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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 33ης/01.12.2020
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Σήμερα, ημέρα Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς (ΠΝΠ
ΦΕΚ55/11-3-2020), η 33η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 5908/27-11-2020 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.
ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ
1. Τζουβάρας Ελευθέριος
2. Δεμένεγας Κωνσταντίνος
3. Μουζάκης Ν.Δημήτριος
4. Βουτσινάς Γεώργιος
5. Πατηνιώτη Μαρία
6. Δεμένεγας Νικόλαος
7. Γροσομανίδη Παρασκευή

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ
ΟΥΔΕΙΣ

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 33ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 1ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 5908/27.11.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)
ΘΕΜΑ 1ο : Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2020. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος –
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας “Καθαρισμός παραλιών του Δήμου Κέας έτους 2020-21”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 3ο : Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης προς κάλυψη αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του covid-19. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 4ο : Αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη “Απαλλοτριώσεις ΧΥΤΑ Κέας”. [Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της 13ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους
2020. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 6ο : Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης «Προµήθεια ενός (1) καινούριου κλαδοθρυμματιστή για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Κέας». [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 7ο : Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης “Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για
την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 8ο : Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του τέως Δημάρχου Κέας σε ποινικό δικαστήριο.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση κατεπείγουσας απόφασης δημάρχου για την κάλυψη εξόδων φιλοξενίας κλιμακίου του ΕΟΔΥ. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 10ο : Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ». [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Κέας» στο χρηματικό πρόγραμμα «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020» του Πράσινου Ταμείου - Άξονας Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ)». [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας
Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 12ο : Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις ηλεκτροκίνησης Δήμου Κέας» μέσω του χρηματικού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του ΥΠ.ΕΣ. - Πρόσκληση ΑΤ12 «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» - Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον». [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 13ο : Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας.
Κομμάτια από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το μέλλον» μέσω του
χρηματικού προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του ΥΠ.ΕΣ. - Πρόσκληση ΑΤ14 «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021 - Άξονας Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός».
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 1ο : Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2020
O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:
Με την ΚΥΑ 34574 / 20-7-2018 ΦΕΚ Α’ 2942 τροποποιήθηκε η διαδικασία υπολογισμού των
οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης.
Με βάση τις αλλαγές που διαλαμβάνονται στην ανωτέρω ΚΥΑ και σύμφωνα με τις οδηγίες που
δίνονται στο υπ. αριθμ. 44485 / 6-8-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ, σας υποβάλλουμε την έκθεση
εκτέλεσης του Γ΄ τριμήνου 2020.
Η Οικονομική Επιτροπή, καλείται να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Γ΄ τριμήνου, που
παρουσιάζονται με την παρούσα, και να διαπιστώσει αν στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί
υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης.
Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει υπερεκτίμηση εσόδων, τότε το Δημοτικό Συμβούλιο προβαίνει
υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του Π/Υ , με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την Οικονομική Επιτροπή,
μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των
δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.
Εάν η Επιτροπή δεν διαπιστώσει υπερεκτίμηση εγγεγραμμένων εσόδων , τότε το Δημοτικό
Συμβούλιο, καλείται να ελέγξει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, δυνάμενο να προβεί σε
αναμόρφωσή του Π/Υ, το ίδιο, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.
Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, αναρτώνται
στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010
(Πρόγραμμα διαύγεια), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ)
στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως
αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας, σας παραθέτουμε τα αποτελέσματα επίτευξης των
στόχων για το Γ΄ τρίμηνο 2020.
Συγκεκριμένα διαβιβάζουμε προς την οικονομική επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους
πίνακες, όπου εμφανίζονται τα έσοδα και οι δαπάνες με τα προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά
ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του πρώτου τριμήνου :

1. Πίνακας 1 : Ταμιακός απολογιστικός πίνακας εσόδων και δαπανών Γ΄ τριμήνου του έτους
2020.
2. Πίνακας 2: Ισοζύγιο χρηματικών διαθεσίμων Γ΄ τριμήνου 2020
3. Πίνακας 3 : Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2020.

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας στην πορεία
εκτέλεσης του προϋπολογισμού, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ 34574 «για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των
στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό των αποκλίσεων, λαμβάνονται
υπόψη οι εξής παράμετροι:
α) Η πορεία είσπραξης των εσόδων του Π/Υ σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους
εσόδων κατά την διάρκεια του έτους.»
Στην §5 του ίδιου άρθρου, αναφέρεται, ότι οι στόχοι των υποομάδων «Ίδια έσοδα» και
«Έσοδα ΠΟΕ» ελέγχονται διακριτά εφαρμόζοντας την ίδια μεθοδολογία υπολογισμού
απόκλισης των εσόδων.
Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι και ο απολογισμός
του Γ΄ τριμήνου.

Ομάδα ΚΑΕ

Ομαδοποιημένοι Κωδικοί
Προϋπολογισμού

Στόχος

Απολογισμός

Απόκλιση

Ποσοστό
Απόκλισης
%

1.
Επιχορηγήσεις
από Τακτικό
Προϋπολογισμό

(06)+(1211)+(1214)+(131)+
(1325)+ (1327) + (1215)

870.027,81

825.991,56

-44.036,25

-5,06%

2.
Επιχορηγήσεις
από ΠΔΕ και ΕΕ

(1212)+ (1216)+ (1321) +
(1322) + (1328)- (8262)+
(1217) + (1323)+ (1324)

615.874,29

431.483,66

184.390,63

-29,94%

3α. Ίδια Έσοδα

(01)+ (02)+ (03)+ (04) +
(05)+ (07) + (11)+ (14) + (15)
+ (16) + (1213) + (1219) +
(1326)+ (1329)

400.237,59

330.249,15

-69.988,44

-17,49%

3β. Ίδια Έσοδα
ΠΟΕ

(21) + (22) _Έσοδα
παρελθόντων οικονομικών
ετών (Π.Ο.Ε.) που
βεβαιώνονται για πρώτη
φορά

213.789,30

198.320,72

-15.468,58

-7,24%

4. Έσοδα Κ.Α.Ε.
32

(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα (85) _Προβλέψεις μη
είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων

126.789,71

80.260,98

-46.528,73

-36,70%
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5. Λοιπά Έσοδα

(41)_Εισπράξεις υπέρ
δημοσίου και τρίτων (+) (42)
_Επιστροφές χρημάτων(+)
(31) _Εισπράξεις από δάνεια

Σύνολο Εσόδων
(Α1)

6. Διαθέσιμα

Σύνολο Εσόδων
και Διαθεσίμων
(Α1+6)

Ταμειακά διαθέσιμα κατά την
31.12 2019

299.327,29

295.930,98

-3.396,31

-1,13%

2.526.045,9
9

2.162.237,05

363.808,94

-14,40%

1.612.832,0
4

1.612.832,04

4.138.878,03

3.775.069,09

0,00%

-363.808,94

-8,79%

Η εισπραξιμότητα των εισπρακτέων υπολοίπων «Έσοδα Κ.Α.Ε. 32» παρουσιάζει
την μεγαλύτερη απόκλιση από τον στόχο που είχε τεθεί. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο
στην αναστολή των μέτρων είσπραξης και στην ιδιαίτερη οικονομική και κοινωνική
συγκυρία του έτους που διανύουμε.
Στον συνημμένο πίνακα 3 «Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2020»
στην ανακεφαλαίωση εσόδων παρατηρούμε ότι το ποσοστό είσπραξης των τακτικών
εσόδων σε σχέση με τον προϋπολογισμό είναι 61,02% (στήλη 3/1). Το αντίστοιχο ποσοστό
για το γ τρίμηνο του 2019 ήταν 64,29%. Παρατηρούμε ότι η πορεία βεβαίωσης και
είσπραξης των εσόδων κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με το έτος 2019 ελαφρώς μειωμένη. Η
μείωση αυτή θεωρείται λογική δεδομένων των οικονομικών συνθηκών.
Στην ομάδα εσόδων «Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και ΕΕ» παρουσιάζεται επίσης
απόκλιση από τον στόχο. Η είσπραξη των εσόδων αυτών εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από
τον προγραμματισμό των κατανομών της Κεντρικής Διοίκησης και δεν αφορά αποκλειστικά
σε χειρισμούς του Δήμου.
Τα ταμειακά διαθέσιμα εγγράφονται στο μέγεθος που διαμορφώθηκαν στις
31.12.2019 και για τον λόγο αυτό, δεν υπάρχει απόκλιση μεταξύ στόχου και απολογισμού.
Ο επόμενος πίνακας αφορά στον διακριτό έλεγχο των υποομάδων των ιδίων εσόδων, όπως
ορίζονται στην ΚΥΑ 34574 και στο έγγραφο 44485 του ΥΠΕΣ.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
Ποσοστό
Στόχος
Απολογισμός
Απόκλιση
Απόκλισης
%
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
400.237,59
330.249,15
-69.988,44
-17,49%
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ
213.789,30
198.320,72
-15.468,58
-7,24%
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
126.789,71
80.260,98
-46.528,73
-36,70%
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ + ΠΟΕ
740.816,60
608.830,85
-131.985,75
-17,82%
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Στον πίνακα αυτό παρουσιάζεται διακριτά η πορεία είσπραξης των ιδίων εσόδων.
Η συνολική απόκλιση του απολογισμού των ιδίων εσόδων σε σχέση με τους στόχους είναι
αρνητική, και προέρχεται κυρίως από την μειωμένη εισπραξιμότητα των υπολοίπων προηγούμενων
ετών. Στην ομάδα των ίδιων εσόδων αναμένεται βελτίωση της εισπραξιμότητας λόγω της
βεβαίωσης χρηματικών καταλόγων, ύδρευσης κατά κύριο λόγο, οι ημερομηνία λήξης των οποίων
είναι στο τελευταίο δίμηνο του έτους.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ
Στο άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ 34574 αναφέρεται ότι «για τον έλεγχο του βαθμού
επίτευξης των στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό των αποκλίσεων
λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι:
«β) Η πορεία πραγματοποίησης των εξόδων του Π/Υ σε σχέση με τους αντίστοιχους
στόχους εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους.»
Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι και ο
απολογισμός του Γ΄ τριμήνου.

Ομάδα ΚΑΕ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝ
ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στόχος

Απολογισμός

Απόκλιση

Ποσοστό
Απόκλισης

1. Κόστος
προσωπικού

(60)_Αμοιβές και
έξοδα προσωπικού
+ (8111) _Αμοιβές
και έξοδα
προσωπικού (ΠΟΕ)

621.218,16

550.369,17

-70.848,99

-11,40%

2. Λοιπά
έξοδα χρήσης

(6)_Έξοδα Χρήσης
- (60) _Αμοιβές και
έξοδα προσωπικού

1.127.691,54

682.741,92

-444.949,62

-39,46%
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3. Δαπάνες
για
επενδύσεις

4. Πληρωμές
ΠΟΕ

5. Αποδόσεις
εσόδων υπέρ
Δημοσίου και
τρίτων

Σύνολο
Εξόδων (Β1)

(+) (7) _Επενδύσεις

1.078.493,32

475.678,88

-602.814,44

-55,89%

122.560,79

105.892,69

-16.668,10

-13,60%

360.814,89

238.689,23

-122.125,66

-33,85%

3.310.778,70

2.053.371,89

-1.257.406,81

-37,98%

(81)_Πληρωμές
υποχρεώσεων
(Π.Ο.Ε.) - (8111)
_Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού + (83)
_Επιχορηγούμενες
πληρωμές
υποχρεώσεων
(Π.Ο.Ε.)
(82)_α) Αποδόσεις
εσόδων υπέρ
Δημοσίου και
τρίτων - (8262)
_Επιστροφή
χρημάτων λόγω
ανάκλησης
κατανομής
χρηματοδότησης
ΠΔΕ

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, πλέον, υπολογίζεται σωρευτικά η
απόκλιση των συνολικών πραγματοποιημένων πληρωμών σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους
πληρωμών. (Απολογισμός – Στόχος). Επομένως οι αρνητικές αποκλίσεις είναι θεμιτές, καθώς η
πραγματοποίηση των δαπανών δεν πρέπει να ξεπεράσει τους στόχους που έχουν τεθεί.
Απλήρωτες Υποχρεώσεις στις 31/12/2019
Οι απλήρωτες υποχρεώσεις αποτελούν την τρίτη παράμετρο του ελέγχου επίτευξης
των στόχων σύμφωνα με την §1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 34574.
Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις (Γ2)

Στόχος
140.000,00

Απολογισμός
145.247,41

Απόκλιση
5.247,41
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ
Με την ΚΥΑ 34574 εισήχθησαν στον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισμού δύο νέες
έννοιες, το Ταμειακό Αποτέλεσμα και το Οικονομικό Αποτέλεσμα.
Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Ταμειακού Αποτελέσματος ορίζεται η διαφορά των στόχων
εσόδων και εξόδων, ενώ στην §3γ του άρθρου 3, ορίζεται ότι «η ποσοτική διαφορά των
αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων αποτελεί την απόκλιση από τον στόχο
του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ».
Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Οικονομικού Αποτελέσματος ορίζεται η διαφορά του
ταμειακού αποτελέσματος και του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων, ενώ στην §3ε ως
Οικονομικό Αποτέλεσμα ορίζεται, «Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου
ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και των επί του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων
αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ. Η αναγωγή της
απόκλισης σε ποσοστό πραγματοποιείται από τον τύπο (Απόκλιση οικονομικού
αποτελέσματος / στόχο συνολικών εσόδων)».
Παραθέτουμε τον αντίστοιχο πίνακα υπολογισμού του Ταμειακού και Οικονομικού
Αποτελέσματος καθώς και το ποσοστό της απόκλισης για το Γ΄ τρίμηνο.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
Σύνολο εσόδων (Α1)
6. Διαθέσιμα
Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6)

Στόχος
2.526.045,99
1.612.832,04
4.138.878,03

Απολογισμός
2.162.237,05
1.612.832,04
3.775.069,09

Απόκλιση
-363.808,94

Σύνολο Εξόδων (Β1)

3.310.778,70

2.053.371,89

-1.257.406,81

(Δ). Ταμειακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1

828.099,33

1.721.697,20

893.597,87

Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2)

140.000,00

145.247,41

5.247,41

(Ε).Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2)

828.099,33

1.576.449,79

888.350,46

Ποσοστό απόκλισης Οικονομικού
Αποτελέσματος

-363.808,94

21,46%

Η διαφορά εσόδων και χρηματικών διαθεσίμων με τα έξοδα (Α1+6 – Β1)διαμορφώνει την
απόκλιση του Ταμειακού Αποτελέσματος σε 893.597,87€. και η απόκλιση του Οικονομικού
Αποτελέσματος έναντι του στόχου είναι θετική ύψους 888.350,46€.
Τα ταμειακά διαθέσιμα ποσού 1.721.697,20€ είναι αρκετά για να καλύψουν τις απλήρωτες
υποχρεώσεις του Δήμου, ποσό 145.247,41€ και να χρηματοδοτήσουν περαιτέρω ανάγκες.
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Συνεπώς η απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος από τον στόχο είναι θετική,
ποσοστού 21,46%.
Πολύ σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση θετικού οικονομικού αποτελέσματος είχε η
απόκλιση των εξόδων, που κυμάνθηκε εντός των στόχων και οδήγησε σε θετικό αποτέλεσμα.

Το μέλος της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας αναφέρει τα εξής :
“...Ψηφίζω ΠΑΡΏΝ στο θέμα 1ο : *Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ ́ τριμήνου 2020*, με την
παρατήρηση :
Η απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος από τον στόχο μεν είναι θετική, σε ποσοστό 21,46% και
το θετικό αποτέλεσμα είναι θεμιτό, αλλά, το ύψος του πρέπει να θεωρηθεί πολύ υψηλό επειδή η
απόκλιση των εξόδων ήταν πολύ υψηλότερη από την υστέρηση είσπραξης των προβλεπόμενων
εσόδων στο εξεταζόμενο διάστημα. Ειδικά οι κωδικοί «Δαπάνες για Επενδύσεις» παρουσιάζουν
απόκλιση από τον στόχο -55% και αυτό δηλώνει αδυναμία της Δημοτικής αρχής να απορροφήσει
πόρους και να υλοποιήσει τις προγραμματισμένες επενδύσεις του τεχνικού προγράμματος 2020...”

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής Ελ.Τζουβάρας αναφέρει τα εξής :
“… Σχετικά με το Θέμα 1*: *Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ ́ τριμήνου 2020*
Το πρώτο εννεάμηνο του 2020 ολόκληρος ο κόσμος έζησε τις συνέπειές του Κορωνοϊού.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος η πτώση στο ΑΕΠ
το Β΄ τρίμηνο του 2020 ήταν στο δυσθεώρητο 15,2%, που αποτελεί την μεγαλύτερη ύφεση στη
μεταπολεμική ιστορία της Ελλάδας. Συνεπώς στο συγκεκριμένο μακροοικονομικό πλαίσιο
είναι ακατόρθωτο να μείνουν ανεπηρέαστα τα οικονομικά μεγέθη της Κέας ...”

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το άρθρο 72 παρ.1 περ.β΄ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39
του Ν. 4257/2014
2. Το άρθρο 266 παρ. 9 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39
του Ν. 4257/2014
3. Την με αριθ.πρωτ. 5620/16.11.2020 εισήγηση της προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη ψηφίζουν
ΠΑΡΩΝ)
Την έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2020 και την υποβολή εισήγησης
προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή της.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 182/2020
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας “Καθαρισμός
παραλιών του Δήμου Κέας έτους 2020-21”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα
εξής:
Με την με αριθμ. ΑΔΑΜ 20SYMV006898749 σύμβαση, ανατέθηκε στην εταιρεία KEA MARINE SERVICES IKE,
η παροχή υπηρεσίας για τον Καθαρισμό παραλιών Δήμου Κέας. Η προϊστάμενη του Αυτοτελούς Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας, κα Δήμητρα Δεμένεγα, στις 11 Νοεμβρίου 2020
εισηγήθηκε προς την Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών, σύμφωνα με την 20/2020 απόφαση Ο.Ε., που
αποτελείται από τους:
1. Τριαντάφυλλος Αλεξίου, ΔΕ Οδηγός - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Λεονάρδος Κοζαδίνος, ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου - ΜΕΛΟΣ
3. Λεωνίδας Περδικάρης, ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός – ΜΕΛΟΣ,
να προβεί σε παραλαβή της υπηρεσίας για τον Καθαρισμό παραλιών Δήμου Κέας, αναδόχου εταιρείας
KEA MARINE SERVICES IKE, η οποία προέβη στην εκτέλεση των όρων της σύμβασης της και στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων της, πλην των επισκέψεων που φαίνονται στο κάτωθι πίνακα (πίνακας. 1):
Παραλία
Συκαμιά
Λιπαρό
Ξύλα
Ορκός
Κούνδουρος
Μπούρι
Σπαθί

Εβδομάδα παροχής

Ποσότητα

14/08-22/08 & 27/09-10/10
01/09-09/09
09/09-18/09
27/09-10/10
27/09-10/10
27/09-10/10
27/09-10/10

2
1
2
3
2
2
1
Σύνολο

Συνολικά λεπτά
εργασίας*
82
67
70
105
98
36
99
557 λεπτά ή 9 ώρες και 17
λεπτά

*τα λεπτά διαμορφώθηκαν ύστερα από αναγωγή των τετραγωνικών κάθε παραλίας σε σχέση με τα
συνολικά τετραγωνικά που καθαρίζει σε ένα ημερομίσθιο.
Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί ημερολόγιο για τις πραγματοποιθείσες εργασίες του, το οποίο και
προσκόμισε στην Υπηρεσία και από το οποίο ταυτοποιήθηκαν οι παρούσες. Το ημερολόγιο
συνυπογράφουν κάθε εβδομάδα ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, κ. Κων/νος Δεμένεγας, καθώς και οι
πρόεδροι των Τοπικών Κορησσίας και Ιουλίδας κ.κ. Γεώργιος Δεμένεγας και Νικολέττα Βώσικα.
Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, οι μη εκτελεσθείσες εργασίες αντιστοιχούν σε ένα (1) ημερομίσθιο
πλήρους απασχόλησης (8 ωρών) & ένα ημερομίσθιο μερικής απασχόλησης (4 ωρών), η αξία αυτών, βάση
της σύμβασης, είναι:



Δαπάνη μισθοδοσίας-Ανώτατο ημερομίσθιο εργατοτεχνιτών πλήρους απασχόλησης 59,33 € άνευ
ΦΠΑ 24% & έκπτωσης αναδόχου επί της σύμβασης
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Δαπάνη μισθοδοσίας-Ανώτατο ημερομίσθιο εργατοτεχνιτών μειωμένης απασχόλησης 21,32 € άνευ
ΦΠΑ 24% & έκπτωσης αναδόχου επί της σύμβασης







Αξία ημερομισθίων: 59,33+21,32= 80,65 €
Αφαιρείται έκπτωση 4,1893 %=3,38 €
Αξία άνευ ΦΠΑ 24%=77,27 €
ΦΠΑ 24%=18,55 €
Συνολική αξία συμπ. ΦΠΑ 24%=95,81 €

Συνεπώς ο ανάδοχος παρείχε την παροχή υπηρεσίας από τις 22/07/2020 έως τις 11/11/2020, έναντι
αμοιβής ποσού 10.979,20 € + ΦΠΑ 24% δηλ 13.614,21 €.
Η Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2020, αφού συνήλθε στις 26/11/2020, συνέταξε “το 2ο
Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής Εργασιών”, όπου δηλώνουν ότι :
“ Στην Κέα σήμερα, ημέρα Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:
1. Τριαντάφυλλος Αλεξίου, ΔΕ Οδηγός - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Λεονάρδος Κοζαδίνος, ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου - ΜΕΛΟΣ
3. Λεωνίδας Περδικάρης, ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός - ΜΕΛΟΣ
που αποτελούμε μέλη της Επιτροπής Παραλαβής σύμφωνα με την 20/2020 απόφαση του Ο.Ε. και έχοντας
υπόψη :
α. Τo με αριθμ. ΑΔΑΜ 20REQ006410338 Πρωτογενές αίτημα
β. Την με αριθ. ΑΔΑΜ: 20PROC006429925 Διακήρυξη.
γ. Την με αριθμ. ΑΔΑΜ 20SYMV006898749 σύμβαση υπηρεσίας μεταξύ του Δημάρχου Κέας και της
παραπάνω αναδόχου.
δ.Τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ.1 του Ν.4412/2016 περί “Παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης
παροχής γενικών υπηρεσιών”
Προβήκαμε στην προσωρινή παραλαβή των παρακάτω:
Η εταιρεία KEA MARINE SERVICES IKE από τις 22/07/2020 έως τις 11/11/2020 παρείχε την υπηρεσία για
τον Καθαρισμό παραλιών Δήμου Κέας για την οποία έχουμε τις εξής παρατηρήσεις:
Ο κ. Τ. Αλεξίου αναφέρει: «Η σύμβαση προβλέπει βιβλίο κινήσεων, έχει; Στις παραλίες Λιπαρό, Συκαμιά,
Ορκό έχω παράπονα από κατοίκους της περιοχής, στο Λιπαρό έχω μαρτυρία ότι πήγε μόνο στην αρχή της
σεζόν και τέλος στο Καμπί έχω διαπιστώσει ο ίδιος το δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου τα καλαθάκια δεν
άδειασαν καθόλου και έχω και μαρτυρία κάτοικου ότι η παραλία ήταν ακαθάριστη». Ο κ. Λ. Περδικάρης
συμφωνεί με τα αναφερόμενα του κ. Τ.Αλεξίου. Ο κ.Λ.Κοζαδίνος αναφέρει ότι «οι εργασίες δεν
εκτελέστηκαν περίπου δύο φορές στις προαναφερθείσες παραλίες για την περίοδο που αφορά το παρόν
πρωτόκολλο»”
Σε συνέχεια των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη :
1. Την υπ’ αριθ. 1077-10.03.2020 μελέτη παροχής υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ»
2. Την από 11/11/2020 Εισήγηση της κας Δ. Δεμένεγα προς την Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών 2020
3. Το 2ο Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής της ανωτέρω Επιτροπής
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4. Το ημερολόγιο πραγματοποιηθέντων εργασιών, το οποίο βρίσκεται στα χέρια της Υπηρεσίας και έχει τις
υπογραφές του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, κ. Κων/νου Δεμένεγα και των προέδρων των Τοπικών
Κορησσίας και Ιουλίδας κ.κ. Γεώργιου Δεμένεγα και Νικολέττας Βώσικα.
5. Τον πίνακα προϋπολογισμού της μελέτης
καλούμαστε να διαπιστώσουμε εάν οι παρεχόμενες υπηρεσίες μπορούν να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες
του Δήμου, εάν θα πρέπει να επαναληφθούν ή να εκτελεστούν κάποιες εργασίες εκ νέου, καθώς και το
ποσό της έκπτωσης επί της συμβατικής αξίας, ανάλογα με τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.
Το μέλος της οικονομικής επιτροπής κ.Δεμένεγας Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
αναφέρει τα εξής :
“…Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί σαν τοποθέτησή μου στο 2ο θέμα :
Οι παραλίες που περιγράφονται στην εργολαβία της καθαριότητας των παραλιών, προσωπική μου άποψη,
καθαρίστηκαν και συντηρήθηκαν σε άρτιο βαθμό και κατά
τη διάρκεια του καλοκαιριού υπήρξαν αρκετά θετικά σχόλια από επισκέπτες και
μόνιμους κατοίκους. Βάσει του βιβλίου εργασιών που μου παραδόθηκε από τον
εργολάβο και βάσει του ελέγχου που υπήρχε κατά τη διάρκεια της έως τώρα
εργολαβίας, συμφωνώ με την παραλαβή της εργολαβίας, με τις περικοπές που
προβλέπονται για τις εργασίες που δεν πραγματοποιήθηκαν...
Δεμένεγας Κωνσταντίνος
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας...”

Το μέλος της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας αναφέρει τα εξής :
“...Ψηφίζω ΥΠΕΡ στο θέμα 2 : *Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής
της παροχής υπηρεσίας “Καθαρισμός παραλιών του Δήμου Κέας έτους 2020-21”.* με
την παρατήρηση:
Στο ημερολόγιο για τις πραγματοποιθείσες εργασίες, το οποίο προσκόμισε στην
Υπηρεσία ο εργολάβος και συνυπογράφουν κάθε εβδομάδα ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας, κ. Κων/νος Δεμένεγας, καθώς και οι πρόεδροι των Τοπικών
Κοινοτήτων, θα πρέπει να εντοπίζονται έγκαιρα οι αποκλίσεις από την μελέτη
και οι μη εκτελεσθείσες εργασίες ώστε να γίνονται συστάσεις για την ορθή
εκτέλεση της υπηρεσίας και την κανονική ολοκλήρωση και παραλαβή της από την
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών..”

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παραλαβή της υπηρεσίας για τον Καθαρισμό παραλιών Δήμου Κέας, αναδόχου εταιρείας KEA
MARINE SERVICES IKE, η οποία προέβη στην εκτέλεση των όρων της σύμβασης της και στην εκπλήρωση
των υποχρεώσεων της, πλην των επισκέψεων που φαίνονται στον ανωτέρω πίνακα (πίν ακας 1). Συνεπώς ο
ανάδοχος παρείχε την παροχή υπηρεσίας από τις 22/07/2020 έως τις 11/11/2020, έναντι αμοιβής ποσού
10.979,20 € + ΦΠΑ 24% δηλ 13.614,21 €, όπως προκύπτει από την από 11/11/2020 εισήγηση της
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προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας, κα
Δήμητρα Δεμένεγα.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 183/2020
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ΘΕΜΑ 3ο : «Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου Κέας προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού covid 19».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα
εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:
Α) την περ. ιη του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του
Ν.4735/20 το οποίο ορίζει το εξής: «Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα,
καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη
διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).»
Β) το άρθρο 6 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 161 Α’/22-8-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4722/20
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4735/20 το οποίο ορίζει το εξής: « Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα, διενεργούνται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης χρηματοδότησης, επιχορήγησης, επιδότησης, δωρεάς ή
ένταξης. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το
προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση του συμβουλίου
και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν
την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής».
Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε την αποδοχή των κάτωθι:
Αποδοχή της έκτακτης επιχορήγησης προς κάλυψη επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από
τον εμφάνιση του κορονοϊού covid-19, ποσού 24.362,76€ βάσει της απόφασης με αριθμόν
79903/20-112020 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΨΣ346ΜΤΛ6-5ΟΘ).
Το μέλος της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας αναφέρει τα εξής :
“...Ψηφίζω ΥΠΕΡ στο θέμα 3* *«Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου Κέας
προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την
εμφάνιση του κορονοϊού covid 19».* με την παρατήρηση:
Επειδή έχουν γίνει και άλλες επιχορηγήσεις προς κάλυψη έκτακτων και
επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού, ζητάμε
την ανάλυση των δαπανών που έγιναν από αυτά τα ποσά στον Δήμο κατά το
διάστημα της πανδημίας και τις προβλεπόμενες νέες δαπάνες...”
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την αποδοχή της έκτακτης επιχορήγησης προς κάλυψη επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν
από τον εμφάνιση του κορονοϊού covid-19, ποσού 24.362,76€ βάσει της απόφασης με αριθμόν
79903/20-112020 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΨΣ346ΜΤΛ6-5ΟΘ).
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 184/2020
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ΘΕΜΑ 4ο: «Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο «Απαλλοτριώσεις για την κατασκευή ΧΥΤΑ Κέας».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα
εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:
Α) την περ. ιη του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του
Ν.4735/20 το οποίο ορίζει το εξής: «Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα,
καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη
διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).»
Β) το άρθρο 6 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 161 Α’/22-8-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4722/20
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4735/20 το οποίο ορίζει το εξής: « Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα, διενεργούνται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης χρηματοδότησης, επιχορήγησης, επιδότησης, δωρεάς ή
ένταξης. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το
προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση του συμβουλίου
και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν
την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής»,
Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε την αποδοχή των κάτωθι:
Αποδοχή της χρηματοδότησης για το έργο «Απαλλοτριώσεις για την κατασκευή ΧΥΤΑ Κέας» , ποσού 100.374,77€ βάσει της απόφασης με αριθμόν 430/18-11-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΨΚ2Χ46ΜΤΛΡ-Η00), του αντιγράφου κίνησης λογαριασμού που τηρείται
στην ΤτΕ για το έργο και του γραμματίου είσπραξης ΓΕΕΒ 231/27-11-2020 του Δήμου Κέας.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την αποδοχή της χρηματοδότησης για το έργο «Απαλλοτριώσεις για την κατασκευή ΧΥΤΑ Κέας»,
ποσού 100.374,77€ βάσει της απόφασης με αριθμόν 430/18-11-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΨΚ2Χ46ΜΤΛΡ-Η00), του αντιγράφου κίνησης λογαριασμού που τηρείται στην ΤτΕ για το έργο και του γραμματίου είσπραξης ΓΕΕΒ 231/27-11-2020 του Δήμου Κέας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 185/2020
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Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της
13ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2020.
Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 5ο 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 Ύδρευσης Αποχέτευσης
Κ.Α.Ε.

25.6117.0003

25.6117.0005

25.6672.0003
25.7135.0009

Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Σύμβουλος Τεχνικής
Υποστήριξης για την
προέγκριση δημοπράτησης του
έργου «Δίκτυα αποχέτευσης
και Εγκαταστάσεις
επεξεργασίας και διάθεσης
λυμάτων »
Σύμβουλος για την υποβολή
φακέλου στο πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» για την
πρόσκληση «Ολοκληρωμένη
διαχείριση αστικών λυμάτων»
Ανταλλακτικά για τους
αυτόματους πωλητές νερού
Προμήθεια πόρτας για την
είσοδο του αντλιοστασίου στα
Χαβουνά

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

11.000,00

-5.000,00

6.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

8.000,00

-1.000,00

7.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

19.000,00

0,00

19.000,00

Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

20.6117.0002

Διαχείριση λειτουργίας ΧΥΤΑ

5.500,00

-5.000,00

500,00

20.6117.0003

Σύμβουλος για την υποβολή
φακέλου στο πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» για την
πρόσκληση «Χωριστή Συλλογή
Βιοαπολήτων, Γωνιές
ανακύκλωσης και Σταθμοί
Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων»

0,00

5.000,00

5.000,00

5.500,00

0,00

5.500,00
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Επιχορήγηση για κάλυψη αναγκών που προκλήθηκαν από τον covid-19
Με την απόφαση 79903/20-11-2020 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:9ΨΣ346ΜΤΛ6-5ΟΘ) επιχορηγήθηκε ο Δήμος Κέας με
το ποσό των 24.362,76€. Η ΟΕ αποδέχθηκε την επιχορήγηση με την 184_2020 απόφασή της
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

1219.0004

Επιχορήγηση προς κάλυψη
έκτακτων και επιτακτικών
αναγκών λόγω εμφάνισης του
κορονοϊού COVID-19

36.537,81

24.362,76

60.900,57

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

3.337,81

1.000,00

4.337,81

59.556,00

16.500,00

76.056,00

18.996,00

6.862,76

25.858,76

81.889,81

24.362,76

106.252,57

15.6681.0001

20.6041

20.6054

Προμήθεια φαρμακευτικού
υλικού (covid-19)
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα ΙΔΟΧ)
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού

Επιχορήγηση για το έργο «Απαλλοτριώσεις για την κατασκευή ΧΥΤΑ Δήμου Κέας
Με την απόφαση 430/18-11-2020 του Υπ. Ανάπτυξης και επενδύσεων (ΑΔΑ: ΨΚ2Χ46ΜΤΛΡ-Η00) εγκρίθηκε
κατανομή ποσού 100.347,77€. Το ποσό πιστώθηκε στον λογαριασμό της πράξης στην Τράπεζα της
Ελλάδος και εισπράχθηκε με το ΓΕΕΒ 231/27-11-2020 γραμμάτιο είσπραξης. Η ΟΕ αποδέχθηκε την
κατανομή με την 185_2020 απόφασή της.
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

1328.0006

Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για
απαλλοτριώσεις για την
κατασκευή ΧΥΤΑ στην Κέα

0,00

100.347,77

100.347,77

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

62.7341.0005

Απαλλοτριώσεις έργου
«Κατασκευή ΧΥΤΑ Κέας»

55.834,33

100.347,77

156.182,10

Επιχορήγηση για το Κέντρο Κοινότητας
Με την απόφαση 449/25-11-2020 του Υπ. Ανάπτυξης και επενδύσεων (ΑΔΑ: Ψ1ΚΞ46ΜΤΛΡ-Λ4Π) εγκρίθηκε
κατανομή ποσού 20.000,00€. Το ποσό πιστώθηκε στον λογαριασμό της πράξης στην Τράπεζα της Ελλάδος
και εισπράχθηκε με το ΓΕΕΒ 229/27-11-2020 γραμμάτιο είσπραξης. Η ΟΕ αποδέχεται την κατανομή με και
εγγράφει τις εξής δαπάνες.
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Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

1328.0007

Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για την
πράξη «Κέντρα Κοινότητας Δήμου
Κέας»

56.000,00

20.000,00

76.000,00

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων
60.6041.0001 Κέντρου Κοινότητας
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
60.6054.0001 Κέντρου Κοινότητας
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και
τηλετυπία τέλη εσωτερικού
60.6222.0001 Κέντρου Κοινότητας

31.000,00

15.000,00

46.000,00

9.340,62

4.000,00

13.340,62

1.000,00
41.340,62

1.000,00
20.000,00

2.000,00
61.340,62

Λοιπές Δαπάνες

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

15.6117.0003

Σύμβουλος για την υποβολή
φακέλου προγράμματος
«Αντώνης Τρίτσης» για την
πρόσκληση «Ελλάδα 1821 2021»

0,00

5.000,00

5.000,00

15.7135.0010

Προμήθεια ταρτάν στίβου

12.500,00

-7.000,00

5.500,00

15.7135.0011

Προμήθεια κουφωμάτων για
το κληρονομηθέν ακίνητο
Ιουλίδας

0,00

2.000,00

2.000,00

12.500,00

0,00

12.500,00

Από την αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται το αποθεματικό.

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
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικόλαος Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη
ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ)
Α. Την αποδοχή της κατανομής για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας ποσού 20.000,00 €.
Β. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 13 ης αναμόρφωσης
του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2020, για τη σχετική ψήφισή της.
Γ. Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 186/2020
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ΘΕΜΑ 6ο : Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης «Προµήθεια ενός (1) καινούριου κλαδοθρυμματιστή για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Κέας»
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας ανέφερε τα εξής :
1. Σύμφωνα με το Άρθρο 3 της με αριθ.πρωτ.: 4216/31.08.2020 Σύμβασης Προµήθειας ενός (1)
καινούριου κλαδοθρυμματιστή για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Κέας μεταξύ του Δήμου
Κέας και της αναδόχου εταιρείας Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.: “Ο χρόνος παράδοσης του
υπό προμήθειας υλικού, ορίζεται σε 100 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης”.
Στην παρ. 1.1 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι: «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του
υλικού μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία
της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα
του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο
παράδοσης.».
2.Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της Σύμβασης (09/12/2020) και δεν είχε εξαντληθεί το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, όπως προβλεπόταν, ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου
εταιρείας υπέβαλε εμπρόθεσμα το από 23/11/2020 αίτημα παράτασης παράδοσης της προμήθειας. Στην αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία αναφέρει ότι :

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και επειδή η παρούσα είναι προϋπόθεση για την εκτέλεση της σύμβασης, εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης έως 20-01-2021.
Η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις
του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση του Προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης Προμήθειας ενός (1) καινούριου κλαδοθρυμματιστή
για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Κέας με ανάδοχο την εταιρεία Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. έως 20-01-2021 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 216
Ν.4412/2016).
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 187/2020

33ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 1ης Δεκεμβρίου 2020
ΘΕΜΑ 7ο : Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης “Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών
για την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 7ο της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
1. Σύμφωνα με το Άρθρο 2 “Χρόνος παράδοσης” της υπ΄αριθμ.775/11.11.2020 απόφασης
ανάθεσης για την “Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα WiFi4EU”, μεταξύ του Δήμου Κέας και της αναδόχου εταιρείας ΗΛΕΚΤΡΟΙΝΒΕΣΤ ΑΕΑποθήκη ηλεκτρολογικού υλικού : “ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις
του άρθρου 206 του ν. 4412/2016”.
2. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας ΗΛΕΚΤΡΟΙΝΒΕΣΤ ΑΕ υπέβαλε εμπρόθεσμα
το από 26/11/2020 αίτημα παράτασης παράδοσης της προμήθειας. Στην αίτησή της η ανάδοχος
εταιρεία αναφέρει ότι :
“….Σχετικά με την ανάθεση“Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU” Αρ.απόφασης 775, δεν είναι δυνατή η παράδοση του υλικού με
κωδικό 52.PMF83VTGR APC SURGE PROTECT 8 ΘΕΣΕΩΝ 2RJ11 2COAXIAL - 5 τεμάχια X 36,62
=183,10 + 0,55 ΕΙΣΦ.ΑΝΑΚ. = 183,65 + ΦΠΑ λόγω μη αποθέματος από τον κεντρικό προμηθευτή. Ζητάμε παράταση παράδοσης του υλικού μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2021.
Τα υπόλοιπα υλικά θα σας αποσταλούν κανονικά….”.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και επειδή η παρούσα είναι προϋπόθεση για την εκτέλεση της σύμβασης, εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης έως 31-01-2021.
Η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις
του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης για την “Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την
συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU” και συγκεκριμένα του υλικού με κωδικό
52.PMF83VTGR APC SURGE PROTECT 8 ΘΕΣΕΩΝ 2RJ11 2COAXIAL - 5 τεμάχια X 36,62 = 183,10 +
0,55 ΕΙΣΦ.ΑΝΑΚ. = 183,65 + ΦΠΑ, συνολικό ποσό 227,73 €, με ανάδοχο την εταιρεία ΗΛΕΚΤΡΟΙΝΒΕΣΤ ΑΕ έως 31-01-2021 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 216
Ν.4412/2016).
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 188/2020
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ΘΕΜΑ 8ο : Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του τέως Δημάρχου Κέας σε ποινικό δικαστήριο.
O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με την παράγραφο ιε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε
με την παρ.ιθ΄ του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την
πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους
δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν
προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την
αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν
προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η
ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία
έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή
εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 281 του ΚΔΚ.
Ο Πρόεδρος αιτείται τον διορισμό της δικηγορικής εταιρείας Κυριακόπουλος – Ρεγκούτας - Σίμου,
για τα κάτωθι :
Για την νομική εκπροσώπηση του τέως Δημάρχου Κέας κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, στο Ι ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ
ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ, ΑΘΗΝΑ Κτίριο ΠΡΟΚΑΤ, Αίθουσα 4 που
συνεδριάζει δημόσια στο ακροατήριό του την 02/12/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, για να
δικαστεί σύμφωνα με το κλητήριο θέσπισμα με αριθμό 7920/2020 που του έχει κοινοποιηθεί.
Η υπόθεση αφορά σε “παράνομη εγκατάσταση ξύλινου οικίσκου στο παραχωρημένο χώρο από
την Κτηματική Υπηρεσία στην Κορησσία Δήμου Κέας”.
Η δικηγορική αμοιβή, η οποία είναι η κατώτερη σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων, δεν θα
ξεπεράσει το ποσό των 442,68 € συμπ/νου Φ.Π.Α. Η διάθεση πίστωσης θα γίνει με απόφαση
διατάκτη και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6111.0001 προϋ/σμού εξόδων οικ. έτους 2020.
Αναλυτικά :
απασχόληση για χρονικό διάστημα 3 ωρών με ύψος ωριαίας αποζημίωσης 80,00 € (όσο και η
ελάχιστη αμοιβή για εξωδικαστικές εργασίες βάσει του Κώδικα Περί Δικηγόρων), ήτοι 240,00 €
πλέον ΦΠΑ
γραμμάτιο προείσπραξης για την παράσταση στο Δικαστήριο που ανέρχεται στο ποσό των
117,00 € πλέον ΦΠΑ βάσει του οικείου πίνακα προεισπράξεων
Άρα η αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 240,00 € + 117,00 € = 357,00 € μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
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1. Τις διατάξεις της παραγράφου ιε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε με την παρ.ιθ΄ του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
3. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του νέου Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013)
4. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋ/σμό του οικ. έτους 2020 και στον Κ.Α.
00.6111.0001
5. Την οικονομική προσφορά της δικηγορικής εταιρείας
6. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διορίζει την δικηγορική εταιρεία Κυριακόπουλος – Ρεγκούτας - Σίμου, για τα κάτωθι :
Για την νομική εκπροσώπηση του τέως Δημάρχου Κέας κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, στο Ι ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ
ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ, ΑΘΗΝΑ Κτίριο ΠΡΟΚΑΤ, Αίθουσα 4 που
συνεδριάζει δημόσια στο ακροατήριό του την 02/12/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, για να
δικαστεί σύμφωνα με το κλητήριο θέσπισμα με αριθμό 7920/2020 που του έχει κοινοποιηθεί.
Η υπόθεση αφορά σε “Παράνομη εγκατάσταση ξύλινου οικίσκου στο παραχωρημένο χώρο από
την Κτηματική Υπηρεσία στην Κορησσία Δήμου Κέας”.
Η δικηγορική αμοιβή, η οποία είναι η κατώτερη σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων, δεν θα
ξεπεράσει το ποσό των 442,68 € συμπ/νου Φ.Π.Α. Η διάθεση πίστωσης θα γίνει με απόφαση
διατάκτη και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6111.0001 προϋ/σμού εξόδων οικ. έτους 2020.
Αναλυτικά :
απασχόληση για χρονικό διάστημα 3 ωρών με ύψος ωριαίας αποζημίωσης 80,00 € (όσο και η
ελάχιστη αμοιβή για εξωδικαστικές εργασίες βάσει του Κώδικα Περί Δικηγόρων), ήτοι 240,00 €
πλέον ΦΠΑ
γραμμάτιο προείσπραξης για την παράσταση στο Δικαστήριο που ανέρχεται στο ποσό των
117,00 € πλέον ΦΠΑ βάσει του οικείου πίνακα προεισπράξεων
Άρα η αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 240,00 € + 117,00 € = 357,00 € μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.
Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 και του
Ν. 4412/2016.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 189/2020
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ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση κατεπείγουσας απόφασης δημάρχου για την κάλυψη εξόδων φιλοξενίας κλι
μακίου του ΕΟΔΥ.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 9ο της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα
εξής :
Με το άρθρο 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα Κλεισθένης I] έχει αντικατασταθεί η περίπτωση ε΄ της
παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και απονεμήθηκε στο δήμαρχο η αρμοδιότητα να
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων πιστώσεων
στον προϋπολογισμό, χωρίς να απαιτείται απόφαση συλλογικού οργάνου (δηλαδή χωρίς να
απαιτείται απόφαση διάθεσης των πιστώσεων από την οικονομική επιτροπή ή από το δημοτικό
συμβούλιο).
Αναλυτικότερα, η διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή,
που προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ 1δ Ν. 3852/2010, έχει παύσει να ισχύει σε κάθε
περίπτωση, με συνέπεια η οικονομική επιτροπή να μην ασκούσε μετά την ισχύ του Ν. 4555/2018
[Πρόγραμμα Κλεισθένης I] πλέον την αρμοδιότητα του διατάκτη των δαπανών.
Στη συνέχεια με την παρ 1 του άρθρου 14 Ν. 4625/2019, επανατροποποιήθηκε η περίπτωση ε’
της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και πιο συγκεκριμένα το τρίτο εδάφιο αυτής
με συνέπεια από 31-8-2019 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4625/2019 στο ΦΕΚ 139Α) και
εφεξής, όποτε απαιτείται εξειδίκευση πίστωσης να προηγείται απόφαση της οικονομικής
επιτροπής (αντί δημοτικού συμβουλίου) πριν από την απόφαση του δημάρχου έγκρισης και
διάθεσης των δαπανών του προϋπολογισμού.
Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την
οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του
προϋπολογισμού.
1) Δεδομένου ότι ο ΚΑΕ 00.6433.0001 “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών” του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2020 του
Δήμου Κέας, είναι γενικός και δεν παρέχει την απαραίτητη εκ του νόμου εξειδίκευση, απαιτείται
πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια η έγκριση δαπάνης και η εξειδίκευση πίστωσης για την
εκτέλεση κάθε σχετικής δαπάνης.
Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε την έγκριση εξειδίκευσης του Κ.Α. 00.6433.0001 “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών” του
προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2020 του Δήμου Κέας, έως του ποσού των 100,00 € συμπ.
ΦΠΑ, για την «Απευθεία ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την κάλυψη εξόδων φιλοξενίας του κλιμακίου ΕΟΔΥ».
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2) Σύμφωνα με άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 “όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφα σης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη
σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.”
Η Δήμαρχος Κέας με την υπ΄αριθμ. 836/27.11.2020 (ΑΔΑ: 6Λ59ΩΕΔ-Φ7Ρ) απόφασή της και έχοντας υπόψη :





Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) με τίτλο
“Αρμοδιότητες του Δημάρχου” και ειδικά την παράγραφο στην οποία αναφέρεται ότι:
“Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των
δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να
αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής
ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική
απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής”
Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ.έτους 2020 και
συγκεκριμένα στον Κ.Α 00.6433.0001 “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα
φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών”
Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί προς έγκριση στην επόμενη
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ενέκρινε :
Την κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση κάλυψης εξόδων φιλοξενίας και συγκεκριμένα της
προμήθειας διαφόρων ειδών (καφέ, σάντουιτς, νερών & χυμών) λόγω της επικείμενης επίσκεψης
του κλιμακίου ΕΟΔΥ στο νησί της Κέας την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020, για την πραγματοποίηση
τεστ Covid-19, έως του ποσού των 100,00 € (συμπ. ΦΠΑ).
Λαμβανομένου υπόψη τα ανωτέρω υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής
την ανωτέρω απόφαση όπως ορίζει ο νόμος.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :


Την παρ 1 του άρθρου 14 Ν. 4625/2019, με την οποία επανατροποποιήθηκε η περίπτωση
ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010



Το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)



Την υπ΄αριθμ. 836/27.11.2020 (ΑΔΑ: 6Λ59ΩΕΔ-Φ7Ρ) απόφαση Δημάρχου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 100,00 € συμπ. ΦΠΑ στον Κ.Α.
00.6433.0001 “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών” του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2020 του Δήμου Κέας, για
την κάλυψη δαπάνης που αφορά στην «Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για
την κάλυψη εξόδων φιλοξενίας του κλιμακίου ΕΟΔΥ».
2) Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. 836/27.11.2020 (ΑΔΑ: 6Λ59ΩΕΔ-Φ7Ρ) απόφαση Δημάρχου, με θέμα
«Την κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση κάλυψης εξόδων φιλοξενίας και συγκεκριμένα της
προμήθειας διαφόρων ειδών (καφέ, σάντουιτς, νερών & χυμών) λόγω της επικείμενης επίσκεψης
του κλιμακίου ΕΟΔΥ στο νησί της Κέας την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020, για την πραγματοποίηση
τεστ Covid-19, έως του ποσού των 100,00 € (συμπ. ΦΠΑ)».
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6433.0001 “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα
και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών”.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 190/2020
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ΘΕΜΑ 10ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ
ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας ανέφερε τα
εξής :
1. Σύμφωνα με το Άρθρο 3 της με αριθ.πρωτ.: 4430/11.09.2020 Σύμβασης «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ
ΚΕΑΣ» μεταξύ του Δήμου Κέας και της αναδόχου εταιρείας DOTSOFT Α.Ε.: “Η διάρκεια της
παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για επτά (7) μήνες.”.
Στη συνέχεια του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι: «Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει
μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή
επιμέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν
ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας ή για άλλους ιδιαιτέρως
σοβαρούς λόγους που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των
συμβατικών ειδών.».
Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΕΑΑΠΚ/ΔΕΑΜ/ΤΔΕΑΜΑΚ/453498/319851/1187/633/12.10.2020
απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού εγκρίθηκε το Υποέργο «Τεκμηρίωση περιεχομένου ψηφιακής
εφαρμογής σε μνημεία αρμοδιότητας της ΕΦΑ Κυκλάδων», καθώς και πρόσληψη δύο (2)
αρχαιολόγων ως απαραίτητου προσωπικού, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην απόφαση
ένταξης του Έργου.
2.Καθώς μέχρι της παρούσης δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία πρόσληψης των δύο (2) αρχαιολόγων από την ΕΦΑ Κυκλάδων , ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας υπέβαλε
εμπρόθεσμα το από 13/11/2020 αίτημα παράτασης παράδοσης της εν λόγω σύμβασης παροχής
υπηρεσίας. Στην αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία αναφέρει ότι :
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και επειδή η παρούσα είναι προϋπόθεση για την εκτέλεση της σύμβασης, εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης έως 11-06-2021.
Η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις
του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ» με ανάδοχο την εταιρεία DOTSOFT
Α.Ε. έως 11-06-2021 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 216
Ν.4412/2016).
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 191/2020
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ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «Σχέδιο φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Κέας» στο χρηματικό πρόγραμμα «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020» του Πράσινου Ταμείου - Άξονας Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ)».
O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την επέκταση της
χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και με βάση το νόμο 4710/2020 «Προώθηση
της ηλεκτροκίνησης και της διατάξεις», οι Δήμοι της χώρας υποχρεούνται να συντάξουν Σχέδια
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) έως της 31 Μαρτίου 2021.
Υπό το πρίσμα αυτό, το Πράσινο Ταμείο καλεί τους Δήμους να υποβάλουν τις προτάσεις τους,
σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων».
Σε συνέχεια της εν λόγω πρόσκλησης ο Δήμος μας προτίθεται να υποβάλει πρόταση για τη
χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου
Κέας», προϋπολογισμού 29.760,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ποσό που θα καλυφθεί
εξ’ ολοκλήρου από την Χρηματοδότηση της Πράξης «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020»
του Πράσινου Ταμείου - Άξονας Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
(ΣΦΗΟ)»
Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως
προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος
και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα
αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων
στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την
ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα.
Ως Φορέας Εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο. ορίζεται ο Δήμος και είναι αρμόδιος για:
1. Τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, σύμφωνα με το αρ.6 του ΦΕΚ4380/2020.
2. Την κατάρτιση και υλοποίηση του Σ.Φ.Η.Ο.
3. Τη δημιουργία και διάχυση του επικοινωνιακού υλικού, έντυπου και ψηφιακού, για
την πληροφόρηση των κατοίκων και των επισκεπτών σε σχέση με τα σημεία
επαναφόρτισης H/O και της χώρους στάθμευσης Η/Ο.
4. Τη συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης και εφαρμογής του Σ.Φ.Η.Ο., τον
προσδιορισμό και ποσοτικοποίηση των νέων αναγκών που προκύπτουν και την
κατάθεση προτάσεων για συμπλήρωση/επικαιροποίηση του Σ.Φ.Η.Ο. μέσω
σύνταξης Έκθεσης Αξιολόγησης ανά τρία (3) έτη.
5. Τη γραμματειακή υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας, καθώς και την παροχή του
απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού σε αυτή.
6. Την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την
κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο.
7. Την υποστήριξη κάθε τυχόν διοικητικής ή υπηρεσιακής ανάγκης που μπορεί να
προκύψει για την επιτυχή κατάρτιση, υλοποίηση και παρακολούθηση του Σ.Φ.Η.Ο.
πέραν των ανωτέρω.
Με βάση την ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4380/5.10.2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.» και συγκεκριμένα το άρθρο 6, η ομάδα εργασίας που πρέπει να
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συστήσει ο Δήμος για την υλοποίηση των ανωτέρω αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη που
πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύνταξης του Σ.Φ.Η.Ο.
Για την κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο. ο Φορέας Εκπόνησης δημιουργεί τον «Φάκελο Σ.Φ.Η.Ο.», ο
οποίος αποτελείται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα παραδοτέα:
Π.1α: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης – Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης
Π.1β: Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η/Ο – Σενάρια ανάπτυξης
δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο
Π.2: Έκθεση Διαβούλευσης
Π.3: Ολοκλήρωση Φακέλου – Εφαρμογή Σχεδίου
Με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με το γεγονός ότι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου
Ταμείου αφορά αποκλειστικά την κατάρτιση ΣΦΗΟ από εξωτερικούς συνεργάτες, σύμφωνα με το
άρθρο 7 περίπτωση β) της Υπ. Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396, εισηγούμαστε:
1. Την εξολοκλήρου κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο. από εξωτερικό συνεργάτη με τη διαδικασία
ανάθεσης παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και είναι
σύμφωνη με το άρθρο 7 της ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020.
2. Την υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού
Ισοζυγίου», στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο)» του Πράσινου Ταμείου για την χρηματοδότηση εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο.
3. Τη δέσμευση της Ο.Ε. για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την αντίστοιχη
εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό, εφόσον εγκριθεί η πρόταση χρηματοδότησης.
4. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου προκειμένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες
για την υλοποίηση των ανωτέρω.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τις ακόλουθες
διατάξεις:
1. Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010).
2. Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
3. Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
4. Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής -Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την
απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
5. Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
6. Ν.4710/2010 (ΦΕΚ 142/τ.Α/23/07/2020) «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες
διατάξεις».
7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ
4380/Β/5-10-2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Σ.Φ.Η.Ο.».
Και μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν της ψηφοφορίας του θέματος,
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ΑΠΟΦΑΣ ΙΖΕΙ
1. Την εξολοκλήρου κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο. από εξωτερικό συνεργάτη με τη διαδικασία
ανάθεσης παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και είναι
σύμφωνη με το άρθρο 7 της ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020.
2. Την υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού
Ισοζυγίου», στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο)» του Πράσινου Ταμείου για την χρηματοδότηση εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο.
3. Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την αντίστοιχη εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό.
4. Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου
Κέας, για τις περαιτέρω ενέργειες προς υλοποίηση των ανωτέρω.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 192/2020
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ΘΕΜΑ 12ο: Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις ηλεκτροκίνησης Δήμου Κέας» μέσω του
χρηματικού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του ΥΠ.ΕΣ. - Πρόσκληση ΑΤ12 «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» - Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:
Με την υπ' αρ. πρ. 18215/29-09-2020 πρόσκληση AT12 του Υπουργείου Εσωτερικών για
την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα
προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» κλήθηκαν οι
∆ήμοι της χώρας να υποβάλλουν προτάσεις, προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον».
Με την εν λόγω πρόταση προβλέπεται η χρηματοδότηση ηλεκτρικών οχημάτων (αμιγώς
ηλεκτρικών, υβριδικών εξωτερικής φόρτισης ή κυψέλης καυσίμου), και πιο συγκεκριμένα τύπου:
1. Επιβατηγών οχημάτων (συμβατικών, διθέσιων, SUV κλπ)
2. Δίκυκλων οχημάτων (μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα, ποδήλατα με υποβοηθούμενη
ποδηλάτηση)
3. Μικρών φορτηγών (pick-up, van κλειστού τύπου, για δυσπρόσιτα μέρη κλπ)
4. Μικρών λεωφορείων (με προδιαγραφές για ΑμΕΑ)
5. καθώς και μεγαλύτερων οχημάτων:
6. Μέσων δημοτικής συγκοινωνίας (λεωφορεία, τρενάκια κλπ, με προδιαγραφές για
ΑμΕΑ)
7. Οχημάτων για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων (απορριμματοφόρα, πλυντήρια
κάδων κλπ)
8. Οχημάτων έργου/μεταφορών (φορτηγά κλπ)
9. καθώς και η κατασκευή/προμήθεια των απαραίτητων Σταθμών Φόρτισης (σημεία
επαναφόρτισης κανονικής ή υψηλής ισχύος) και λοιπού αναγκαίου εξοπλισμού
(π.χ. ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης, μέτρα πυροπροστασίας) των ανωτέρω
οχημάτων.
Στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης δύναται και η κάλυψη του εναλλακτικού καυσίμου των
οχημάτων με την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), ως επικουρική δράση.
Ο ∆ήμος Κέας συντάσσει πρόταση με τίτλο «Δράσεις ηλεκτροκίνησης Δήμου Κέας», την οποία
προτίθεται να υποβάλλει για χρηματοδότηση στον εν λόγω Άξονα του Προγράμματος «Αντώνης
Τρίτσης».
Στην παρ. 5 της εν λόγω πρόσκλησης αναφέρεται ότι το αίτημα ένταξης για τις προμήθειες,
συνοδεύεται και από τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας «.....Για τις προμήθειες,
τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας. Συγκεκριμένα θα πρέπει να προσκομισθεί
Πρακτικό Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών συνοδευόμενο από Πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών
υλικών ή/και από σχετικές προσφορές και τιμοκατάλογους υλικών, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ
(προσφορές από δύο ή τρεις τουλάχιστον ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές), εφόσον
απαιτείται. ……”
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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.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, την με υπ' αρ. πρ.
20003/27-10-2020 πρόσκληση AT14 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
«Περιβάλλον» με τίτλο : «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.
18215/29-09-2020 πρόσκλησης AT12 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 : 193/2020
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ΘΕΜΑ 13ο: Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας.
Κομμάτια από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το μέλλον» μέσω του
χρηματικού προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του ΥΠ.ΕΣ. - Πρόσκληση ΑΤ14 «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021» - Άξονας Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:
Με την υπ' αρ. πρ. 20003/27-10-2020 πρόσκληση AT14 του Υπουργείου Εσωτερικών για
την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα
προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο : «Ελλάδα 1821 Ελλάδα 2021» κλήθηκαν οι ∆ήμοι της χώρας να υποβάλλουν προτάσεις, προκειμένου να
ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία,
Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός».
Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των ∆ήμων, για την υλοποίηση δράσεων
με σκοπό την ανάδειξη του ιστορικού έπους μέσω έργων και δράσεων, στο πλαίσιο της
συμπλήρωσης 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.
Επιλέξιμες δράσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, αποτελούν:
4. Ίδρυση και δημιουργία νέων Μουσείων και μονίμων Εκθέσεων
5. Ψηφιοποίηση ιστορικών αρχείων, μουσειακού αποθέματος και πολιτιστικής κληρονομιάς
6. Εκπαιδευτικές δράσεις με ψηφιακές εφαρμογές
7. Λοιπές δράσεις με πολιτιστικό, τουριστικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα
Ο ∆ήμος Κέας συντάσσει πρόταση με τίτλο «Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των
θαλασσών της Κέας. Κομμάτια από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το
μέλλον», την οποία προτίθεται να υποβάλλει για χρηματοδότηση στον εν λόγω Άξονα του
Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».
Στην παρ. 5 της εν λόγω πρόσκλησης αναφέρεται ότι το αίτημα ένταξης για τις προμήθειες,
συνοδεύεται και από τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας «.....Για τις προμήθειες,
τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας. Συγκεκριμένα θα πρέπει να προσκομισθεί
Πρακτικό Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών συνοδευόμενο από Πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών
υλικών ή/και από σχετικές προσφορές και τιμοκατάλογους υλικών, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ
(προσφορές από δύο ή τρεις τουλάχιστον ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές), εφόσον
απαιτείται. ……”
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
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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.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, την με υπ' αρ. πρ.
20003/27-10-2020 πρόσκληση AT14 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 «Παιδεία,
Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο : «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021», στο πλαίσιο της
με αρ. πρωτ. 20003/27-10-2020 πρόσκλησης AT14 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 : 194/2020
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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.
Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας

Τα μέλη

Ελευθέριος Τζουβάρας

Μουζάκης Ν.Δημήτριος
Δεμένεγας Κωνσταντίνος
Βουτσινάς Γεώργιος
Πατηνιώτη Μαρία
Δεμένεγας Νικόλαος
Γροσομανίδη Παρασκευή

