητο “Άλσος Ιουλίδας”.

                     Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 144/2020
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ΘΕΜΑ 8ο : Αποδοχή δωρεάς ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου.

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

Σας γνωρίζουμε ότι έχει δρομολογηθεί  μία σημαντικής αξίας δωρεά από το Κοινωφελές Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος (Ι.Σ.Ν.) προς τα Κοινωνικά Παντοπωλεία των Δήμων, η οποία θα διατεθεί με την
προμήθεια ειδών διατροφής από την εταιρεία METRO σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δή-
μων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης ευπαθών κοινωνι-
κών ομάδων που έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες του νέου κορωνοϊού COVID-19. 

Λαμβάνοντας υπόψιν:
 το άρθρο 72 ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4557/2018 και ισχύει και

σύμφωνα με  το  οποίο  η  Οικονομική  Επιτροπή είναι  αρμόδια  για  την  αποδοχή  πάσης
φύσεως δωρεών προς τον Δήμο.

 την υπ’αρ. 285/11-06-2020 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. περί αποδοχής δωρεάς από το 
«ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»

 το από 25/08/2020 έγγραφο του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε., κου. Δημητρίου Παπαστεργίου,
σύμφωνα με το οποίο : «Σας ενημερώνουμε ότι το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
(Ι.Σ.Ν.)  έχει  εγκρίνει  δωρεά  ποσού  €1.478.300,00  ευρώ  στα  πλαίσια  υλοποίησης  του
προγράμματος  ενίσχυσης  ευπαθών  κοινωνικών  ομάδων  που  έχουν  πληγεί  από  τις
οικονομικές συνέπειες του νέου κορωνοϊού COVID- 19,  προσφέροντας άμεση πρόσβαση
σε  βασικά  επισιτιστικά  αγαθά  μέσω  των  Κοινωνικών  Παντοπωλείων  των  δήμων  της
Ελλάδας, υπό τον συντονισμό της Κ.Ε.Δ.Ε. Η δωρεά θα διατεθεί για την προμήθεια ειδών
διατροφής μέσω πίστωσης από την εταιρεία «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ  ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» (εφεξής ΜΕΤΡΟ)  οι
οποίες θα διανεμηθούν από τους Δήμους στα Κοινωνικά Παντοπωλεία (ή σε περίπτωση
έλλειψης Κοινωνικού Παντοπωλείου,  στην αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου) τα
οποία θα προμηθευτούν βασικά επισιτιστικά αγαθά για να εξυπηρετήσουν τις ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες της χωρικής τους αρμοδιότητας. Να σημειωθεί ότι το συνολικό ποσό
των  πιστώσεων  που  θα  διανεμηθούν  στους  Δήμους  ανέρχεται  σε  1.478.300  ευρώ
προσαυξημένο  κατά  15%  κατόπιν  δεσμεύσεως  της  αναδόχου  Εταιρείας  ΜΕΤΡΟ.  Στον
επισυναπτόμενο Πίνακα Α’ καθορίζονται οι δικαιούχοι Δήμοι και το ποσό της πίστωσης
που αναλογεί σε έκαστον εξ αυτών. Παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα σε αποδοχή της
εν  λόγω  δωρεάς (καθ’  ο  μέρος  αφορά  το  Δήμος  σας)  με  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου σας (κατ’ άρθρ. 72 ν. 3852/2010) και μας ενημερώσετε σχετικά .
Σχετ: Πίνακας Α’»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει την αποδοχή της δωρεάς από ΚΕΔΕ ποσού 1.260,96 ευρώ όπως αντιστοιχεί στον
Δήμο Κέας σύμφωνα με τον Πίνακα Α’. Για το ως άνω ποσό υπάρχει απαλλαγή από τον
Φ.Π.Α.  υπό  την  αίρεση  ότι  η  απαλλαγή  θα  εγκριθεί  από  τους  καθ’  ύλην  αρμόδιους
Υπουργούς  σύμφωνα  με  την  διαδικασία  που  ορίζεται  στην  αριθμ.  Α.1050/2020  ΥΑ
«Καθορισμός  διαδικασίας  απαλλαγής  ΦΠΑ  στις  παραδόσεις  αγαθών  και  παροχές



24ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 11ης Σεπτεμβρίου 2020

υπηρεσιών στο πλαίσιο πραγματοποίησης δωρεών σύμφωνα με την περίπτωση ιστ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000-Α΄248)» (ΦΕΚ Β’ 942).  

 Καθορίζει  ως  κριτήρια  κατανομής  των  προϊόντων  σε  φυσικά  πρόσωπα  τα  οποία
εντάσσονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, τα κάτωθι :

 Το εισοδηματικό κριτήριο
 Την ανεργία
 Την αναπηρία 
 Την πολυτεκνία

 Τα  ενδιαφερόμενα  φυσικά  πρόσωπα  θα  προσκομίζουν  στο  Δήμο  Κέας  δήλωση
φορολογίας  εισοδήματος  Ε1  του  οικονομικού  έτους  2018  ή  βεβαίωση  ανεργίας  ή
βεβαίωση αναπηρίας από ΚΕΠΑ ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 145/2020

         



24ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 11ης Σεπτεμβρίου 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.

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

                Ελευθέριος Τζουβάρας                            Μουζάκης Ν.Δημήτριος

Δεμένεγας Κωνσταντίνος

Βουτσινάς Γεώργιος

Πατηνιώτη Μαρία        

Δεμένεγας Νικόλαος   

Γροσομανίδη Παρασκευή


