34ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 16ης Δεκεμβρίου 2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 34ης/16.12.2020
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς
(ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020), η 34η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 6143/11-12-2020 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 34ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 16ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 6143/11.12.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)
Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης 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» στο χρηματικό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός»
με τίτλο : «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021».
ΘΕΜΑ 1ο :

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «Δράσεις ηλεκτροκίνησης
Δήμου Κέας» στο χρηματικό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του ΥΠ.ΕΣ. - Πρόσκληση ΑΤ12
«Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» - Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον».
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση υποβολής αίτησης για ένταξη του Δήμου Κέας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα
«Ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας» της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για τη δημοσίευση άρθρων - αφιερωμάτων και φωτογραφικού υλικού της Κέας σε ηλεκτρονικό περιοδικό.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 5ο : Αποδοχή χρηματοδότησης για την ενίσχυση ρευστότητας των Δήμων λόγω μείωσης
των εσόδων τους.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

34ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 16ης Δεκεμβρίου 2020
ΘΕΜΑ 6ο : Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσω του χρηματικού προγράμματος
«Αντώνης Τρίτσης» του ΥΠ.ΕΣ. - Πρόσκληση ΑΤ04 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» - Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον».
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 7ο : Συμμετοχή του Δήμου Κέας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα δράσης “Περιβαλλοντικού
ισοζυγίου” 2020 του Πράσινου ταμείου.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου “Δίκτυα αποχέτευσης Κορησσίας και Βουρκαρίου Δήμου Κέας”.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 9ο : Περί έγκρισης κάλυψης δαπανών μετακίνησης και διαμονής των ειδικών θεραπευτών
του κλιμακίου της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Β.Α. Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ για το έτος 2021.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης 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» στο
χρηματικό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία,
Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο : «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021»
O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο 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:
 Ίδρυση και δημιουργία νέων Μουσείων και μονίμων Εκθέσεων
 Ψηφιοποίηση ιστορικών αρχείων, μουσειακού αποθέματος και πολιτιστικής κληρονομιάς
 Εκπαιδευτικές δράσεις με ψηφιακές εφαρμογές
 Λοιπές δράσεις με πολιτιστικό, τουριστικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα
Σε συνέχεια της εν λόγω πρόσκλησης ο Δήμος μας προτίθεται να υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση της
πράξης 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», προϋπολογισμού 89.106,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%, ποσό που θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου μέσω του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου
Εσωτερικών - Άξονας Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης ΑΤ14 «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021».
Με βάση τα ανωτέρω, εισηγούμαστε:

1. Την υποβολή πρότασης 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» στο Χρηματοδοτικό
πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών - Άξονας Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός,
Τουρισμός και Αθλητισμός», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ14 με τίτλο: «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021»

2. Τη δέσμευση της Ο.Ε. για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την αντίστοιχη εγγραφή της υπηρεσίας σε
κωδικό, εφόσον εγκριθεί η πρόταση χρηματοδότησης.

3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου προκειμένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση
των ανωτέρω.
Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη αναφέρουν τα εξής :
“.. Ψηφίζουμε υπέρ για το συγκεκριμένο θέμα γιατί είμαστε θετικοί στην διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων για τον Δήμο
μας, η εισήγηση όμως θα έπρεπε να συνοδεύεται από περιγραφή των δράσεων και τον σχετικό προϋπολογισμό
κόστους. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά ..”

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).
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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

5.
6.

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».
Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Yπ' αρ. πρ. 20003/27-10-2020 πρόσκληση AT14 του Υπουργείου Εσωτερικών

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν της ψηφοφορίας του θέματος,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την υποβολή πρότασης με τίτλο «Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας.

2.
3.

Κομμάτια από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το μέλλον» στο Χρηματοδοτικό
πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών - Άξονας Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός,
Τουρισμός και Αθλητισμός», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ14 με τίτλο: «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021»
Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την αντίστοιχη εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό.
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 : 195/2020
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «Δράσεις ηλεκτροκίνησης Δήμου Κέας» στο
χρηματικό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του ΥΠ.ΕΣ. - Πρόσκληση ΑΤ12 «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»
- Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον».
O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) εξέδωσε
πρόσκληση με αριθμό πρωτ: 18215/29-09-2020, με Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤ12 και τίτλο «Δράσεις
Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» για την υποβολή προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
του Υπουργείου Εσωτερικών, στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον».
Στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι:

7. η μείωση του κόστους της κινητικότητας, τόσο το κόστος λειτουργίας όσο και το κόστος
συντήρησης και επισκευής των δημοτικών οχημάτων,

8. ο περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης,
9. η μείωση της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων που συνδέονται με την επιδείνωση του
φαινομένου του θερμοκηπίου (μετάβαση στην κινητικότητα των χαμηλών εκπομπών, όπως έχει
αποτυπωθεί στην Απόφαση 04/31.12.2019 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής
«Κύρωση Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)» (Β’ 4893), καθώς και την
Οδηγία 2019/1161/ΕΕ για την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών
μεταφορών μέσω της θέσπισης ποσοτικών στόχων στις δημόσιες προμήθειες),

10. η μείωση της ηχορύπανσης σε τοπική κλίμακα, και μέσω όλων αυτών και
11. η προστασία της δημόσιας υγείας.
Με την παρούσα πρόσκληση, προβλέπεται η χρηματοδότηση ηλεκτρικών οχημάτων (αμιγώς ηλεκτρικών,
υβριδικών εξωτερικής φόρτισης ή κυψέλης καυσίμου), και πιο συγκεκριμένα τύπου:

4. Επιβατηγών οχημάτων (συμβατικών, διθέσιων, SUV κλπ)
5. Δίκυκλων οχημάτων (μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα, ποδήλατα με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση)
6. Μικρών φορτηγών (pick-up, van κλειστού τύπου, για δυσπρόσιτα μέρη κλπ)
7. Μικρών λεωφορείων (με προδιαγραφές για ΑμΕΑ) καθώς και μεγαλύτερων οχημάτων:
8. Μέσων δημοτικής συγκοινωνίας (λεωφορεία, τρενάκια κλπ, με προδιαγραφές για ΑμΕΑ)
9. Οχημάτων για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων (απορριμματοφόρα, πλυντήρια κάδων κλπ)
10. Οχημάτων έργου/μεταφορών (φορτηγά κλπ)

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.

Με την προτεινόμενη πράξη με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης Δήμου Κέας» προϋπολογισμού 737.000,00
€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) ο Δήμος Κέας θα συμμετάσχει στην προαναφερθείσα πρόσκληση με
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σκοπό την προμήθεια των ακόλουθων οχημάτων: Ένα (1) μικρό ηλεκτρικό φορτηγό κλειστό, ένα (1) μικρό
ηλεκτρικό φορτηγό ανοικτό, μία (1) ηλεκτρική σκούπα πεζού χειριστή με πιστόλι νερού, ένα (1) ηλεκτρικό
επιβατηγό αυτοκίνητο, δύο (2) ηλεκτρικές σκούπες πεζού χειριστή με πιστόλι νερού, ένα (1) ηλεκτρικό
επιβατηγό αυτοκίνητο, ένα (1) ηλεκτρικό σάρωθρο 1m3, ένα (1) ηλεκτρικό ανοικτό ανατρεπόμενο φορτηγό
ογκωδών απορριμμάτων με μηχανισμό ανύψωσης κάδων, δύο (2) ηλεκτρικά πολυμηχανήματα-φορτωτές και
τους απαραίτητους φορτιστές για τα ανωτέρω οχήματα.

Προκειμένου ο Δήµος να διεκδικήσει την απαραίτητη χρηματοδότηση ώστε να υλοποιήσει το έργο
εισηγούμαστε:

4. Την έγκριση υποβολής πρότασης Πράξης με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης Δήμου Κέας» και
προϋπολογισμό 737.000,00 € στην πρόσκληση ΑΤ12 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»
για χρηματοδότηση από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Περιβάλλον» του
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
5. Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης µε αριθμό πρωτ: 18215/29-09-2020 , με Κωδικό
Πρόσκλησης ΑΤ12 και τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» για την υποβολή
προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Στην περίπτωση που ο συνολικός Π/Υ της Πράξης είναι μεγαλύτερος του Ποσού
Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα τη διαφορά θα την καλύψει ο Δήμος.
7. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες, ώστε να υποβληθεί η πρόταση
χρηματοδότησης.
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στην προαναφερθείσα
πρόσκληση στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης Δήμου Κέας».

ΑΠΟΦΑΣ ΙΖΕΙ ΟΜ ΟΦΩΝΑ






Την έγκριση υποβολής πρότασης Πράξης με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης Δήμου Κέας»
και προϋπολογισμό 737.000,00 € στην πρόσκληση ΑΤ12 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους
Δήμους» για χρηματοδότηση από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Περιβάλλον» του
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης µε αριθμό πρωτ: 18215/29-09-2020 , με Κωδικό
Πρόσκλησης ΑΤ12 και τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» για την υποβολή
προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
Στην περίπτωση που ο συνολικός Π/Υ της Πράξης είναι μεγαλύτερος του Ποσού
Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα τη διαφορά θα την καλύψει ο Δήμος.
Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες, ώστε να υποβληθεί η
πρόταση χρηματοδότησης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 196/2020
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ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση υποβολής αίτησης για ένταξη του Δήμου Κέας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας» της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας δημοσίευσης άρθρων - αφιερωμάτων και φωτογραφικού υλικού της Κέας σε ηλεκτρονικό
περιοδικό.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 4ο θέμα 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.
Δεδομένου ότι ο ΚΑΕ 00.6431.0011 με τίτλο “Έξοδα ενημέρωσης και προβολής” 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 της δαπάνης και την εξειδίκευση του ΚΑ
00.6431.0011 με τίτλο “Έξοδα ενημέρωσης και προβολής” του προϋπολογισμού εξόδων οικ.
έτους 2020 του Δήμου Κέας, συνολικού ποσού 4.340,00 € συμπ. ΦΠΑ, για την παροχή υπηρεσίας
καταχώρισης 7 άρθρων αφιερωμάτων και φωτογραφικού υλικού για την τουριστική προβολή των
παραλιών, των μονοπατιών και των αξιοθέατων της Κέας μέσω του ηλεκτρονικού περιοδικού, του
facebook και του instagram του LIFO και την εταιρεία ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ.
Συγκεκριμένα αφορά σε 1 δημοσίευση για το έτος 2020 και σε 6 δημοσιεύσεις για το έτος 2021, ως
κάτωθι :
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Προϋπολογισμός ανά έτος
Κ.Α.
00.6431.0011
00.6431.0011

Περιγραφή Κ.Α.
“Έξοδα ενημέρωσης και
προβολής”

Έτος

Ποσό

2020

620,00

“Έξοδα ενημέρωσης και
προβολής”

2021

3.720,00

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν σχετικά.
Η οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη της :
 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
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη δαπάνη και εξειδικεύει πίστωση συνολικού ποσού 4.340,00 € συμπ. ΦΠΑ, για την παροχή υπηρεσίας καταχώρισης 7 άρθρων αφιερωμάτων και φωτογραφικού υλικού για την τουριστική προβολή των παραλιών, των μονοπατιών και των αξιοθέατων της Κέας μέσω του ηλεκτρονικού περιοδικού, του facebook και του instagram του LIFO και την εταιρεία ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ.
Συγκεκριμένα αφορά σε 1 δημοσίευση για το έτος 2020 και σε 6 δημοσιεύσεις για το έτος 2021, ως
κάτωθι :
Προϋπολογισμός ανά έτος
Κ.Α.
00.6431.0011
00.6431.0011

Περιγραφή Κ.Α.
“Έξοδα ενημέρωσης και
προβολής”

Έτος

Ποσό

2020

620,00

“Έξοδα ενημέρωσης και
προβολής”

2021

3.720,00

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 197/2020
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ΘΕΜΑ 5ο : Αποδοχή χρηματοδότησης για την ενίσχυση ρευστότητας των Δήμων λόγω μείωσης
των εσόδων τους.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
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Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσω του χρηματικού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του ΥΠ.ΕΣ. - Πρόσκληση ΑΤ04 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» - Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον».
ΘΕΜΑ 6ο :

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:
Με την υπ' αρ. πρ. 18214/29-09-2020 πρόσκληση AT04 του Υπουργείου Εσωτερικών για
την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα
προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης
και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» κλήθηκαν οι ∆ήμοι της χώρας να υποβάλλουν
προτάσεις, προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα
Προτεραιότητας «Περιβάλλον».
Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση, των δήμων της χώρας, έργων που αφορούν σε
υποδομές, προμήθειες και εξοπλισμούς που συμβάλουν στη βελτίωση της διαχείρισης των στερεών
αποβλήτων, στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της κυκλικής
οικονομίας:
(α) την εφαρμογή Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (χωριστής συλλογής) Βιοαποβλήτων,
(β) τη δημιουργία «Γωνιών Ανακύκλωσης», που συμβάλουν στη βελτίωση της διαχείρισης των
στερεών αποβλήτων,
(γ) τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και
(δ) την αποκατάσταση των «χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)» που δεν
εντάχθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ του προγράμματος Φιλόδημος Ι του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:
ΨΡ96465ΧΘ7-Χ7Τ).
Οι προτάσεις πρέπει να συμβάλουν στους στόχους του εγκεκριμένου και αναθεωρημένου οικείου
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.), σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α., Π.Υ.Σ. 49/2015), όπως ισχύει. Οι προτεινόμενες δράσεις πρέπει
να προβλέπονται, ή τουλάχιστον να μην αποκλείονται, στο εγκεκριμένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης
Αποβλήτων του οικείου Δήμου (ΤΣΔΑ). Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης,
προβλέπονται οι παρακάτω δράσεις:
(α) Προγράμματα «Διαλογής στην Πηγή (χωριστής συλλογής) Βιοαποβλήτων», τα οποία πρέπει να
εξασφαλίζουν ότι υφίσταται διαθέσιμος ή υλοποιείται κατάλληλος αποδέκτης των προδιαλεγμένων
βιοαποβλήτων ή υπάρχει σχετική έγγραφη βεβαίωση/δέσμευση του Φορέα Σχεδιασμού του οικείου
ΠΕΣΔΑ για την παραλαβή των βιοαποβλήτων και περιγραφή της ενδιάμεσης λύσης της διαχείρισής
τους κατάλληλων προδιαγραφών, μέχρι την ολοκλήρωση των κατάλληλων μόνιμων υποδομών
διαχείρισης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων που προβλέπονται στον οικείο εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ,
(β) Δημιουργία «Γωνιών Ανακύκλωσης», οι οποίες πρέπει να εξασφαλίζουν την αυτόνομη
εφαρμογή τους χωρίς να απαιτούν, ως προϋπόθεση εφαρμογής τους, είτε την ύπαρξη άλλων
αναγκαίων υποδομών (π.χ. κέντρων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών κ.α.), που δεν
χρηματοδοτούνται από την παρούσα πρόσκληση, είτε τη μεταφορά των αποβλήτων αυτών εκτός
των γεωγραφικών ορίων του Δήμου, ώστε να μεταφερθούν σε σχετικές υποδομές (π.χ. κέντρα
διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών κ.α.). Οι προτάσεις πρέπει να εξασφαλίζουν το βέλτιστο
ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα για την εφαρμοζόμενη διαδικασία της ανακύκλωσης, 5
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(γ) Δημιουργία «Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» (ΣΜΑ), οι οποίοι πρέπει να
εξασφαλίζουν ότι υφίσταται αδειοδοτημένος χώρος, για μόνιμη ή προσωρινή λειτουργία, ΣΜΑ
εντός των γεωγραφικών ορίων του οικείου Δήμου,
(δ) Αποκατάσταση των «χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)» που δεν
εντάχθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ του προγράμματος Φιλόδημος Ι του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:
ΨΡ96465ΧΘ7-Χ7Τ).
Οι ανωτέρω δράσεις και μέτρα δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο εμπορικής/οικονομικής
εκμετάλλευσης, ή λόγω τοπικής ή περιορισμένης εμβέλειας να μην προκαλείται στρέβλωση του
ανταγωνισμού. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης δύνανται να
χρηματοδοτηθούν:
 Προμήθειες κάδων και άλλων μέσων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής
συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (οικιακών και πράσινων) και οχημάτων μεταφοράς κατάλληλων
για τη φύση των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων.
 Προμήθειες εξοπλισμού μεταφοράς προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων από τα προγράμματα
χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.
 Έργα υποδομής και προμήθειες εξοπλισμού για Διαλογή στην Πηγή, με επεξεργασία στην πηγή
και παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες για τουλάχιστον τα απόβλητα μετάλλου,
πλαστικού και γυαλιού (π.χ. κάδοι υπόγειοι, ημιυπόγειοι, επιφανειακοί, χωριστής συλλογής με
διαλογή και επεξεργασία στην πηγή, καθώς και με χρήση κάρτας ανακυκλωτή ή έκδοσης
κουπονιού για την παροχή οικονομικού εργαλείου ανά τεμάχιο αποβλήτου υλικού, μηχανήματα
ανακύκλωσης χωριστής συλλογής με διαλογή και επεξεργασία στην πηγή, καθώς και με χρήση
κάρτας ανακυκλωτή ή έκδοσης κουπονιού για την παροχή οικονομικού εργαλείου ανά τεμάχιο
αποβλήτου υλικού κ.α.), για τη δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης.
 Έργα υποδομής και προμήθειες εξοπλισμού για Διαλογή στην Πηγή για τα απόβλητα σύνθετης
συσκευασίας, βρώσιμων ελαίων και λιπών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού μικρού
μεγέθους (π.χ. κάδοι υπόγειοι, ημιυπόγειοι, επιφανειακοί, χωριστής συλλογής των εν λόγω
αποβλήτων κ.α.), για τη δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης.
 Προμήθειες εξοπλισμού μεταφοράς ρευμάτων ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων (π.χ.
γερανοφόρα οχήματα, ειδικά απορριματοφόρα, φορτηγά οχήματα κ.α.) από τις Γωνιές
Ανακύκλωσης.
 Προμήθεια όλου του αναγκαίου ηλεκτρολογικού και µηχανολογικού εξοπλισµού για τη
δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), αλλά και τα αναγκαία έργα πολιτικού
μηχανικού για τη λειτουργία των ΣΜΑ.
 Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς απορριμμάτων από το ΣΜΑ.
 Έργα που αφορούν στην αποκατάσταση των υπολειπόμενων ΧΑΔΑ οι οποίοι βρίσκονται εντός
των διοικητικών ορίων Δήμων που έχουν περιληφθεί στην απόφαση C-378/13 του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου και οι οποίοι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία δεν εντάχθηκαν στο 6 πλαίσιο της
Πρόσκλησης ΙΙΙ του προγράμματος Φιλόδημος Ι του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΡ96465ΧΘ7- Χ7Τ) είτε σε
κάποιο άλλο Περιφερειακό ή Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
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,
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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
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. .
18214/29-09-2020 πρόσκληση AT04 του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή αιτήσεων
χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας
«Περιβάλλον» με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» 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 : «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 18214/29-09-2020 πρόσκληση
AT04 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 : 198/2020
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ΘΕΜΑ 7ο : Συμμετοχή του Δήμου Κέας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα δράσης “Περιβαλλοντικού ισοζυγίου” 2020 του Πράσινου ταμείου.
O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:
Mε τη πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με αντικείμενο «Αστική Αναζωογόνηση», o Δήμος Κέας
είναι δικαιούχος χρηματοδότησης για σύνθετες αστικές αναπλάσεις (Μέτρο 1).
Στο πλαίσιο της εν λόγω χρηματοδότησης προτείνεται η υποβολή Πρότασης για τα έργα με τίτλο:
 «Διαμόρφωση πλατείας Ιουλίδας»
 «Λειτουργική αναβάθμιση Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Κάτω Μεριάς»
Κάθε δικαιούχος δύναται να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για ένταξη σε ένα μόνο από τα
Μέτρα του προγράμματος. Ο Δήμος Κέας θα υποβάλλει τις προτάσεις του στο Μέτρο 1 και πιο
συγκεκριμένα στο 1.1. Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων
πρασίνου την Πρόταση «Διαμόρφωση πλατείας Ιουλίδας» και στο 1.2.β. Συνδυασμός των
δράσεων 2.6 και 2.7 του Μέτρου 2 - 2.6. Αναβάθμιση ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική
σχολικών κτιρίων και των υπαίθριων χώρων αυτών, την Πρόταση «Λειτουργική αναβάθμιση
Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Κάτω Μεριάς» . (Προτάσεις οι οποίες εμπίπτουν στη
δράση 2.6 και 2.7 του Μ2 «Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο», εφόσον εμπεριέχουν περισσότερων
του ενός κτιρίων στην ίδια αίτηση (με τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου) αυτομάτως εμπίπτουν στο
Μ1.)
Για το Μέτρο 1 προβλέπεται 60% χρηματοδότηση του προϋπολογισμού από το Πράσινο Ταμείο +
40% από τον Δήμο. Το κόστος υλοποίησης των έργων έχει προϋπολογιστεί στο 74.400,00 ευρώ για
τη διαμόρφωση Πλατείας Ιουλίδας και το ποσό των 55.220,00 ευρώ για την λειτουργική
αναβάθμιση του Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κάτω Μεριά. (σύνολο προϋπολογισμού
129.620,00 € ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται). Το υπερβάλλον ποσό πέραν της ανώτατης
χρηματοδότησης του προγράμματος (η ανώτατη χρηματοδότηση υπολογίζεται επί του αρχικού
προϋπολογισμού και όχι επί του τελικού μετά την έκπτωση), θα πρέπει να καλυφθεί με ίδιους
πόρους του Δήμου (δηλ. ποσό 51.848,00ευρώ).
Προτείνεται προς την Οικονομική Επιτροπή:
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Η υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης των πράξεων «Διαμόρφωση πλατείας
Ιουλίδας» και «Λειτουργική αναβάθμιση Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Κάτω
Μεριάς», προς το Πράσινο Ταμείο προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 ο οποίος χρηματοδοτείται
από το Πράσινο Ταμείο με αποδοχή των υποχρεώσεων και όρων του Προγράμματος.



Η εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που
απαιτούνται από την Πρόσκληση.



Ο ορισμός της Δημάρχου ως νόμιμης εκπροσώπου των κτιρίων που περιλαμβάνονται στην
πράξη.



Ο Δήμος δεσμεύεται να καλύψει το επιπλέον απαιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από
ίδιους πόρους όπως αυτό θα προκύψει από τον Προϋπολογισμό του Έργου και τα ποσά
χρηματοδότησης όπως ορίζονται από την προαναφερθείσα πρόσκληση.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στην
προαναφερθείσα πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου και την υλοποίηση των απαραίτητων
ενεργειών αναφορικά με την υποβολή της πρότασης και μετά από διαλογική συζήτηση και
κατόπιν της ψηφοφορίας του θέματος,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης των πράξεων «Διαμόρφωση
πλατείας Ιουλίδας» και «Λειτουργική αναβάθμιση Νηπιαγωγείου και Δημοτικού
Σχολείου Κάτω Μεριάς», προς το Πράσινο Ταμείο προκειμένου να ενταχθεί και να
χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική
Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 ο οποίος χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, με αποδοχή των
υποχρεώσεων και όρων του Προγράμματος.
2. Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που
απαιτούνται από την Πρόσκληση.
 Τον ορισμό της Δημάρχου ως νόμιμης εκπροσώπου των κτιρίων που περιλαμβάνονται
στην πράξη.
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 Τη δέσμευση του Δήμου να καλύψει το επιπλέον απαιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από
ίδιους πόρους όπως αυτό θα προκύψει από τον Προϋπολογισμό του Έργου και τα ποσά
χρηματοδότησης όπως ορίζονται από την προαναφερθείσα πρόσκληση.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 199/2020
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ΘΕΜΑ 8ο : Έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου “Δίκτυα αποχέτευσης Κορησσίας και
Βουρκαρίου Δήμου Κέας”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
Με την περίπτ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν. 4625/19 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο
της περίπτ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του
άρθρου 3 του Ν.4623/19 και ορίζεται πλέον ότι η οικονομική επιτροπή θα αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση συμβάσεων.
Σημείωση : Τροποποίηση σύμβασης είναι και η παράταση χρόνου αυτής.
Mε αίτησή της προς την Περιφέρεια Ν.Αιγαίου, την 15η/10/2020, η ανάδοχος εταιρεία “ΥΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ”, ζήτησε την γενική παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών
του έργου “Δίκτυα αποχέτευσης Κορησσίας και Βουρκαρίου Δήμου Κέας” κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 12/03/2021, επικαλούμενη ότι οι εργασίες δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθούν
εντός της εγκεκριμένης προθεσμίας εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού που εμπόδισε την
ομαλή λειτουργία των εταιρειών, αλλά και της υπηρεσίας μας αναφορικά με την επίβλεψη του
έργου κυρίως λόγω δυσχερειών στις απαραίτητες μετακινήσεις.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, με το υπ’αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ 5079 από 03/11/2020 έγγραφό της, το οποίο επισυνάπτεται, μας διαβίβασε την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, στο οποίο προτείνει τη χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου “Δίκτυα αποχέτευσης Κορησσίας και Βουρκαρίου Δήμου Κέας” κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 12/03/2021,
αναφέροντας :
Οι εργασίες του έργου δεν ήταν εφικτό να ολοκληρωθούν εντός της εγκεκριμένης προθεσμίας εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού που εμπόδισε την ομαλή λειτουργία των εταιριών, αλλά
και της υπηρεσίας μας αναφορικά με την επίβλεψη του έργου κυρίως λόγω δυσχερειών των εταιριών, αλλά και της υπηρεσίας μας αναφορικά με την επίβλεψη του έργου κυρίως λόγω δυσχερειών στις απαραίτητες μετακινήσεις,
Δεδομένης της κατάστασης που προέκυψε από τα μέσα του μηνός Μαρτίου από τον κορονοϊο
και στην Ελλάδα, η Ελληνική Πολιτεία υποχρεώθηκε στην θεσμοθέτηση κατεπειγόντων μέτρων
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης αυτού, όπως:




Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: Δ1α/Γ.Π οικ 20009/20-03-2020 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 944/β/20-03-20) «Επιβολή
του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίου και σκαφών
καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού
COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 και ώρα 6:00 έως και 21.4.2020 και ώρα
6:00» με την οποία περιορίζονται όλες οι μετακινήσεις επιβατών δια θαλάσσης με κάθε τύπο
πλοίου και σκάφους πλην κάποιων εξαιρέσεων.
Την υπ’ αριθ. Πρωτ.: Δ1α/Γ.Π οικ 20036/22-03-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 986/Β/22-03-20) « Επιβολή
του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πλοίων προς αντιμετώπιση του
κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19» με την οποία περιορίζονται οι μετακινήσεις των
πολιτών στις απολύτως αναγκαίες.
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Οι ανωτέρω Κ.Υ.Α., είχαν ισχύ μέχρι τις 04 Μαΐου 2020.
Εξαιτίας των παραπάνω και με δεδομένο ότι η έδρα του αναδόχου είναι διαφορετική από τον
τόπο εκτέλεσης του έργου, κατέστη μη εφικτή η μετακίνηση στην Κέα του προσωπικού του Αναδόχου,
αλλά και της υπηρεσίας για την επίβλεψη του έργου.
Κατόπιν τούτων, προτείνεται στην οικονομική επιτροπή όπως εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή έως 12/3/2021 του έργου: “Δίκτυα αποχέτευσης
Κορησσίας και Βουρκαρίου Δήμου Κέας”.
Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :





τις ανωτέρω διατάξεις
το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου
την εισήγηση του προέδρου
υπ’ αριθμ. 5079/03-11-2020 έγγραφο.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράτασης προθεσμίας του έργου “Δίκτυα αποχέτευσης Κορησσίας και Βουρκαρίου Δήμου Κέας” της αναδόχου εταιρείας “ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ”, έως τις 12/03/2021.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 200/2020

34ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 16ης Δεκεμβρίου 2020
ΘΕΜΑ 6ο : Περί έγκρισης κάλυψης δαπανών μετακίνησης και διαμονής των ειδικών θεραπευτών του κλιμακίου της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Β.Α Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ για το έτος
2021.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ & Δ. Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ αιτείται με το υπ’ αριθμ. Πρωτ.
2556/11-12-2020 έγγραφό της, την κάλυψη των δαπανών διαμονής και μετακίνησης του κλιμακίου Κέας των ειδικών θεραπευτών Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ για το έτος 2021. Συγκεκριμένα στο έγγραφο αναφέρεται ότι:
«Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ δραστηριοποιείται από το 2003 σε δώδεκα νησιά
των ΒΑ και Δυτικών Κυκλάδων, μεταξύ των οποίων είναι και η Κέα. Στην προσπάθειά μας να εξασφαλίσουμε τη σταθερή, συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία μας σε όλα τα νησιά, παρέχοντας υπηρεσίες με σεβασμό και ποιότητα στους κατοίκους, πολλοί δήμοι των Κυκλάδων, μεταξύ των οποίων και ο δικός σας, έχουν σταθεί – και συνεχίζουν ακόμη να στέκονται – αρωγοί.
Ειδικότερα για την Κέα, πέραν των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που παρέχονται στους κατοίκους του νησιού, υπάρχουν πολλές παράλληλες δράσεις, οι οποίες, σε συνεργασία με τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς, το κέντρο υγείας, τα σχολεία, και τις τοπικές αρχές, προάγουν την υγεία
και την κοινωνική συνοχή σε όλα τα επίπεδα.
Το αίτημά για κάλυψη δαπανών διαμονής και μετακίνησης για κάθε θεραπευτή του κλιμακίου της Κέας διαμορφώνεται ως εξής:
Ψυχίατρος – Γιαννόπουλος Παναγιώτης – 2 μέρες / μήνα (1 διανυκτέρευση , 1 ακτοπλοϊκό εισιτήριο μετ’ επιστροφής (Λαύριο – Κέα - Λαύριο)
Ψυχολόγος – Γκιρλέμη Αριστέα – 2 μέρες /μήνα (χωρίς διανυκτέρευση το ταξίδι γίνεται αυθημερόν, 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ’ επιστροφής (Λαύριο – Κέα - Λαύριο)
Ψυχολόγος – Καραγιάννη Αγγελική– 4 μέρες / μήνα (2 διανυκτερεύσεις, 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια
μετ’ επιστροφής (Λαύριο – Κέα - Λαύριο)
Ειδική Παιδαγωγός – Νέα πρόσληψη, θα σας ενημερώσουμε για τα στοιχεία του θεραπευτή μόλις
γίνει η πρόσληψη– 4 μέρες / μήνα (2 διανυκτερεύσεις, 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ’ επιστροφής (Λαύριο – Κέα - Λαύριο)
Το αίτημα μας για κάλυψη δαπανών διαμονής και μετακίνησης αναλύεται ως εξής:
Συνολικό κόστος διαμονής: 400,00 ευρώ.
Συνολικό κόστος εισιτηρίων: 180,00 ευρώ.
Συνολικό κόστος αυτοκινήτου: 168,00 ευρώ.
Συνολικό κόστος ταξί: 40,00 ευρώ. (Ταξί θα χρησιμοποιήσουν οι θεραπευτές σε περίπτωση που
ξεπεράσουν το κόστος του αυτοκινήτου λόγω αλλαγής ταξιδιών. )
Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας να σας παρουσιάσουμε αναλυτικά το έργο και τις δράσεις της Κινητής Μονάδας για το ερχόμενο έτος.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υποστήριξή σας στο έργο μας.»

34ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 16ης Δεκεμβρίου 2020
Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε όπως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας σύμφωνα με το
άρθρο 72 του Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.
4623/2019, και σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.4625/2019, να εγκρίνει την κάλυψη των δαπανών διαμονής και μετακίνησης του κλιμακίου θεραπευτών Κέας, της Κινητής Μονάδας Ψυχικής
Υγείας ΒΑ & Δ. Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ για το έτος 2021. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6423
«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων» του νέου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Κέας για την κάλυψη του μηνιαίου κόστους των εισιτηρίων και της διαμονής, και τον ΚΑ
15.6234 «Μισθώματα μεταφορικών μέσων» για την κάλυψη του μηνιαίου κόστους ενοικίασης αυτοκινήτου και ταξί, μετά την έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Κέας.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των Ν.3463/06, 3852/10 &
4555/18 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν.4623/19 , το υπ’ αριθμ. Πρωτ.:
2556/11-12-2020 έγγραφo της Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ & Δ. Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Εγκρίνει:
-Την κάλυψη των δαπανών διαμονής και μετακίνησης για κάθε ειδικό θεραπευτή της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ του κλιμακίου Κέας για το έτος 2021 ως
εξής:
1.Ψυχίατρος – Γιαννόπουλος Παναγιώτης – 2 μέρες / μήνα (1 διανυκτέρευση , 1 ακτοπλοϊκό εισιτήριο μετ’ επιστροφής (Λαύριο – Κέα - Λαύριο)
2.Ψυχολόγος – Γκιρλέμη Αριστέα – 2 μέρες /μήνα (χωρίς διανυκτέρευση το ταξίδι γίνεται αυθημερόν, 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ’ επιστροφής (Λαύριο – Κέα - Λαύριο)
3.Ψυχολόγος – Καραγιάννη Αγγελική– 4 μέρες / μήνα (2 διανυκτερεύσεις, 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια
μετ’ επιστροφής (Λαύριο – Κέα - Λαύριο)
4.Ειδική Παιδαγωγός – Νέα πρόσληψη, θα σας ενημερώσουμε για τα στοιχεία του θεραπευτή
μόλις γίνει η πρόσληψη– 4 μέρες / μήνα (2 διανυκτερεύσεις, 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ’
επιστροφής (Λαύριο – Κέα - Λαύριο)
Το αίτημα μας για κάλυψη δαπανών διαμονής και μετακίνησης αναλύεται ως εξής:
Συνολικό κόστος διαμονής: 400,00 ευρώ.
Συνολικό κόστος εισιτηρίων: 180,00 ευρώ.
Συνολικό κόστος αυτοκινήτου: 168,00 ευρώ.
Συνολικό κόστος ταξί: 40,00 ευρώ. (Ταξί θα χρησιμοποιήσουν οι θεραπευτές σε περίπτωση που
ξεπεράσουν το κόστος του αυτοκινήτου λόγω αλλαγής ταξιδιών. )

34ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 16ης Δεκεμβρίου 2020

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας να σας παρουσιάσουμε αναλυτικά το έργο και τις δράσεις της Κινητής Μονάδας για το ερχόμενο έτος.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υποστήριξή σας στο έργο μας.»

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6423 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων» του
νέου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Κέας για την κάλυψη του μηνιαίου κόστους των
εισιτηρίων και της διαμονής, και τον ΚΑ 15.6234 «Μισθώματα μεταφορικών μέσων» για την
κάλυψη του μηνιαίου κόστους ενοικίασης αυτοκινήτου ή ταξί, μετά την έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Κέας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 201/2020

34ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 16ης Δεκεμβρίου 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.
Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας

Τα μέλη

Ελευθέριος Τζουβάρας

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

