35ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 24ης Δεκεμβρίου 2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 35ης/24.12.2020
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς
(ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020), η 35η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 6279/18-12-2020 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 35ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 24ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 6279/18.12.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Κέας.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση προϋπολογισμού 2021 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
(αφορά δαπάνες μεταφοράς υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης του Δήμου Κέας).
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 4ο : 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 5ο : 2η παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης “Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία Δήμου Κέας”.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση προσφυγής και την υποβολή αιτήσεως αναστολής
κατά της υπ΄αριθμ. 2/2020 απόφασης της επιτροπής περί χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας
ΘΕΜΑ 7ο : Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης “Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού δεξαμενών του Δήμου Κέας”.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας
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ΘΕΜΑ 8ο : Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης “Παροχής υπηρεσιών μυοκτονίας, απολύμανσης και απεντόμωσης Δημοτικού Σφαγείου”.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 9ο : Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής από τους ΚΑΠ 2020 για κάλυψη λειτουργικών
και λοιπών δαπανών.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 10ο : Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης του Δήμου Κέας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος
ΘΕΜΑ 11ο : Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης του Δήμου Κέας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IX «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την
πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος
ΘΕΜΑ 12ο : Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης «Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέας» με Κωδικό ΟΠΣ 5010896 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος
ΘΕΜΑ 13ο : Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση Δήμου Κέας» στην
Υποδράση 19.2.4.1 του Υπομέτρου 19.2 «Υλοποίηση δράσεων της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΠΑΑ 2014-2020», στο πλαίσιο της 1ης
πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα της Αναπτυξιακής Εταιρίας Κυκλάδων Α.Ε.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος
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ΘΕΜΑ : Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξης ως κατεπείγοντος, προς συζήτηση.
Με την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής :
«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν
έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση
γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης».
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκαν από τον Πρόεδρο είναι τα εξής:
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Κέας. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος –
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση προϋπολογισμού 2021 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
(αφορά δαπάνες μεταφοράς υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης του Δήμου Κέας).
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 4ο : 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 5ο : 2η παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης “Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία Δήμου Κέας”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος –
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση προσφυγής και την υποβολή αιτήσεως αναστολής
κατά της υπ΄αριθμ. 2/2020 απόφασης της επιτροπής περί χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας]
ΘΕΜΑ 7ο : Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης “Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού δεξαμενών του Δήμου Κέας”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας]
ΘΕΜΑ 8ο : Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης “Παροχής υπηρεσιών μυοκτονίας, απολύμανσης και απεντόμωσης Δημοτικού Σφαγείου”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 9ο : Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής από τους ΚΑΠ 2020 για κάλυψη λειτουργικών
και λοιπών δαπανών. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 10ο : Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης του Δήμου Κέας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας». [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 11ο : Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης του Δήμου Κέας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IX «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την
πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες». [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 12ο : Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης «Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέας» με Κωδικό ΟΠΣ 5010896 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 13ο : Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση Δήμου Κέας» στην
Υποδράση 19.2.4.1 του Υπομέτρου 19.2 «Υλοποίηση δράσεων της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΠΑΑ 2014-2020», στο πλαίσιο της 1ης
πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα της Αναπτυξιακής Εταιρίας Κυκλάδων Α.Ε. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]
Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον
και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά στην έκτακτη μετακίνηση αγροτικού ιατρού υπαίθρου στο νησί της Κέας έως 31/12/2020 για την κάλυψη αναγκών λόγω υποστελέχωσης
του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κέας. Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά με τη “Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για τη κάλυψη
εξόδων σίτισης αγροτικού ιατρού υπαίθρου”.
Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
την εισήγηση του προέδρου
την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10
το περιεχόμενο των θεμάτων, τα οποία αν και δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη
πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συζήτηση του θέματος :
“Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για τη κάλυψη εξόδων σίτισης
αγροτικού ιατρού υπαίθρου” λόγω έκτακτης μετακίνησης στο νησί της Κέας έως 31/12/2020 για
την κάλυψη αναγκών λόγω υποστελέχωσης του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κέας.
πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας
ανάγκης για τη λήψη σχετικής απόφασης.
Η σχετική απόφαση για το θέμα αυτό θα πρέπει επίσης να ληφθεί με την απόλυτη πλειοψηφία
των μελών της οικονομικής επιτροπής.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 202/2020
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εκτός ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο : “Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης
για τη κάλυψη εξόδων σίτισης αγροτικού ιατρού υπαίθρου”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης
το οποίο συζητείται κατόπιν της υπ΄αριθμ. 202/2020 ομόφωνης απόφασής της - 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 ΚΑ 00.6433.0001 “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών” του
προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2020 του Δήμου Κέας, συνολικού ποσού 250,00 € συμπ. ΦΠΑ,
για την «Κάλυψη εξόδων σίτισης αγροτικού ιατρού υπαίθρου», γιατρός, η οποία θα καλύψει
έκτακτες ανάγκες του ΠΠΙ Κέας έως 31/12/2020, λόγω υποστελέχωσης αυτού.
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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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 250,00 € συμπ. ΦΠΑ στον ΚΑ
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 εξόδων σίτισης αγροτικού ιατρού υπαίθρου» γιατρός, η οποία θα καλύψει έκτακτες ανάγκες του ΠΠΙ Κέας έως 31/12/2020, λόγω υποστελέχωσης αυτού.
2) 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 : 203/2020
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ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Κέας.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα εξής :
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, στις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής
ανήκει και η σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου.
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σας υποβάλουμε σχέδιο εισηγητικής έκθεσης για τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2021,
όπως κατατίθεται για ψήφιση από την Οικονομική Επιτροπή. Το σχέδιο καταρτίστηκε σε
συνεργασία με την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εσόδων του Δήμου, αναλύοντας παράλληλα
κάθε μία εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί στους κωδικούς αριθμούς εσόδων (Κ.Α.Ε.) αυτού.
1. Γενικές αρχές του προϋπολογισμού εσόδων :
Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με
βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που εισπράχθηκαν, σύμφωνα με
τις οδηγίες που περιγράφονται στην KYA που εκδίδεται κάθε έτος για την κατάρτιση του προϋπολογισμού .
Η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές που υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συνιστά αδράνεια είσπραξης
εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του ν.3852/2010, όπως ισχύει.

2. Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2021. (βάσει της ΚΥΑ
46735/1-8-2020 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών)
1) Απαγόρευση υπερεκτίμησης εσόδων
Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί
ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο.
Στον προϋπολογισμό εγγράφονται έσοδα του Δήμου τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν κατά την
διάρκεια του οικονομικού έτους. Η τήρηση των ανωτέρω ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας
(Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ) κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266
του ν. 3852/2010 και η παραβίασή της οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό
συμβούλιο.
2) Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού ιδίων εσόδων
Σύμφωνα με το άρθρο 3Β της ΚΥΑ 46735/1-8-2020 , το συνολικό άθροισμα των ποσών που
εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2021 για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με
βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2019, σε συνδυασμό με την απόδοση των
εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2020 και μέχρι το κλείσιμο του μήνα αναφοράς για κατάρτιση του
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σχεδίου του προϋπολογισμού 2021 (Αύγουστος 2020) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους
2019.
 Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2020 έχει αποδώσει ποσό υψη-



λότερο του 2019), τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδί ων εσόδων , στον προϋπολογισμό του 2021, είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του 2019 προ σαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς.
Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ομάδα ιδίων εσόδων είναι τα εισπραχθέντα του 2019.

Όπως διαπιστώνεται από τον παρακάτω πίνακα οι εισπράξεις του οκταμήνου 2020 είναι λιγότερες
από το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Εκτέλεση ΙΑΝ - ΑΥΓ
2020
Εκτέλεση ΙΑΝ - ΑΥΓ
2019
Αρνητική Διαφορά

407.976,85
502.672,52
-94.695,67

Η διαφορά των οκταμήνων των δύο ετών, ποσό -94.695,67€ είναι αρνητική, και σύμφωνα με όσα
εκθέτονται παραπάνω, το σύνολο των εγγεγραμμένων εσόδων της Ομάδας Ι δεν μπορεί να
ξεπερνάει τα εισπραχθέντα του έτους 2019.
Εισπράξεις 2019
Ανώτατο όριο
ΟΜΑΔΑΣ Ι

816.606,32
816.606,32

Βάσει των ανωτέρω εγγράφουμε τις πιστώσεις των κωδικών της Ομάδας Ι

Κ.Α.Ε
ΟΜΑΔΑ
ΕΣΟΔΩΝ Ι

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ
Α
2019

ΕΙΣΠΡΑΧΘ
ΕΝΤΑ
ΙΑΝ – ΑΥΓ
2019

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ
ΤΑ
ΙΑΝ – ΑΥΓ 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ
2021

01

ΠΡΟΣΟΔΟΙ
ΑΠΟ
ΑΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

9.428,08

4.970,91

2.665,35

5.400,00

02

ΕΣΟΔΑ
ΑΠΟ
ΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

17.757,28

9.929,48

12.760,96

17.000,00

35ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 24ης Δεκεμβρίου 2020

03

ΕΣΟΔΑ
ΑΠΟ
ΑΝΤΑΠΟΔ
ΟΤΙΚΑ
ΤΕΛΗ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΤΑ

343.826,06

143.037,76

130.804,43

450.476,00

04

ΕΣΟΔΑ
ΑΠΟ
ΛΟΙΠΑ
ΤΕΛΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΤΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩ
Ν

105.360,73

54.209,09

45.755,20

85.710,32

05

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ

0,00

0,00

0,00

0,00

07

ΛΟΙΠΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ

6.355,00

375,00

150,00

5.820,00

11

ΕΣΟΔΑ
ΑΠΟ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ
ΚΙΝΗΤΗΣ
ΚΑΙ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Σ

0,00

0,00

0,00

0,00

14

ΔΩΡΕΕΣ
ΚΛΗΡΟΝΟ
ΜΙΕΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΣ
ΙΕΣ

1.000,00

0,00

100,00

0,00

15

ΠΡΟΣΑΥΞΗ
ΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ
ΠΑΡΑΒΟΛ
Α

39.281,96

26.181,86

13.743,65

23.000,00

16

ΛΟΙΠΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΣΟΔΑ

50.169,76

44.222,16

9.088,43

27.000,00

240.973,42

218.188,64

191.982,73

202.000,00

21

ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ
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ΠΟΕ
ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΣΟΔΑ
ΠΟΕ

22

2.454,03

1.557,62

926,10

200,00

816.606,32

502.672,52

407.976,85

816.606,32

3) Καθορισμός ανώτατου ύψους εισπραχθέντων ομάδας εσόδων 32 «εισπρακτέα υπόλοιπα από
βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» και προσδιορισμός της ομάδας δαπανώ ν 85
«προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του
οικονομικού έτους».
Στην ομάδα εσόδων του 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα
έτη» εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις που προέκυψαν κατα τα προηγούμενα έτη και οι οποίες
προσδιορίζονται βάσει πρόβλεψης με δεδομένα τα εισπρακτέα υπόλοιπα που έχουν διαμορφωθεί
μετά το κλείσιμο του μήνα αναφοράς για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού 2021.
Για τον προσδιορισμό της ομάδας δαπανών 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» λαμβάνονται υπόψιν τα εισπραχθέντα
της ομάδας 32 του έτους 2019, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων της ομάδας 32,
από τον Ιανουάριο 2020 και μέχρι το κλείσιμο του μήνα αναφοράς για την κατάρτιση του σχεδίου
του προϋπολογισμού 2021 (Αύγουστος 2020) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019.




Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2020 έχει αποδώσει ποσό υψη λότερο του 2019), τότε τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 υπολογίζονται με βάση την εκτέλεση του 2019
(εισπραχθέντα της ομάδας 32) προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς.
Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό εισπραχθέντων είναι ίσο με τα εισπραχθέντα του 2019 της ομάδας 32
Αν από το σύνολο της ομάδας 32 αφαιρεθεί το σύνολο των εισπραχθέντων που προσδιορίστηκε με
την ανωτέρω μέθοδο προκύπτει το πόσο της ομάδας 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους».
Παρατίθεται ο αντίστοιχος πίνακας:

Κ.Α.Ε
ΟΜΑΔΑ
ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

32

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ
Α 2019

110.334,28

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΑ
ΙΑΝ-ΑΥΓ 2019

83.918,98

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΑ
ΙΑΝ-ΑΥΓ 2020

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

72.275,88

-11.643,10

Στις 31/12/2020 τα εισπρακτέα υπόλοιπα προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 572.924,36€.
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Σύμφωνα με το άρθ. 3 παρ. Β2 της ΚΥΑ ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων
που αναμένεται να εισπραχθούν στο 2021 γίνεται ως εξής:

Εισπράξεις ΙΑΝ-ΑΥΓ 2020
Εισπράξεις ΙΑΝ-ΑΥΓ 2019
Αρνητική Διαφορά

72.275,88
83.918,98
-11.643,10

Εφόσον προκύπτει αρνητική διαφορά μεταξύ του οκταμήνου 2020 έναντι του ίδιου διαστήματος
του 2019 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα
κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2021 ποσό ίσο με το σύνολο των
εισπραχθέντων του έτους 2019 δηλ:
Εισπράξεις έτους 2019
Πρόβλεψη εισπράξεων
2021

110.334,28
110.334,28

Το ποσό που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2021 στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους»
προσδιορίζεται ως εξής:

Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/12/2020

572.924,36

Πρόβλεψη εισπράξεων 2021

110.334,28

ΚΑΕ 85/2021

462.590,08

Το ποσοστό εισπραξιμότητας των υπολοίπων για το έτος 2021 προσδιορίζεται σε 19,26% όπως
προκύπτει από τον λόγο της πρόβλεψης εισπράξεων 2021 (110.334,28) προς το σύνολο των
εισπρακτέων υπολοίπων (572.924,36).
Στην παρ. Β2 του ίδιου άρθρου της ΚΥΑ αναφέρεται ότι «..ως προς την ισοσκέλιση των
ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ
άλλων, η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων ετών (δηλ. 3285) .… για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα
χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον υπολογισμό του
συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85)».
Βάσει αυτής της παραγράφου παρατίθεται ο υπολογισμός της προσδοκίας εισπράξεων και των
επισφαλειών των εισπρακτέων υπολοίπων της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης.
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Κ.Α.Ε
ΟΜΑΔΑ
ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

32

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ
Α 2019

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΑ
ΙΑΝ-ΑΥΓ 2019

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΑ
ΙΑΝ-ΑΥΓ 2020

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

61.072,04

46.209,67

30.693,51

-15.516,16

Στις 31/12/2020 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της Υπηρεσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των
228.893,41€. Ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να
εισπραχθούν στο 2021 γίνεται ως εξής:

Εισπράξεις ΙΑΝ-ΑΥΓ 2020

30.693,51

Εισπράξεις ΙΑΝ-ΑΥΓ 2019

46.209,67

Αρνητική διαφορά

15.516,16

Εφόσον προκύπτει αρνητική διαφορά μεταξύ του οκταμήνου 2020 έναντι του ίδιου διαστήματος
του 2019 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα
κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2021 ποσό ίσο με το σύνολο των
εισπραχθέντων του έτους 2019 δηλ:

Εισπράξεις έτους 2019:

61.072,04

Πρόβλεψη εισπράξεων 2021:

61.072,04

Το ποσό που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2021 στον ΚΑΕ 25.8511 «Προβλέψεις μη
είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους»
προσδιορίζεται ως εξής:
Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/8/20
Πρόβλεψη εισπράξεων 2021
ΚΑΕ 85/2021

228.893,41
61.072,04
167.821,37
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Το ποσοστό εισπραξιμότητας των υπολοίπων Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης για το έτος
2021 προσδιορίζεται σε 26,68% όπως προκύπτει από τον λόγο της πρόβλεψης εισπράξεων 2021
(61.072,04) προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων της υπηρεσίας (228.893,41).

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

Κ.Α.Ε
ΟΜΑΔΑ
ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

32

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ
Α 2019

10.992,04

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΑ
ΙΑΝ-ΑΥΓ 2019

10.824,48

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΑ
ΙΑΝ-ΑΥΓ 2020

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

11.443,96

619,48

Στις 31/12/2020 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της Υπηρεσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των
16.946,69€. Ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να
εισπραχθούν στο 2021 γίνεται ως εξής:

Εισπράξεις ΙΑΝ-ΑΥΓ 2020

11.443,96

Εισπράξεις ΙΑΝ-ΑΥΓ 2019

10.824,48

Θετική διαφορά

619,48

Εφόσον προκύπτει θετική διαφορά μεταξύ του οκταμήνου 2020 έναντι του ίδιου διαστήματος του
2019 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα
κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2021 ποσό ίσο με το σύνολο των
εισπραχθέντων του έτους 2019 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς δηλ:

Εισπράξεις έτους 2019: 10.992,04
Θετική διαφορά: 619,48
Πρόβλεψη εισπράξεων 2021: 11.611,52
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Το ποσό που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2021 στον ΚΑΕ 20.8511 «Προβλέψεις μη
είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους»
προσδιορίζεται ως εξής:

Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/8/20

16.946,69

Πρόβλεψη εισπράξεων 2021

11.611,52

ΚΑΕ 85/2021

5.335,17

Το ποσοστό εισπραξιμότητας των υπολοίπων Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για
το έτος 2021 προσδιορίζεται σε 68,52% όπως προκύπτει από τον λόγο της πρόβλεψης εισπράξεων
2021 (11.611,52) προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων της υπηρεσίας (16.946,69).
Επομένως ο ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης» διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΑΕ 00.8511

289.433,54

ΚΑΕ 25.8511

167.821,37

ΚΑΕ 20.8511

5.335,17

Σύνολο 85

462.590,08

4) Έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (Κ.Α.Π.) για το 2021.
Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
(Κ.Α.Ε. 0611), είναι ίση με το ποσό που της τακτικής επιχορήγησης του Ιανουαρίου 2020.
Κατανομή Ιανουαρίου 2020 = 52.566,84 Χ 12 ΜΗΝΕΣ = 630.802,08€
(ΑΔΑ: 6Α3846ΜΤΛ6-ΨΙΞ)
Επομένως το ποσό που θα εγγραφεί στον ΚΑΕ 0611 για το έτος 2021 είναι 630.802,08 €.
5) Έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών των σχολείων για το
2021
Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ και αφορά έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών
δαπανών των σχολείων, (ΚΑΕ 4311.0001), είναι ίση με την Α κατανομή του 2020
πολλαπλασιαζόμενο επί 4.

35ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 24ης Δεκεμβρίου 2020

Α΄ κατανομή 2020 = 10.370,00 Χ 4 = 41.480,00€ (ΑΔΑ: Ω7ΦΞ46ΜΤΛ6-7Γ6)
Για τις επενδυτικές δαπάνες των σχολείων εγγράφεται ποσό ίσο με την κατανομή έτους 2019
(ΑΔΑ: 7ΝΧ4465ΧΘ7-2ΒΕ), δηλαδή ποσό 8.700,00€ στον ΚΑΕ 1312.0001.
Αντίστοιχα στον ΚΑΕ 00.6711.0005 «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές» εγγράφεται το σύνολο των
δύο ανωτέρω επιχορηγήσεων, ποσό 50.180,00€
6) Έσοδα από τέλη διαφήμισης και τέλος ακίνητης περιουσίας
Στους ΚΑΕ 0715.0001 «Έσοδα από το τέλος διαφήμισης κατηγορίας Δ» και 0441.0002
«Επιχορήγηση από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας» σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΣ θα
εγγραφούν οι πιστώσεις που αποδόθηκαν στον Δήμο το 2019. Επομένως εγγράφουμε τα εξής:
ΚΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2019

0715.0001

Έσοδα από το τέλος
5.670,00
διαφήμισης κατηγορίας Δ

6Φ6046ΜΤΛ6-ΡΤΦ

0441.0002

Επιχορήγηση από το Τέλος
6.560,00
Ακίνητης Περιουσίας

6Ν8Ρ46ΜΤΛ6-ΦΗΟ

7) Έσοδα από την επιχορήγηση σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους
Η σχετική πίστωση εγγράφεται στον ΚΑΕ 1211.0004 και σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ είναι
ισόποση με την κατανομή του έτους 2020, δηλαδή ποσό 238.600,00€ (ΑΔΑ: ΨΠ4Γ46ΜΤΛ6-8ΙΒ)
και θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
8) Έσοδα από την Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) για το 2021
Ομοίως και για τον ΚΑΕ 1311 «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων» (πρώην ΣΑΤΑ) η
πίστωση που θα εγγραφεί θα είναι η ίδια με του Π/Υ 2020.
Η πρώτη κατανομή του έτους 2020 με ΑΔΑ: 9ΒΚ246ΜΤΛ6-Φ05 ποσού 27.540,00 €. Το ποσό
αυτό πολλαπλασιάζεται επί τέσσερα και προκύπτει η εγγραφή στον ΚΑΕ 1311.
Α΄ κατανομή 2020 = 27.540,00 Χ 4 = 110.160,00 €
Τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών έτους 2021
είναι τα εξής:
ΚΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ €

30.7326.0001

Αποπεράτωση (αποκατάσταση
υπάρχοντος και ολοκλήρωση)
λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν
- νεκροταφείο

1.000,00
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30.7332.0003

Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε
χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων

15.234,00

25.7312.0025

Διάνοιξη γεωτρήσεων

10.000,00

30.7323.0004

Κατασκευή τεχνικών απορροής
όμβριων

15.000,00

30.7333.0042

Βελτίωση βατότητας οδοποιίας
έτους 2021

15.000,00

30.7323.0016

Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης
έτους 2021

15.000,00

30.7326.0021

Κατασκευή στάσεων αναμονής
επιβατών

10.000,00

30.7413.0028

Κυκλοφοριακή μελέτη
μονοδρόμησης από τον Αγ.
Γεώργιο έως το Γιαλισκάρι

2.000,00

30.7413.0029

Επικαιροποίηση μελέτης
ανάπλασης παραλιακής ζώνης
Κορησσίας

2.000,00

30.7412.0047

Μελέτη για την κατασκευή
Parking Ιουλίδας

2.000,00

25.7412.0008

Μελέτη για την προμήθεια και
εγκατάσταση μονάδας
αφαλάτωσης

5.000,00

25.7412.0007

Μελέτη δικτύου για την άρδευση
αγροτικών περιοχών Κάτω Μεριάς

5.000,00

30.7413.0027

Μελέτη αποκατάστασης
μονοπατιού Αγ. Αρτεμίου

1.000,00

30.7413.0030

Οριοθέτηση ρέματος στην περιοχή
Σπαθί

5.000,00

45.7413.0003

Πολεοδομική μελέτη νέου
νεκροταφείου

1.330,00

30.7412.0026

Μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων "Βελτίωση
υφιστάμενης οδού Κορησσίας -

1.860,00

Το σύνολο της
δαπάνης είναι 74.400€
εκ των οποίων
52.080€
χρηματοδοτούνται από
τον καε 1329.0004 και
7.086€ από τον
5122.0001
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Ξύλων"
30.7412.0006

Μελέτη οδοποιίας Ακρωτηρίου
Οτζιά

1.736,00

30.7413.0026

Μελέτη κατασκευής παράκαμψης
Βουρκαρίου

1.000,00

30.7412.0005

ΜΠΕ για την κατασκευή
πεζογέφυρας στις Ποίσσες

1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

110.160,00

9) Έσοδα για πυροπροστασία για το 2020
Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τη
πυροπροστασία, υπολογίζονται με βάση το ποσό που εισπράχθηκε το 2020.
Το έτος 2020 αποδόθηκε στον δήμο ποσό 14.400,00€ (ΑΔΑ: ΩΚΓΔ46ΜΤΛ6-ΝΣ2).
Η επιχορήγηση αυτή θα διατεθεί για λειτουργικές δαπάνες και εγγράφεται στον
ΚΑΕ 1214.0005 «Επιχορήγηση πυροπροστασίας για λειτουργικές ανάγκες»
Οι δαπάνες που θα χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα για πυροπροστασία είναι:

ΚΑΕ
70.6279.0003

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Αποψίλωση χόρτων για
λόγους πυρασφάλειας

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ €
14.400,00

Το σύνολο της δαπάνης είναι
15.000€ εκ των οποίων ποσό
600€ θα χρηματοδοτηθεί από
τον καε 5123.0001

14.400,00

Επισημαίνεται ότι στον προϋπολογισμό του 2021 έχουν εγγραφεί και άλλες δαπάνες που αφορούν
την πυροπροστασία οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το χρηματικό υπόλοιπο και παρουσιάζονται
παρακάτω.
10) Έσοδα από το Εθνικό Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2021.
Ο Δήμος Κέας έχει ήδη ενταγμένη στη ΣΑΕΠ 067_2 του 2020 (ΑΔΑ:6Ρ9Χ46ΜΤΛΡ-5ΓΕ) την
πράξη «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην θέση Αγ. Ιωάννης Χάλαρα».
ΚΑΕ
ΕΣΟΔΟΥ

1322.0004

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ
ΕΣΟΔΟΥ

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ

Αποκατάσταση
ΧΑΔΑ στην θέση
Αγ. Ιωάννης

2.000,00

62.7413.0001

Μελέτη
αποκατάστασης
ΧΑΔΑ στην

2.000,00
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θέση Αγ.
Ιωάννης
Χάλαρα

Χάλαρα

Η πράξη «Μελέτη βελτίωσης κεντρικού οδικού δικτύου Κέας - Τμήμα Σωρός - Σπαθί » είναι ενταγμένη
στην ΣΑΜΠ 967 (ΑΔΑ: ΩΝΒ346ΜΤΛΡ-7ΜΤ). Η αντίστοιχη εγγραφή για το 2021 παρουσιάζεται στον

παρακάτω πίνακα.
ΚΑΕ
ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1322.0012

Επιχορήγηση από
το ΠΔΕ για την
πράξη «Μελέτη
βελτίωσης
κεντρικού οδικού
δικτύου Κέας Τμήμα Σωρός Σπαθί

ΠΟΣΟ
ΕΣΟΔΟΥ

1.200,00

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ
ΕΞΟΔΟΥ

30.7412.0002

Μελέτη
βελτίωσης
κεντρικού
οδικού δικτύου
Κέας - Τμήμα
Σωρός - Σπαθί

1.200,00

Η πράξη «Νέα δημοτική οδός Αγ. Σπυρίδωνα – Αγ. Γεωργίου Κορησσίας» είναι ενταγμένη στην ΣΑΕ
367_2020 (ΑΔΑ:9ΙΣΛ46ΜΤΛΡ-Β2Υ). Η αντίστοιχη εγγραφή για το 2021 παρουσιάζεται στον παρακάτω
πίνακα.
ΚΑΕ
ΕΣΟΔΟΥ

ΠΟΣΟ
ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επιχορήγηση για
την Νέα Δημοτική
Οδό Αγ.
1322.0005 Σπυρίδωνα - Αγ.
Γεωργίου
Κορησσίας
(εθνικό ΠΔΕ)

5.000,00

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ
ΕΞΟΔΟΥ

64.6737.0001

Προγραμματικ
ή σύμβαση για
την υλοποίηση
του έργου
«Νέα δημοτική
οδός Αγ.
Σπυρίδωνα Αγ. Γεωργίου
Κορησσίας»

5.000,00

11) Έσοδα από χρηματοδοτήσεις
α)Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ
ΚΑΕ
ΕΣΟΔΟΥ
1314.0001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επιχ/ση από το
πρόγραμμα

ΠΟΣΟ
ΕΣΟΔΟΥ

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

19.002,12

30.7413.0001

Μελέτη
ΣΧΟΟΑΠ

ΠΟΣΟ
ΕΞΟΔΟΥ
19.002,12
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ΘΗΣΕΑΣ για την
μελέτη ΣΧΟΟΑΠ
δήμου Κέας.

Δήμου Κέας

Το ανωτέρω έργο είναι συνεχιζόμενο και είναι ενταγμένο οριστικά στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ με την
απόφαση 5110/19-5-2006 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.
β) ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ «Εκπόνηση ΣΒΑΚ του Δήμου Κέας»

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ

1329.0001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επιχορήγηση
από το
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΤΑΜΕΙΟ για
την εκπόνηση
ΣΒΑΚ

ΠΟΣΟ
ΕΣΟΔΟΥ

8.680,00

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ

30.6112.0017

ΠΟΣΟ
ΕΞΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παροχή
υπηρεσιών
για την
εκπόνηση
του ΣΒΑΚ
του Δήμου
Κέας

8.680,00

Η δράση αυτή έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με την απόφαση
118.1/2017 του Διοικητικού του Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΓΣΩ46Ψ844-1Μ3)

γ) ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ «Διαμόρφωση του άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών δράσεων»
ΚΑΕ
ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1329.0004

Επιχορήγηση
από το
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΤΑΜΕΙΟ για
την
«Διαμόρφωση
του άλσους
Ιουλίδας σε
χώρο
πολιτιστικών
δράσεων»

ΠΟΣΟ
ΕΣΟΔΟΥ

52.080,00

ΚΑΕ
ΕΞΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ
ΕΞΟΔΟΥ

30.7332.0003

Διαμόρφωση
άλσους
Ιουλίδας σε
χώρο
πολιτιστικών
εκδηλώσεων

52.080,00
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Η δράση αυτή έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με την απόφαση
163.6.4/2019 του Διοικητικού του Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΨΜΚ46Ψ844-ΗΤΚ). Το σύνολο της δαπάνης είναι
74.400,00€ και το υπολειπόμενο ποσό των 22.320,00€ θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΤΑ (καε 1311.0001
και 5122.0001).
δ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και οχημάτων»

Με την υπ΄ αριθμό 41833 (ΑΔΑ:ΩΝ20465ΧΘ7-46Η) απόφαση του υπουργού Εσωτερικών
εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ η πράξη «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων
ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».
Το ΔΣ αποδέχθηκε την χρηματοδότηση με την υπ΄ αριθμό 216/2018 απόφασή του (ΑΔΑ: ΨΦ9ΒΩΕΔ-ΔΙΤ).
Το 2019 εισπράχθηκε το ποσό των 109.975,60€ και συνεπώς εγγράφουμε την υπολειπόμενη
χρηματοδότηση.

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ

1322.0007

Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για
την προμήθεια μηχανημάτων έργου &
οχημάτων

25.024,40

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ

62.7131.0001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προμήθεια μηχανήματος
κλαδοθρυμματιστή
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) συνεχ 2020

ΠΟΣΟ
ΕΞΟΔΟΥ

51.274,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το ποσό των
26.249,60 θα
διατεθεί από ίδια
έσοδα

ε) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών»

Με την υπ΄ αριθμό 72871 (ΑΔΑ:7ΔΘ3465ΧΘ7-0ΛΩ) απόφαση του υπουργού Εσωτερικών
εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ η πράξη «Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για
την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών».
Το ΔΣ αποδέχθηκε την χρηματοδότηση με την υπ΄ αριθμό 296/2018 απόφασή του (ΑΔΑ: Ω79ΤΩΕΔ-ΑΡΒ).
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ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ

1322.0008

Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για
την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών

32.730,61

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

60.7135.0003

Προμήθεια και τοποθέτηση
εξοπλισμού παιδικών χαρών
οικισμών Δήμου Κέας
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) συνεχ
2019

ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

73.258,58

Το ποσό των 40.527,97€ θα
διατεθεί κατά
1.152,14 από τον
5124.0004 και κατά
το ποσό των
39.375,83€ από
ίδιους πόρους

Στ) Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ « Έκτακτη επιχορήγηση από το για επενδυτικές δαπάνες »
Με την υπ΄ αριθμό 30292 (ΑΔΑ:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) απόφαση του υπουργού Εσωτερικών αποφασίστηκε η
επιχορήγηση του Δήμου Κέας με το ποσό των 184.800,00€. Το ΔΣ αποδέχθηκε την χρηματοδότηση με την
υπ΄ αριθμό 132/2019 απόφασή του (ΑΔΑ: 68ΒΕΩΕΔ-Ψ3Μ).

ΚΑΕ
ΕΣΟΔΟΥ

1322.0009

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έκτακτη επιχορήγηση από το
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για
επενδυτικές δαπάνες

ΠΟΣΟ
ΕΣΟΔΟΥ

92.400,00

Το
υπολειπόμενο
ποσό των
67.600 στον
καε 5124.0005
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ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ

ΠΟΣΟ
ΕΞΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

64.7332.0001

Εργασίες βελτίωσης πλατείας
Ιουλίδας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

48.829,13

60.7411.0001

Μελέτη για την κατασκευή
παιδικού σταθμού

111.170,87

ΣΥΝΟΛΟ

160.000,00

Το σύνολο της δαπάνης είναι
74.400€ εκ των οποίων
25.570,87 θα
χρηματοδοτηθούν από τον
καε 5122.0001

Ποσό 92.400,00€ έχει εισπραχθεί το 2019 και έχει δαπανηθεί το ποσό των 24.800€
ζ) Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και
μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»
Με την υπ΄ αριθμό 83448 (ΑΔΑ:ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) απόφαση του υπουργού Εσωτερικών
αποφασίστηκε η επιχορήγηση του Δήμου Κέας με το ποσό των 150.000,00€. Το ΔΣ αποδέχθηκε την
χρηματοδότηση με την απόφαση 237/2019 (ΑΔΑ:67ΘΤΩΕΔ-72Ρ).

ΚΑΕ
ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ

1322.0010

Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για
την Προμήθεια απορριμματοφόρων και
λοιπών οχημάτων αποκομιδής και
μεταφοράς απορριμμάτων και
ανακυκλώσιμων υλικών

150.000,00

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

62.7132.0001

Προμήθεια
απορριμματοφόρων και
λοιπών οχημάτων
αποκομιδής και
μεταφοράς
απορριμμάτων και
ανακυκλώσιμων υλικών

ΠΟΣΟ
ΕΣΟΔΟΥ

189.100,00

Το υπολειπόμενο
ποσό των 39.100€
θα χρηματοδοτηθεί
από ίδιους πόρους
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η) Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»
Με την υπ΄ αριθμό 64570 (ΑΔΑ: ΩΦ2Ξ46ΜΤΛ6-294) απόφαση του υπουργού Εσωτερικών αποφασίστηκε η
επιχορήγηση του Δήμου Κέας με το ποσό των 27.280,00€.

ΚΑΕ
ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ

1322.0011

Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για
την πράξη «Εκπόνηση μελετών και
υλοποίηση μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της
χώρας»

27.280,00

ΚΑΕ
ΕΞΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ
ΕΣΟΔΟΥ

60.7135.0005

Μέτρα και μέσα
πυροπροστασίας σχολικών
μονάδων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ)

16.120,00

60.7413.0001

Μελέτη πυροπροστασίας
σχολικών μονάδων

22.160,00

ΣΥΝΟΛΟ

38.280,00

Το ποσό των
11.000€ θα
χρηματοδοτηθεί από
τον καε 5122.0001

θ) Ε.Σ.Π.Α «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1328.0007

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

ΠΟΣΟ
ΕΣΟΔΟΥ

26.758,21

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ
ΕΞΟΔΟΥ

60.6041.0001

Τακτικές αποδοχές
υπαλλήλων
Κέντρου
Κοινότητας

29.917,00
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5124.0002

Χρηματικό
υπόλοιπο
προερχόμενο
από το ΕΣΠΑ
(Κέντρο
Κοινότητας)

18.540,71

60.6054.0001

Εργοδοτικές
εισφορές
υπαλλήλων
Κέντρου
Κοινότητας

7.422,24

60.6073.0001

Επιμόρφωση
προσωπικού
Κέντρου
Κοινότητας

300,00

60.6211.0001

Αντίτιμο
ηλεκτρικού
ρεύματος Κέντρου
Κοινότητας

1.000,00

60.6222.0001

Τηλεφωνικά,
τηλεγραφικά και
τηλετυπία τέλη
εσωτερικού
Κέντρου
Κοινότητας

800,00

60.6274.0002

Καθαρισμός
Κέντρου
Κοινότητας (συνεχ
2020)

1.845,68

60.6274.0003

Καθαρισμός
Κέντρου
Κοινότητας 202122

1.250,00

60.6422.0001

Οδοιπορικά έξοδα
και αποζημίωση
μετακινούμενων
υπαλλήλων
Κέντρου
Κοινότητας

500,00

60.6473.0001

Δαπάνες δράσεων
Κέντρου
Κοινότητας

500,00

60.6612.0001

Προμήθεια
γραφικής ύλης
Κέντρου
Κοινότητας

500,00
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ΣΥΝΟΛΟ

60.6613.0001

Προμήθεια
εντύπων και
υλικών
μηχανογράφησης
και πολλαπλών
εκτυπώσεων
Κέντρου
Κοινότητας

700,00

60.6635.0001

Προμήθεια λοιπών
ειδών υγιεινής και
καθαριότητας
Κέντρου
Κοινότητας

200,00

60.6699.0001

Λοιπές προμήθειες
αναλωσίμων
Κέντρου
Κοινότητας

364,00

45.298,92

45.298,92

ι) ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέας»
Στην ΣΑΕ 0671_2020 (ΑΔΑ: Ω21Η46ΜΤΛΡ-5ΗΜ) είναι εγγεγραμμένη η πράξη «Ανάπτυξη ψηφιακής
εφαρμογής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέας». Η αδιάθετη κατανομή εγγράφεται
στον προϋπολογισμό για το 2021.

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1328.0008

Επιχορήγηση
από το ΕΣΠΑ
για την πράξη
«Ανάπτυξη
ψηφιακής
εφαρμογής για
την ανάδειξη
της
πολιτιστικής
κληρονομιάς
της Κέας»

ΠΟΣΟ
ΕΣΟΔΟΥ

10.000,00

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

61.7134.0001

Ανάπτυξη
ψηφιακής
εφαρμογής
για την
ανάδειξη
της
πολιτιστική
ς
κληρονομι
άς της
Κέας

ΠΟΣΟ
ΕΞΟΔΟΥ

40.000,0
0

Το ποσό
των
30.000€
έχει
εγγραφεί
από
ίδιους
πόρους
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κ) Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Σύμφωνα με την απόφαση της 3670 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων (ΑΔΑ: ΩΣΡΓ469ΗΗ7-Ι75) εντάχθηκαν στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα
“Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.”(Α΄ Δράση) δύο μελέτες του Δήμου
Κέας.



«Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου και υπηρεσίες
ωρίμανσης»

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1329.0002

Επιχορήγηση
από το ΤΠ&Δ
για την
«Επικαιροποίη
ση και
συμπλήρωση
της μελέτης για
την επισκευή
Ρεδιαδείου και
υπηρεσίες
ωρίμανσης»

ΠΟΣΟ
ΕΣΟΔΟΥ

54.560,00

ΚΑΕ
ΕΞΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η

ΠΟΣΟ
ΕΞΟΔΟΥ

30.7411.000
2

Επικαιροποίη
ση και
συμπλήρωση
της μελέτης
για την
επισκευή του
Ρεδιαδείου
κτιρίου
οικισμού
Ιουλίδας

49.600,00

30.6112.002
6

Υπηρεσίες
υποστήριξης
για την
εκπόνηση της
Επικαιροποίη
σης και
συμπλήρωσης
της μελέτης
για την
επισκευή
Ρεδιαδείου
κτιρίου
Ιουλίδας

4.960,00

ΣΥΝΟΛΟ

54.560,00
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Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1329.0003

Επιχορήγηση
από το ΤΠ&Δ
για την
«Μελέτη για
την κατασκευή
γηπέδου
ποδοσφαίρου»

ΠΟΣΟ
ΕΣΟΔΟΥ

30.440,00

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ
ΕΞΟΔΟΥ

15.7413.000
2

Μελέτη για
την κατασκευή
γηπέδου
ποδοσφαίρου
11Χ11

30.440,00

λ) Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και
προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας »

Κατά την 3683/9-5-2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου στον Δήμο Κέας, ποσού
1.598.348,00€, το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΡΧΒ465ΧΘ7-ΙΙ6).
Το ΔΣ του Δήμου Κέας, με την 27/2019 (ΑΔΑ: ΩΘΗ3ΩΕΔ-ΧΕΑ) απόφασή του αποδέχθηκε τους
όρους για την λήψη του επενδυτικού δανείου.
Με την απόφαση 829/18-6-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) ο Υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε
την μεταφορά της πράξης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3123.0001

Κατασκευή
νέου δικτύου
ύδρευσης
Ποισσών και
προμήθεια
συστήματος
ελέγχου
δικτύων
ύδρευσης Κέας

ΠΟΣΟ
ΕΣΟΔΟΥ

768.348,0
0

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ
ΕΞΟΔΟΥ

63.7312.0002

Κατασκευή
νέου δικτύου
ύδρευσης
Ποισσών
(ΦΙΛΟΔΗΜ
ΟΣ Ι)

400.000,00

63.6718.0001

Αυτεπιστασί
α
αρχαιολογία
ς για το έργο
«Κατασκευή
νέου δικτύου
ύδρευσης
Ποισσών»
(ΦΙΛΟΔΗΜ
ΟΣ Ι)

50.000,00
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63.7131.0001

Προμήθεια
συστήματος
ελέγχου
δικτύων
ύδρευσης
Κέας
(ΦΙΛΟΔΗΜ
ΟΣ Ι)

318.348,00

ΣΥΝΟΛΟ

768.348,00

μ) Πρόγραμμα LEADER



Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου
Με την υπ΄ αριθμό 3835/2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ:Ψ7ΕΨΛ7-Λ0Α)
εντάχθηκε στο πρόγραμμα Leader η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου.

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ

1322.0013

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενεργειακή
αναβάθμιση
κτιρίων
Δήμου Κέας
(LEADER)

ΠΟΣΟ
ΕΣΟΔΟΥ

50.482,88

50.482,88

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ
ΕΞΟΔΟΥ

64.6117.0001

Υποβολή φακέλου
στο πρόγραμμα
LEADER για την
πράξη
«Ενεργειακή
αναβάθμιση
κτιρίων του Δήμου
Κέας»

992,00

64.6117.0002

Τεχνική στήριξη
για την υλοποίηση
της πράξης
«Ενεργειακή
αναβάθμιση
κτιρίων του Δήμου
Κέας» (LEADER)

1.860,00

64.7131.0002

Προμήθεια
συστήματος για
την ενίσχυση της
ενεργειακής
απόδοσης κτιρίων
του Δήμου
(LEADER)

47.630,88

ΣΥΝΟΛΟ

50.482,88
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12. Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις



Σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο Σύρου

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ

1213.0001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σύμβαση με
το Λιμενικό
Ταμείο

ΣΥΝΟΛΟ



ΠΟΣΟ
ΕΣΟΔΟΥ

15.520,13

15.520,13

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ
ΕΞΟΔΟΥ

70.6262.0014

Συντήρηση και
επισκευή
ηλεκτροφωτισμού
ΧΛΖ Κορησσίας Βουρκαρίου (συνεχ
2020)

10.000,00

70.6279.0025

Παροχή υπηρεσίας
καθαρισμού ΧΛΖ
Κορησσίας Βουρκαρίου (συνεχ
2020)

5.520,13

ΣΥΝΟΛΟ

15.520,13

Σύμβαση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την δράση «Καταπολέμηση κουνουπιών 2020»

ΚΑΕ
ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προγραμματικ
ή σύμβαση με
την
Περιφέρεια Ν.
1213.0009 Αιγαίου για το
έργο
«Καταπολέμησ
η κουνουπιών
2020»

ΠΟΣΟ
ΕΣΟΔΟΥ

9.920,00

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ
ΕΞΟΔΟΥ

35.6117.0001

Παροχή
υπηρεσίας για
την
Καταπολέμηση
κουνουπιών
2020

9.920,00
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Σύμβαση με το Υπουργείο Αθλητισμού για το έργο «Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση
δαπέδου γηπέδου μπάσκετ Κορησσίας»

ΚΑΕ
ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1213.0008

Σύμβαση με το
Υπ.
Αθλητισμού
για το έργο
«Αποκατάστασ
η κερκίδων και
επίστρωση
δαπέδου
γηπέδου
Μπάσκετ
Κορησσίας»

ΠΟΣΟ
ΕΣΟΔΟΥ

99.000,00

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ

15.7336.0010

Αποκατάσταση
κερκίδων &
επίστρωση
δαπέδου
γηπέδου
μπάσκετ
Κορησσίας

99.000,00

13. Ανταποδοτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσία Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
Παρατίθενται πίνακες εσόδων – εξόδων όπου παρουσιάζεται ο ισοσκελισμός των ανταποδοτικών εσόδων
με τα αντίστοιχα έξοδα της υπηρεσίας.
ΚΑΕ
ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

0311.0001

Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθ.25 Ν.
1828/89)

376.176,00

0313.0001

Λοιπά έσοδα καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού (ανακύκλωση συσκευών)

2.000,00

0451.0001

Έσοδα από το τέλος διαμονής
παρεπιδημούντων

5.000,00

2111.0001

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού ΠΟΕ

64.000,00

2118.0002

Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ)

1.000,00

3211.0001

Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισμού

5.946,69

3219.0007

Λοιπά έσοδα από καθαριότητα &
ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)

11.000,00
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5113.0002

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά
έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών
(Καθαριότητα-Ηλεκτροφωτισμός)

14.351,93

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

479.474,62

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

222.112,00

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

17.455,00

62

Παροχές τρίτων

132.200,00

63

Φόροι –Τέλη

300,00

64

Λοιπά γενικά έξοδα

10.000,00

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

63.816,45

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης

14.310,00

81

Πληρωμές υποχρεώσεων Παρελθόντων
Οικονομικών Ετών

13.946,00

85

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων καθαριότητας
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

5.335,17

479.474,62

Οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον καε 71 συνόλου 25.000,00 θα χρηματοδοτηθούν από τον καε
5122.0001.
Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης

ΚΑΕ
ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

032

Έσοδα υπηρεσίας ύδρευσης

60.800,00

034

Έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης

11.500,00

2112

Έσοδα υπηρεσίας ύδρευσης ΠΟΕ

113.000,00

2114

Έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης ΠΟΕ

14.000,00

3212-3214

Εισπρακτέα υπόλοιπα ύδρευσης - αποχέτευσης

228.893,41
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5113.0001

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα
για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ΎδρευσηΑποχέτευση)

247.603,93

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

675.797,34

ΚΑΕ
ΕΞΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

121.951,00

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

25.426,00

62

Παροχές τρίτων

143.110,50

64

Λοιπά γενικά έξοδα

4.000,00

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

75.600,11

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

62.800,00

74

Μελέτες

49.600,00

81

Πληρωμές υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών

25.488,36

85

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης

167.821,37

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

675.797,34

Οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί σε καε 73 και 74 ποσού 236.638,73€ θα χρηματοδοτηθούν κατά
20.000,00 από τον 1311.0001 και κατά 216.638,73€ από τον 5122.0001.
14) Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων / Προβλέψεις – Λοιπές
αποδόσεις (ΚΑΕ 41-82)
Για την διευκόλυνση του ελέγχου παρατίθεται πίνακας όπου παρουσιάζεται η ισότητα μεταξύ εισπράξεων υπέρ
του Δημοσίου (ΚΑΕ 41) και αποδόσεων στο Δημόσιο (ΚΑΕ 82)
ΚΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

ΚΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4121

Φόροι μισθωτών
υπηρεσιών

40.000,00

8221

Απόδοση φόρων μισθωτών
υπηρεσιών

40.000,00

4122

Φόροι και
χαρτόσημο αιρετών

9.500,00

8222

Απόδοση φόρων και χαρτόσημο
αιρετών

9.500,00

80.000,00

8223

4123

Φόρων
προμηθευτών
εργολάβων ,

Απόδοση φόρων προμηθευτών
εργολάβων , Ελευθέρων.

ΠΟΣΟ

80.000,00
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Ελευθέρων.
Επαγγελματιών κλπ

Επαγγελματιών κλπ

4124

Λοιπές κρατήσεις
υπέρ του Δημοσίου

93.600,00

8224

Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων
υπέρ του Δημοσίου

93.600,00

4131

Εισφορές σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς και
ταμεία

224.500,00

8231

Εισφορές σε ασφαλιστικούς
οργανισμούς και ταμεία

224.500,00

4141

Κρατήσεις στις
αποδοχές για την
εξόφληση δανείων
του ΤΠ&Δ

7.000,00

8241

Απόδοση κρατήσεων στις
αποδοχές για την εξόφληση
δανείων του ΤΠ & Δ

7.000,00

4142

Λοιπές κρατήσεις
υπέρ τρίτων

9.400,00

8242

Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων

9.400,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 41

464.000,00

4212

Επιστροφή πάγιας
προκαταβολής

4.000,00

8251

Πάγια Προκαταβολή

4.000,00

4213

Επιστροφή
αχρεωστήτως
καταβληθέντων
χρηματικών ποσών

8.000,00

8261.0001

Επιστροφή αχρεωστήτως
καταβληθέντων χρηματικών
ποσών

8.000,00

4219

Επιστροφή εν γένει
χρημάτων

6.000,00

8261.0002

Επιστροφή εν γένει χρημάτων

6.000,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΕ 42

18.000,00

Επιστροφή
χρημάτων από
υπολόγους
χρηματικών
ενταλμάτων
προπληρωμής

4.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 41 +
42

486.000,00

Είσπραξη τελών για
λογαριασμό
Λιμενικού Ταμείου

50.000,00

4211

4319.0003

536.000,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 82

8242.0007

464.000,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 82

18.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 82

482.000,00

Απόδοση τελών Λιμενικού
Ταμείου

50.000,00
532.000,00
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Ο ΚΑΕ 4211 δεν αντιστοιχίζεται σε ΚΑΕ 82 γιατί η επιστροφή χρημάτων από υπολόγους
ενταλμάτων προπληρωμής είναι έσοδο που παραμένει στον δήμο και δεν αποδίδεται σε κανένα
φορέα.

15) Χρηματικό υπόλοιπο
Σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2020 που
μεταφέρεται στην χρήση 2021, προκύπτει ως διαφορά της εκτίμησης εισπραχθέντων έως 31/12/2020, και
της εκτίμησης πληρωθέντων της ίδιας περιόδου. Οι εισπράξεις εσόδων για το έτος 2020 εκτιμάται ότι θα
ανέλθουν στο ποσό των 4.616.579,67€ με την αντίστοιχη εκτίμηση πληρωμών να ανέρχεται στο ποσό των
2.803.848,29€. Η διαφορά των δύο αυτών ποσών, δηλαδή ποσό 1.812.731,38€, είναι το κατ΄ εκτίμηση
χρηματικό υπόλοιπο που εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2021.
Αναλυτικά οι εγγραφές στους ΚΑΕ 51 του χρηματικού υπολοίπου είναι οι ακόλουθες:
ΚΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

5111.0001

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για
κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ

77.819,11

5113.0001

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα
για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ΎδρευσηΑποχέτευση)

247.603,93

5113.0002

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα
για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ΚαθαριότηταΗλεκτροφωτισμός)

14.351,93

5119.0001

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για
την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου

104.000,00

5121.0001

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για
κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ

141.096,42

5122.0001

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

508.039,95

5122.0002

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

2.079,76

5123.0001

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για
την κάλυψη δαπανών (πυροπροστασίας)

24.729,19

5123.0004

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα
για την κάλυψη δαπανών (covid)

43.023,41

5124.0002

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΕΣΠΑ
(Κέντρο Κοινότητας)

18.540,71
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5124.0004

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (παιδ. χαρές)

1.152,14

5124.0005

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (επενδυτικές δαπάνες)

67.600,00

5129.0001

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για
την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου

562.694,83

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

1.812.731,38

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ κάθε ΚΑΕ χρηματικού υπολοίπου εκτός των 5119 και 5129 πρέπει να
αντιστοιχίζεται με ισόποσες εγγραφές στο σκέλος των εξόδων. Για την διευκόλυνση του ελέγχου
παρατίθενται πίνακες όπου αντιστοιχίζονται οι εγγραφές των ΚΑΕ 51 με εγγεγραμμένες δαπάνες.

ΚΑΕ 5111.0001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων
ΠΟΕ» ποσό 77.819,11€. Το σύνολο των κατ΄ εκτίμηση υποχρεώσεων ΠΟΕ που θα εγγραφούν στον
προϋπολογισμό του 2021 είναι 258.349,89€. Από αυτά ποσό 39.434,36€ αφορά υποχρεώσεις ΠΟΕ
ανταποδοτικών υπηρεσιών και θα χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα των υπηρεσιών αυτών, και ποσό
141.096,42€που θα χρηματοδοτηθεί από τον 5121.
ΚΑΕ
ΕΞΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

00.8111

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

4.301,28

00.8112

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων

7.565,00

00.8113

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

2.635,51

00.8114

Φόροι - Τέλη

24.528,79

00.8115

Διάφορα έξοδα

1.118,21

00.8117

Λοιπά έξοδα

11.041,38

10.8111

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

200,00

10.8113

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

4.206,50

10.8116

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

1.728,19

10.8121

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

55,00

30.8111

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

200,00

30.8113

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

5.093,76
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30.8116

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

6.610,00

30.8121

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων

1.935,49

45.8113

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

1.200,00

45.8121

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων

800,00

70.8113

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

2.500,00

70.8115

Διάφορα έξοδα

500,00

70.8116

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

1.600,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

77.819,11

ΚΑΕ 5121.0001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη
υποχρεώσεων ΠΟΕ» ποσό 141.096,42€
ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

15.8111

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

5.734,44

15.8113

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

1.000,00

15.8122

Έργα

10.600,61

30.8112

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων

9.920,00

35.8113

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

1.103,60

60.8111

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

4.000,00

60.8113

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

600,00

60.8116

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

290,00

61.8121

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας
παγίων

7.500,00

62.8121

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας
παγίων

100.347,77

ΣΥΝΟΛΟ

141.096,42

ΚΑΕ 5122.0001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή
από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις (ΣΑΤΑ)»
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ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

30.7333.0004

Εργασίες βελτίωσης δημοτικής
οδού Σωρός - Σπαθί (συνεχ)

19.054,48

15.7336.0001

Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5
Ιουλίδας (συνεχ)

10.566,45

64.7332.0001

Εργασίες βελτίωσης πλατείας
Ιουλίδας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

25.570,87

Ποσό 48.829,13 από
1322.0009

30.7332.0003

Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε
χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων

7.086,00

ποσό 52.080 από
1329.0004 και 15.234
από 1311.0001

30.7332.0001

Ανάπλαση πλατείας Κάτω Μεριάς
(συνεχ)

43.815,19

25.7312.0028

Αγωγός απαγωγής πλημμυρικής
απορροής προσφυγικού
συνοικισμού Κορησσίας

13.230,00

25.7312.0024

Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων
δικτύου αποχέτευσης Κορησσίας Δ.
Κέας (συνεχ)

12.599,22

30.7326.0006

Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης
Κορησσίας

721,17

30.7324.0001

Κατασκευή πεζοδρομίων

20.000,00

30.7333.0005

Βελτίωση βατότητας και απορροών
όμβριων δημοτικής οδοποιίας
(συνεχ 2019-20)

56.855,00

30.7323.0003

Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης
οδοποιίας (συνεχ)

9.652,00

30.7412.0038

Μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων του έργου
"Διαμόρφωση οδού πρόσβασης
στον αρχαιολογικό χώρο Καρθαίας"
(συνεχ)

2.418,00

30.7412.0043
25.7412.0010
25.7413.0005

Οριστική μελέτη οδού πρόσβασης
στον αρχαιολογικό χώρο της
Καρθαίας (συνεχ)
Μελέτη δικτύου αποχέτευσης Ν.
Κέας
Μελέτη αγωγού αποχέτευσης
όμβριων υδάτων Ξηροκάμπου

6.822,06
116.867,31
3.534,00

ποσό 25.370,00 από
έσοδα ύδρευσης
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Κορησσίας ν. Κέας
30.7412.0010

Μελέτη οδοποιίας βελτίωσης
υφιστάμενης οδού Κορησσίας Ξύλων

4.340,00

25.7413.0018

Τοπογραφική υψομετρική
αποτύπωση για τη δημιουργία του
αναγκαίου υποβάθρου εκπόνησης
υδραυλικών μελετών

10.406,18

25.7412.0011

Υδραυλική μελέτη έργων
εξωτερικού υδραγωγείου και
βελτίωση συστήματος υδροδότησης
οικισμών Κορησσίας και Οτζιά

174,44

25.7412.0012

Η/Μ μελέτη αντλιοστασίων για τα
έργα εξωτερικού υδραγωγείου και
τη βελτίωση του συστήματος
υδροδότησης των οικισμών
Κορησσίας και Οτζιά

9.982,58

25.7412.0013

Υδραυλική μελέτη αντικατάστασης
αγωγών από αμίαντο και
αναβάθμιση των δικτύων των
οικισμών Κορησσίας, Γιαλισκαρίου
και Βουρκαρίου

16.896,04

25.7412.0014

Μελέτες Περιβαλλοντικής
αδειοδότησης έργων εξωτερικού
υδραγωγείου και βελτίωση του
συστήματος υδροδότησης της
ευρύτερης περιοχής Κορησσίας και
Οτζιά

8.148,96

25.7412.0015

Γεωτεχνική μελέτη για τη νέα
δεξαμενή Ποισσών

24.800,00

60.7413.0001

Μελέτη πυροπροστασίας σχολικών
μονάδων

11.000,00

10.7134.0001

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
ηλεκτρονικά συγκροτήματα

3.000,00

20.7135.0001

Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων

15.000,00

20.7135.0002

Προμήθεια κάδων και καλαθιών

10.000,00

30.7135.0014

Μηχανολογικός εξοπλισμός
επεξεργασίας ξύλου

16.000,00

30.7135.0002

Προμήθεια σκίαστρων για τις

3.000,00

ποσό 24.230,00 από
έσοδα ύδρευσης

ποσό 11.160€ από
1322.0011
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δημοτικές παραλίες
30.7135.0004

Προμήθεια παγκακιών

7.000,00

30.7135.0005

Προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης
ΑΜΕΑ παραλίας Ποισσών

7.000,00

45.7135.0001

Προμήθεια οστεοφυλακίων

2.500,00

70.7131.0004

Μηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός σφαγείων

10.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

508.039,95

ΚΑΕ 5122.0002 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή
από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις (Υπόλοιπο Δωρεάς Ασθενοφόρου
ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

15.6473.0003

Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών
πρόνοιας

ΠΟΣΟ

2.079,76

Συνολική δαπάνη 35.000€.
Το ποσό των 32.920,24
από ίδιους πόρους

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΕ 5123.0001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων
δαπανών (πυροπροστασίας)» ποσό 24.729,19 €

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

70.6233.0001

Μίσθωση μηχανημάτων για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε
περίπτωση πυρκαγιάς (πυροπροστασία)

2.000,00

70.6262.0003

Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών
κρουνών οικισμών (πυροπροστασία)

3.000,00

70.6279.0003

Αποψίλωση χόρτων για λόγους
πυρασφάλειας (πυροπροστασία)

600,00

70.6699.0003

Προμήθεια διαφόρων υλικών για το
πυροσβεστικό κλιμάκιο (πυροπροστασία)

5.000,00

ποσό 14.400€ από
1214.0005
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70.6699.0004

Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας
εθελοντών πυροσβεστών
(πυροπροστασία)

5.000,00

70.7135.0002

Προμήθεια δεξαμενών πυρόσβεσης
(πυροπροστασία)

9.129,19

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

24.729,19

ΚΑΕ 5123.0004 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών (covid)
» ποσό 43.023,41€

ΚΑΕ
ΕΞΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

10.6279.0006

Εργασία απολύμανσης - μυοκτονίας - απεντόμωσης
κτιρίων του Δήμου 2020

10.000,00

15.6041.0002

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου
(covid)

4.000,00

15.6054.0002

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου
χρόνου (covid)

1.000,00

15.6279.0012

Απολύμανση κοινοχρήστων χώρων για την
αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού covid-19

10.000,00

15.6681.0001

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (covid-19)

10.000,00

15.7135.0012

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού covid

7.023,41

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

42.023,41

ΚΑΕ 5124.0004 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (παιδ. χαρές ) » ποσό
43.023,41€
ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

60.7135.0003

Προμήθεια και τοποθέτηση
εξοπλισμού παιδικών χαρών
οικισμών Δήμου Κέας
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) συνεχ
2019

ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.152,14

Το ποσό των 32.730,61€ θα
διατεθεί από τον
1322.0008 και κατά
το ποσό των
39.375,83€ από
ίδιους πόρους
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ΚΑΕ 5124.0004 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (επενδυτικές δαπάνες)
ποσό 67.600,00 €

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ
ΕΞΟΔΟΥ

60.7411.0001

Μελέτη για την κατασκευή
παιδικού σταθμού

111.170,87

ΣΥΝΟΛΟ

160.000,00

»

Το υπολειπόμενο ποσό
43.570,87 χρηματοδοτείται
από τον 1322.0009

ΚΑΕ 5124.0002 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΔΕ (Κέντρο Κοινότητας)» ποσό 18.540,71 € η
κατανομή του οποίου σε δαπάνες παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο για το ΕΣΠΑ.

Στην παρούσα επισυνάπτεται ο αναλυτικός προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του έτους 2021
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη αναφέρουν τα εξής :
“.. Για το ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Κέας ψηφίζουμε *ΠΑΡΩΝ, με
την παρατήρηση ότι ως Δ. Παράταξη ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΕΑΣ θα εκφράσουμε
την άποψή μας για τον προϋπολογισμό του Δήμου 2021 στην συζήτηση του
θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού μελετήσουμε τα στοιχεία, επειδή μας
έγινε με πίεση χρόνου η κοινοποίηση του Σχεδίου του Προϋπολογισμού..”

35ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 24ης Δεκεμβρίου 2020
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της
παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020
2. Την υπ΄ αριθμ. 8/2020 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου η οποία σύμφωνα με το
άρθρο 63 του Ν. 3852/2010 κατάρτισε το προσχέδιο του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του
Δήμου Κέας
3. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 46735/01-08-2020 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη ψηφίζουν
ΠΑΡΩΝ)
Α. Την έγκριση σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το έτος 2021, όπως αναλυτικά
αναφέρεται ανωτέρω και την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό
Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή του.
Β. Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 204/2020
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση προϋπολογισμού 2021 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε
ότι:
Από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) η αρμοδιότητα έγκρισης των προϋπολογισμών των κοινωφελών επιχειρήσεων ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την περ.κ.iv της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19.
Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση
της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές
και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ...κ) Αποφασίζει για: ....iv. τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά το άρθρο 259 παρ. 1του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και για την έγκριση
της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για είσπραξη εύλογης
αποζημίωσης κατά την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου....vi. την έγκριση των προϋπολογισμών των
ισολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών
προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου...”
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας με την υπ’ αριθμ.61/2020
(ΑΔΑ:Ω7ΚΛΟΕΧ8-ΒΤΦ) απόφασή του προέβη στην ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2021, ο οποίος εμφανίζει έσοδα 135.000,00€ και έξοδα 135.000,00 €. Με την ίδια απόφαση
εγκρίθηκε και η στοχοθεσία του οικονομικού έτους 2021.
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Κ, παραθέτει τον προϋπολογισμό και τη στοχοθεσία της Κ.Ε.Δ.Κ για το
οικονομικό έτος 2021:
1.1 Έσοδα επιχείρησης
Αναλυτικά τα έσοδα έχουν ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

115.000,00

73.00.00

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΔΙΕΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Έσοδα από γυμναστήριο

73.00.01

Έσοδα από συμμετοχές ποδοσφαίρου

73.00.02

Έσοδα από χορούς

74.03.00

Χρηματοδοτήσεις από πρόγραμμα ¨υλοποίηση
προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι και Κοινωνικής
Μέριμνας¨
Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι

30.000,00

74.04.00

Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία,
ΟΑΕΔ κλπ)
Έσοδα από Δήμο Κέας
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ¹ 31/12/2020

20.000,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

20.000,00

Ταμειακά διαθέσιμα

20.000,00

38.03

35.000,00
2000,00
25000,00
8.000,00
50.000,00
50.000,00

30.000,00

Σύνολο
135.000,00
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2.2 Έξοδα επιχείρησης
Αναλυτικά τα έξοδα έχουν ως εξής:

Ονομασία

προτεινόμενα ποσά
€ 2020

61.98.03
61.00.06
61.98.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου
Εργοδοτικές εισφορές
Εργοδοτικές εισφορές
Λοιπές παρεχόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού (Γάλα &
ιατρικές εξετάσεις)
Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών
Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών
Αμοιβές λογιστών
Αμοιβές καθηγητή γυμναστηρίου

61.98.02

Αμοιβές καθηγητή παραδοσιακών χορών

61.98.04

Αμοιβές προπονητή ποδοσφαίρου

12.000,00

ΕΝΟΙΚΙΑ

20.000,00

Ενοίκιο Γηπέδου ποδοσφαίρου

20.000,00

60.00
60.03
60.02

62.04.01
62.03.02
62.03.00
62.03.01
62.05.01
62.07.01
62.07.02
62.07.03
62.07.04
63.98.00
64.00.00
64.00.01

Επικοινωνίες
Ταχυδρομικά Τέλη
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού
Κινητή Τηλεφωνία
Ασφάλιστρα
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και λοιπού εξοπλισμού
Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από
τρίτους
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων (Συγχρονισμός
γυμναστηρίου)
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Συντήρηση πηγών
Φόροι - Τέλη
Λοιποί φόροι
Έξοδα μεταφορών δραστηριοτήτων της επιχείρησης
Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια
κλπ)
Έξοδα κίνησης με μεταφορικά μέσα τρίτων

49.250,00
30.000,00
30.000,00
19.250,00
18.000,00
1.250,00
32.000,00
1.000,00
3.000,00
7.200,00
8.800,00

1.400,00
300,00
500,00
600,00
400,00
400,00
7.500,00
2.000,00
2.000,00
1.500,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
2.500,00
1.500,00
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64.02.06
64.06.00
64.09.00
64.98.00
65.98.00
64.02.05
64.07.03
64.08.01
64.08.02
14.09.00

Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και
διαφήμισης)
Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της
επιχείρησης
Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις
Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις
Έξοδα δημοσιεύσεων
Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων
Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια
για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)
Τόκοι και διάφορα έξοδα
Έξοδα εκδηλώσεων – συναυλιών κ.λ.π
Έξοδα εκδηλώσεων – συναυλιών κ.λ.π
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, ειδών γραφείου,γραφικής
ύλη
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
Είδη υγιεινής και καθαριότητας
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
Λοιπές προμήθειες
Υλικά Φαρμακείου
Αγορά παγίων
Αγορά μηχανήματος γυμναστηρίου
Σύνολα

1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
200,00
200,00
150,00
150,00
200,00
200,00
3.000,00
3.000,00
800,00
800,00
800,00
800,00
2.300,00
2.300,00
5.500,00
5.500,00
135.000,00

Στον παραπάνω προϋπολογισμό προσαρτάται και πίνακας που περιγράφει αναλυτικά τον στόχο εσόδων και
εξόδων σε μηνιαία – τριμηνιαία – εξαμηνιαία και ετήσια βάση.

Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη αναφέρουν τα εξής :
“….Για το ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση προϋπολογισμού 2021 της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Κέας, ψηφίζουμε *ΚΑΤΑ *με τις ακόλουθες παρατηρήσεις:
"...Επαναλαμβάνουμε την παρατήρηση που ετέθει από την εκπρόσωπο της Δ.
Παράταξης ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΕΑΣ, στην 11η Συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΚΕΔΚ ότι “Σύμφωνα με την απόφαση 60/2020 της ΚΕΔΚ, η δαπάνη
μίσθωσης του γηπέδου ποδοσφαίρου ορίστηκε στο ποσό των 2000 € ετησίως. Παρ
όλα αυτά, στον προϋπολογισμό αναφέρεται ενοίκιο ποδοσφαίρου 20.000 €,
δηλαδή 18.000 € επιπλέον”. Η διευκρίνιση του Προέδρου ότι “Αρχικά, η δαπάνη
του γηπέδου είναι 2.000 ευρώ μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών
εξόδων (ύδρευση, ρεύμα, καθαριότητα)” περιπλέκει το θέμα της μίσθωσης
γηπέδου από την ΚΕΔΚ διότι, αφενός στην 60/2020 αναφέρεται σαφώς ότι:
“Εγκρίνει τη δαπάνη έως του ποσού των 2.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για
την μίσθωση γηπέδου ποδοσφαίρου διαστάσεων 45Χ60 για την πραγματοποίηση
αθλητικών δραστηριοτήτων και αγώνων ποδοσφαίρου. Επισημαίνεται ότι η
διάρκεια σύμβασης μίσθωσης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής έως και
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τις 30/06/2021”. Αφετέρου η οποιαδήποτε δαπάνη μίσθωσης γηπέδου από την
ΚΕΔΚ είναι παράτυπη γιατί δεν υπήρξε ποτέ σχετική εγγραφή στον
προϋπολογισμό της επιχείρησης και δεν νομιμοποιείται ο Πρόεδρος της ΚΕΔΚ να
κάνει συμφωνητικό μίσθωσης με απευθείας ανάθεση, χωρίς προηγούμενη
διενέργεια διαγωνισμού για μίσθωση του ακινήτου.
Ισχύει επίσης η παρατήρηση ότι η δαπάνη "62.07.04 Συντήρηση πηγών 2.000 €"
είναι "έργο" που εμπίπτει σαφώς στην αρμοδιότητα του Δήμου
(Κ.Εξόδου.Π.6275.0004 Εξυγίανση και καθαρισμός πηγών: 7000€) και δεν αφορά
ενέργεια “αξιοποίησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς” όπως διευκρινίζεται
από τον Πρόεδρο στο πρακτικό του Δ.Σ. της ΚΕΔΚ.
Για τους κωδικούς του προϋπολογισμού που αφορούν τις νόμιμες δραστηριότητες
της ΚΕΔΚ δεν έχουμε αντίρρηση..."
Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής κ.Ελ.Τζουβάρας αναφέρει τα εξής :
“.. Δεν αναφέρθηκε ποτέ ότι το μίσθωμα του γηπέδου θα είναι 2.000 ευρώ ετησίως. Η απόφαση
αφορούσε μηνιαία μίσθωση. Άλλωστε, δεν θα ήταν λογικό να ενοικιαστεί το γήπεδο για την
Αθλητική Ακαδημία και όλους τους συλλόγους (Παλαίμαχοι, ομάδα γυναικών, Αρισταίος) για το
ποσό των 167 ευρώ μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων και των λειτουργικών εξόδων. Επιπλέον,
κατόπιν αιτήσεως γονέων, παιδιών και του Αρισταίου είχε πραγματοποιηθεί ανοιχτή
συζήτηση στην οποία παρευρέθηκαν και μέλη του Δ.Σ. Δήμου Κέας. Μέχρι σήμερα δεν έχει
υπογραφεί κάποια σύμβαση και να είστε βέβαιος πως θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες
διαδικασίες.
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κέας και το Συμβούλιό της στοχεύουν στην αξιοποίηση της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μέρος της οποίας είναι και οι πηγές...”
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

•

Την υπ’ αριθμ.61/2020 (ΑΔΑ: Ω7ΚΛΟΕΧ8-ΒΤΦ) απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Κέας

•

Την ισχύουσα νομοθεσία

•

Την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη ψηφίζουν ΚΑΤΑ)

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 61/2020 (ΑΔΑ:Ω7ΚΛΟΕΧ8-ΒΤΦ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας, που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων –
εξόδων οικονομικού έτους 2021 και την στοχοθεσία οικονομικού έτους 2021 της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Κέας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 205/2020
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ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (αφορά δαπάνες μεταφοράς υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης του Δήμου Κέας).
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής :
Με την υπ’ αριθμ. 147/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 2.000,00 €, στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου
Κοζαδίνου Λεονάρδου, προκειμένου να πληρωθούν οι δαπάνες μεταφοράς υλικών και
συσκευασιών ανακύκλωσης του Δήμου Κέας στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής.
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 968/22-09-2020 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το
οποίο εισέπραξε ο υπόλογος την 22η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020.
Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος, οι δαπάνες που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 1.603,36 € το ποσό δε των 396,64 € που δεν δαπανήθηκε,
επεστράφη στο ταμείο του Δήμου.
Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και
την απαλλαγή του υπολόγου.
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των
άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
2. Την υπ’ αριθμ. 147/2020 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος
προπληρωμής ύψους 2.000,00 € στο όνομα του υπαλλήλου Κοζαδίνου Λεονάρδου
3. Τα δικαιολογητικά (εισιτήρια, ζυγολόγια) που υπέβαλε ο υπόλογος
4. Το υπ΄αριθμ. ΑΠΥ 9/24.12.2020 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθμ. 968/22-09-2020 χρηματικό ένταλμα
προπληρωμής, ύψους 2.000,00 €, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Κοζαδίνου
Λεονάρδου, με συνολικό ύψος δαπάνης 1.603,36 € και επιστροφή στο ταμείο του Δήμου του
υπόλοιπου ποσού 396,64 € με το υπ΄ αριθμ. ΑΠΥ 9/24.12.2020 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου
και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 206/2020
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ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση υποβολής αίτησης για ένταξη του Δήμου Κέας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ίδρυση νέων
τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας» της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.
O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:
Με την υπ' αρ. πρ. 3777/02-05-2018 πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ, όπως τροποποιήθηκε με την 8454/30.06.2020 πρόσκληση
(3η και τελευταία τροποποίηση) καλούνται οι Δήμοι ή τα Νομικά Πρόσωπα αυτών για την υποβολή αιτήσεων
χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και
βρεφονηπιακής φροντίδας.
Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των ∆ήμων, από πόρους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία έως δύο νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής
φροντίδας.
Επιλέξιμες δράσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, αποτελούν:
1. Οι εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενων κενών και ελεύθερων κτιριακών
χώρων, οι οποίοι ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, χρήση και νομή στους Δήμους ή τα Νομικά του πρόσωπα,
ή είναι παραχωρημένοι σ’ αυτούς κατά χρήση ή μισθωμένοι από αυτούς ή σε χώρους σε ήδη λειτουργούντες
σταθμούς, εφόσον σε αυτούς υπάρχει ελεύθερος χώρος ικανός να διαμορφωθεί, ώστε να τα στεγάσει .
2. Το κόστος προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής,
παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας, την εκπόνηση της μελέτης ή των μελετών για τις παραπάνω
εργασίες ,την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.
Σε συνέχεια της εν λόγω πρόσκλησης ο Δήμος μας προτίθεται να υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση της
πράξης με τίτλο «Ίδρυση παιδικού σταθμού Δήμου Κέας με ένα τμήμα παιδικής (νηπιακής) φροντίδας»,
προϋπολογισμού 82.444,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, δαπάνη που θα καλυφθεί έως του ποσού των
50.000,00€ από το ανωτέρω πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ και το υπόλοιπο έως το σύνολο των 82.444,60€ από ίδιους
πόρους του Δήμου Κέας.
Με βάση τα ανωτέρω, εισηγούμαστε:

1. Την υποβολή πρότασης με τίτλο «Ίδρυση παιδικού σταθμού Δήμου Κέας με ένα τμήμα παιδικής (νηπιακής)
φροντίδας» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής
και βρεφονηπιακής φροντίδας.

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 της 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».
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5. Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
6. Υπ' αρ. πρ. 3777/02-05-2018 πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ, όπως τροποποιήθηκε με την 8454/30.06.2020
πρόσκληση (3η και τελευταία τροποποίηση)
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν της ψηφοφορίας του θέματος,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την υποβολή πρότασης με τίτλο «Ίδρυση παιδικού σταθμού Δήμου Κέας με ένα τμήμα παιδικής

(νηπιακής) φροντίδας» στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕΤΑΑ με σκοπό την ίδρυση νέων
τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας
2. Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την αντίστοιχη εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό.
3. 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 : 207/2020
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ΘΕΜΑ 5ο : 2η παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης “Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση
δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία Δήμου Κέας”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 5ο 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.
A. Ιστορικό του έργου
Με την υπ΄ αριθμ. 166/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας (ΑΔΑ: 7ΝΖΨΩΕΔ-ΩΦΘ),
έγινε αποδοχή και έγκριση της μελέτης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού δαπάνης
#99.000,00# ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης
του έργου με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016.
Ακολούθως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, με την υπ΄ αριθμ.297/2018 Απόφαση (ΑΔΑ:
7ΝΖΨΩΕΔ-ΩΦΘ) ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές και καθόρισε τους όρους της διακήρυξης
ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016.
Η Διακήρυξη του έργου δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 12–02–2019 και έλαβε αριθμό
διαδικτυακής ανάρτησης ΑΔΑΜ : 19PROC004451280.
Με την υπ΄ αριθμ.129/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Κέας (ΑΔΑ: 682ΒΩΕΔ-54Δ),
εγκρίθηκε το από 10–09–2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της Δημοπρασίας, από την
οποία αναδείχθηκε μειοδότης ο Εργολήπτης Δημοσίων Έργων κ. Προμηθέας Παπαπάνος, που
προσέφερε #77.685,81# Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), ήτοι προσφερόμενη μέση
έκπτωση 21,53%.
Το συμφωνητικό του έργου, ποσού #77.685,81# ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. (24%), υπογράφηκε στις 23–01–
2020 (ΑΔΑΜ: 19SYMV004725047), με αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα
(150) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή έως 21–06–2020.
Με την υπ’αρίθμ. 98/2020 Απόφαση οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κέας εγκρίθηκε χορήγηση
παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 18-11-2020.
Με αίτησή της προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, την 12/11/2020, ο ανάδοχος
κ.Προμηθέας Παπαπάνος Ε.Δ.Ε., ζήτησε την χρονική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου “Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία Δήμου Κέας” κατά εκατόν πενήντα ημέρες (120), ήτοι μέχρι 18/03/2021, επικαλούμενος:
– Τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 και ειδικότερα λόγω καθολικής απαγόρευσης που βρίσκεται σε ισχύ.
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– Διαφόρων απροβλέπτων καταστάσεων που αντιμετωπίστηκαν με την κατασκευή του αγωγού
ομβρίων.
– την χρήση του τμήματος του έργου, όπου θα κατασκευαστούν οι νέες κερκίδες ως παρακαμπτήρια οδό κυκλοφορίας των οχημάτων, μιας και στον υφιστάμενο δρόμο εκτελούνται εργασίες.
– Τη σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με το με αριθμ.πρωτ 152234/4212/18.12.2020 έγγραφό της, στο οποίο επισυνάπτεται και η εισήγηση του αναπλ. Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων κατέθεσε τις εξής
απόψεις:
«…Η παρούσα εργολαβία αφορά την αποκατάσταση κερκιδών και επίστρωση δαπέδου γηπέδου
μπάσκετ στην Κορησσία Ν. Κέας, βάσει σύγχρονων κατασκευαστικών και τεχνικών
προδιαγραφών.
Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή
της εγκεκριμένης Μελέτης του έργου, και συνοπτικά περιλαμβάνουν:
-Αποκατάσταση – νέα διαμόρφωση των υφιστάμενων κερκίδων
-Κατασκευή νότιου τμήματος της περίφραξης
-Κατασκευή κύριας εισόδου
-Επίστρωση δαπέδου και διαγράμμιση του
-Τοποθέτηση νέων ιστών φωτισμού, προβολέων led και ηλεκτρικού πίνακα
-Διαμόρφωση πεζοδρομίου κατά μήκος της νότιας πλευράς του γηπέδου επί της οδού ΚορησσίαςΒουρκαρίου
-Κατασκευή δικτύου συλλογής ομβρίων κατά μήκος του πεζοδρομίου με φρεάτια και σχάρες
Κατά την περίοδο εκτέλεσης του έργου διαμορφώθηκαν εξαιρετικά απρόβλεπτες και ιδιαίτερες
συνθήκες στην εκτέλεση των δημοσίων έργων, λόγω της εμφάνισης και εξάπλωσης της πανδημίας
του κορωνοϊού στη χώρα μας.
Τα επιβληθέντα μέτρα και οι ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊου Covid-19, και ιδίως η σταδιακή επιβολή σημαντικών περιορισμών στην
κυκλοφορία και μετακίνηση των πολιτικών σε ολόκληρη την επικράτεια, κατέστησαν από
ιδιαιτέρως δυσχερή έως αδύνατη την εκτέλεση των εργασιών από τους Ανάδοχους έργων στα
νησιά των Κυκλάδων, αλλά και την επίβλεψη αυτών από την Δ.Τ.Ε.Κ.
Βάσει των ανωτέρω, και λαμβάνοντας περαιτέρω υπ’ όψη:
 Τις αναμενόμενες δυσχέρειες από την εκτέλεση των εργασιών του έργου λόγω της συνέχισης
της καθολικής απαγόρευσης όπως αυτή διαμορφώνεται κατόπιν της πανδημίας.
 Την εκτίμηση μας ότι οι εργασίες του έργου δύναται να ολοκληρωθούν εντός του αιτούμενου
από τον Ανάδοχου χρονικού διαστήματος
 Την άποψη της Υπηρεσίας μας ότι η χορήγηση της παράτασης κρίνεται σκόπιμη για το
συμφέρον και την ολοκλήρωση του έργου…»
Ως εκ τούτου εισηγήθηκε τη χορήγηση 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία Ν. Κέας», Αναδόχου: κ. Προμηθέα Παπαπάνου, Ε.Δ.Ε. «με αναθεώρηση» κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, δηλαδή έως 18–03–2021.
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Κατόπιν τούτων, προτείνεται στην Οικονομική επιτροπή όπως εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία Ν. Κέας», Αναδόχου: κ. Προμηθέα Παπαπάνου, Ε.Δ.Ε. «με αναθεώρηση» κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, δηλαδή έως 18–03–2021.
Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
 τις ανωτέρω διατάξεις
 το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου
 την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου
«Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία Ν. Κέας»,
Αναδόχου: κ. Προμηθέα Παπαπάνου, Ε.Δ.Ε. «με αναθεώρηση» κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες,
δηλαδή έως 18–03–2021.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 208/2020
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ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση προσφυγής και την υποβολή αιτήσεως αναστολής κατά της υπ΄αριθμ. 2/2020 απόφασης της επιτροπής περί χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 6ο 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 Δικηγόρου κ.Μαρίας Γκικαράκη, για τα κάτωθι :
Με το από 30/10/2020 Πρακτικό της Επιτροπής χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παράλιων χώρων,
που συγκροτήθηκε σε εκτέλεση της με αριθμ.πρωτ. 2131.16/3134/2020/23-10-2020 και αποτελείται
από τους :
1.Ανθυποπλοίαρχο Λ.Σ. Βασιλοπούλου Χρυσούλα, εκπρόσωπο κεντρικού Λιμεναρχείου
Λαυρίου/Β’ Λ/Τ Κέας, ως Πρόεδρο
2. Λυκοθανάση Θεώνη, εκπρόσωπο 2ης ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ, ως μέλος
3.Λουρή Αντώνιο, εκπρόσωπος Δήμου Κέας, ως μέλος
αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία με δύο ψήφους υπέρ (της Προέδρου & του μέλους Νο2) και έναν
κατά (του μέλους Νο3) ο χαρακτηρισμός ως πολυσύχναστων παραλιών Γιαλισκαρίου, Οτζιά,
Σπαθιού, Κουνδούρου, Ποισσών και Ξύλων.
Ο Δήμος Κέας, διαφωνώντας πλήρως με την εν λόγω Απόφαση επιθυμεί αφενός να ασκήσει, μέσω
πληρεξούσιου δικηγόρου, προσφυγή ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου
στρεφόμενη κατά του Ελληνικού Δημοσίου ως εκπροσωπείται νόμιμα από τους αρμόδιους
Υπουργούς δια την ακύρωση της υπ. αριθ. 2/2020 απόφασης της Επιτροπής που συγκροτήθηκε σε
εκτέλεση της υπ. αριθ. πρωτ. 2131.16/3134/2020/23-10-2020 κατ’ εφαρμογή του αρ. 11 του Π.Δ
71/2020, αφετέρου να υποβάλει αίτηση αναστολής με αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής
ενώπιον του ιδίου ως άνω Δικαστηρίου δια την αναστολή εκτελέσεως της δυσμενούς διοικητικής
πράξης (υπ. αριθ. 02/2020 απόφασης της Επιτροπής) έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της
προσφυγής.
Η δικηγορική αμοιβή, η οποία είναι η κατώτερη σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων, δεν θα
ξεπεράσει το ποσό των 4.340,00 € 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 με ποσό
2.170,00 € και με το υπόλοιπο ποσό των 2.170,00 € τον αντίστοιχο ΚΑ του 2021.
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Αναλυτικά για την κάθε εργασία, εκ των δύο που περιγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους
θα απαιτηθούν έξοδα:
 απασχόληση για χρονικό διάστημα 17 ωρών με ύψος ωριαίας αποζημίωσης 80,00 € (όσο και η
ελάχιστη αμοιβή για εξωδικαστικές εργασίες σύμφωνα με το πίνακα αμοιβών), ήτοι 1.360,00 €
/εργασία
 Γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών δικηγόρων, ήτοι 400,00 € / εργασία. Τρεις κοινοποιήσεις
με δικαστικό επιμελητή, συνολικού κόστους 260,00 € /εργασία
 Παράβολο δημοσίου 150,00 € /εργασία.
Άρα η αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 3.500,00 € + 840,00 φ.π.α = 4.340,00 €
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
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 άρθρου 73 του νέου Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013)
3. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διορίζει την Δικηγόρο κ.Μαρία Γκικαράκη, για τα κάτωθι :
Η Επιτροπή χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παράλιων χώρων με το από 30/10/2020 Πρακτικό της
αποφάσισε κατά πλειοψηφία με δύο ψήφους υπέρ και έναν κατά, τον χαρακτηρισμό ως
πολυσύχναστων των παραλιών Γιαλισκαρίου, Οτζιά, Σπαθιού, Κουνδούρου, Ποισσών και Ξύλων.
Ο Δήμος Κέας, διαφωνώντας πλήρως με την εν λόγω Απόφαση επιθυμεί:
 να ασκήσει, μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου, προσφυγή ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου στρεφόμενη κατά του Ελληνικού Δημοσίου ως
εκπροσωπείται νόμιμα από τους αρμόδιους Υπουργούς δια την ακύρωση της υπ. αριθ.
2/2020 απόφασης της Επιτροπής που συγκροτήθηκε σε εκτέλεση της υπ. αριθ. πρωτ.
2131.16/3134/2020/23-10-2020 κατ’ εφαρμογή του αρ. 11 του Π.Δ 71/2020,
 να υποβάλει αίτηση αναστολής με αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής ενώπιον του
ιδίου ως άνω Δικαστηρίου δια την αναστολή εκτελέσεως της δυσμενούς διοικητικής πράξης
(υπ. αριθ. 02/2020 απόφασης της Επιτροπής) έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της
προσφυγής.
Η δικηγορική αμοιβή, η οποία είναι η κατώτερη σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων, δεν θα
ξεπεράσει το ποσό των 4.340,00 € 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 με ποσό
2.170,00 € και με το υπόλοιπο ποσό των 2.170,00 € τον αντίστοιχο ΚΑ του 2021.
Αναλυτικά για την κάθε εργασία, εκ των δύο που περιγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους
θα απαιτηθούν έξοδα:
 απασχόληση για χρονικό διάστημα 17 ωρών με ύψος ωριαίας αποζημίωσης 80,00 € (όσο και
η ελάχιστη αμοιβή για εξωδικαστικές εργασίες σύμφωνα με το πίνακα αμοιβών), ήτοι
1.360,00 € /εργασία
 Γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών δικηγόρων, ήτοι 400,00 € /εργασία Τρεις
κοινοποιήσεις με δικαστικό επιμελητή, συνολικού κόστους 260,00 € /εργασία
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Παράβολο δημοσίου 150 € /εργασία.

Άρα η αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 3.500,00 € + 840,00 φ.π.α = 4.340,00 €
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 209/2020
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ΘΕΜΑ 7ο : Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης “Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού
δεξαμενών του Δήμου Κέας”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 7ο θέμα, ανέφερε τα εξής :
1. Σύμφωνα με το Άρθρο “ Διάρκεια Σύμβασης” της από 04/12/2020 Σύμβασης Παροχής
υπηρεσιών καθαρισμού Δεξαμενών του Δήμου Κέας (ΑΔΑΜ: 20SYMV007779654) μεταξύ του
Δήμου Κέας και του αναδόχου κ. Συμεών Κοζαδίνου : “ Οι εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν από
την ημερομηνία ανάθεσης έως 31/12/2020”.
2.ο κ. Συμεών Κοζαδίνος υπέβαλε εμπρόθεσμα το από 18/12/2020 αίτημα παράτασης παράδοσης της προμήθειας. Στην αίτησή του ο ανάδοχος αναφέρει ότι “Ζητώ παράταση έως τις
13/01/2021 για την μεταξύ μας σύμβαση που έχουμε ξεκινήσει και δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί,
λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών”.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και επειδή η παρούσα είναι προϋπόθεση για την εκτέλεση
της σύμβασης, εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης έως 13-01-2021.
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 Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού δεξαμενών του Δήμου Κέας με ανάδοχο τον ανάδοχο κ. Συμεών Κοζαδίνο έως 13-01-2021 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 216 Ν.4412/2016).
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 210/2020
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ΘΕΜΑ 8ο : Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης “Παροχή υπηρεσιών Μυοκτονίας
απολύμανσης και απεντόμωσης Δημοτικού Σφαγείου”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 8ο θέμα, ανέφερε τα εξής :
1. Σύμφωνα με το Άρθρο “ Διάρκεια Σύμβασης” της από 30/12/2019 Σύμβασης Παροχής
υπηρεσιών Μυοκτονίας, απολύμανσης και απεντόμωσης Δημοτικού Σφαγείου μεταξύ του
Δήμου Κέας και την αναδόχου εταιρείας ENGCO Ν.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΙΑ Ε.Ε.:
«Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι ένα (1) έτος από την ημερομηνία ανάθεσης (άρθρο 217
του Ν.4412/16).»
2.ο κ.Παπαδόπουλος Νικόλαος υπέβαλε εμπρόθεσμα το από 14/12/2020 αίτημα παράτασης
παροχής υπηρεσίας. Στην αίτησή του ο ανάδοχος αναφέρει ότι “Ζητώ παράταση έως 30/06/2021
ή έως εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου για την μεταξύ μας σύμβαση που έχουμε ξεκινήσει και δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί”.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και επειδή η παρούσα είναι προϋπόθεση για την εκτέλεση
της σύμβασης, εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης έως 30-06-2021.
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 Παροχής υπηρεσιών Μυοκτονίας, απολύμανσης και
απεντόμωσης Δημοτικού Σφαγείου με ανάδοχο την εταιρεία ENGCO Ν.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΙΑ Ε.Ε. έως 30-06-2021 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 216 Ν.4412/2016).
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 211/2020
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Θέμα 9ο: Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 41.416,69€ συμπληρωματικής κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, στους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών
και λοιπών γενικών δαπανών τους.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής:
1. Την υπ’ αριθμ. 89952 /21 Δεκεμβρίου 2020 (ΑΔΑ: 6Ι4Π46ΜΤΛ6-Λ9Ξ) απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών εγκρίθηκε η συμπληρωματική κατανομή από έσοδα των Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων για την κάλυψη είτε λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών. Για τον Δήμο Κέας το
ποσό ανέρχεται σε 41.416,69€
Με βάσει τα ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να:
Αποδεχθεί την ανωτέρω επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, που θα πιστωθεί στον Κ.Α.
εσόδου 0611.0002 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (συμπλ. κατανομή)» του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020.
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την απόφαση του
ΥΠ. ΕΣ. και την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει και αποδέχεται ποσό επιχορήγησης 41.416,69€ που κατανεμήθηκε στο Δήμο μας κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 89952/2020 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 212/2020
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ΘΕΜΑ 10ο : Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης του Δήμου Κέας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων
και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 64570/30.09.2020 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως
του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΦ2Ξ46ΜΤΛ6-294) με θέμα Ένταξη Πράξης του Δήμου
Κέας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII «Εκπόνηση μελετών
και υλοποίηση μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» και λαμβάνοντας υπόψη:
Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ – 055
στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας
(ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 και προϋπολογισμό
1.000.000.000 € (ΑΔΑ : 7ΖΧΡ465ΧΙ8-3ΚΖ).
Το υπ’ αριθμ. 6058/24.12.2019 αίτημα ένταξης του Δήμου Κέας Ν. Κυκλάδων.
-καλείται η Ο.Ε. να αποδεχθεί το ποσό των 27.280,00 € από πιστώσεις ΠΔΕ Υπ. Εσωτερικών ΣΑΕ
0552 2017ΣΕ0550010 και
-να εγκρίνει την εγγραφή του ποσού 6.770,40 € σε ΚΑ εσόδων του Δήμου Κέας σε επόμενη
αναμόρφωση.
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα
ανωτέρω και την εισήγηση του Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Αποδέχεται το των 27.280,00 € από πιστώσεις ΠΔΕ Υπ. Εσωτερικών ΣΑΕ 0552 2017ΣΕ0550010
και
2. Εγκρίνει την εγγραφή του 6.770,40 € σε ΚΑ εσόδων του Δήμου Κέας σε επόμενη αναμόρφωση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 213/2020
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ΘΕΜΑ 11ο : Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης του Δήμου Κέας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IX «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για
την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 84787/03.12.2020 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως
του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Φ6Ω46ΜΤΛ6-ΟΔΒ) με θέμα Ένταξη Πράξης του Δήμου
Κέας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IX «Κατασκευή ραμπών
και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» και λαμβάνοντας υπόψη:
Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ – 055
στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας
(ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 και προϋπολογισμό
1.000.000.000 € (ΑΔΑ: 7ΖΧΡ465ΧΙ8-3ΚΖ)
Το υπ’ αριθμ. 6057/24.12.2019 αίτημα ένταξης του Δήμου Κέας Ν. Κυκλάδων.
-καλείται η Ο.Ε. να αποδεχθεί το ποσό των 12.400,00 € από πιστώσεις ΠΔΕ Υπ. Εσωτερικών ΣΑΕ
0552 2017ΣΕ0550010 και
-να εγκρίνει την εγγραφή του ποσού 2.000,00 € σε ΚΑ εσόδων του Δήμου Κέας σε επόμενη
αναμόρφωση.
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα
ανωτέρω και την εισήγηση του Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Αποδέχεται το των 12.400,00 € από πιστώσεις ΠΔΕ Υπ. Εσωτερικών ΣΑΕ 0552 2017ΣΕ0550010
και
2. Εγκρίνει την εγγραφή του 2.000,00 € σε ΚΑ εσόδων του Δήμου Κέας σε επόμενη αναμόρφωση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 214/2020
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ΘΕΜΑ 12ο : Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης «Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέας» με Κωδικό ΟΠΣ 5010896 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 1505/06.05.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ν.Αιγαίου
(ΑΔΑ: ΨΛΥΓ7ΛΞ-ΨΕΕ) με θέμα Ένταξη Πράξης «Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέας» με Κωδικό ΟΠΣ 5010896 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και λαμβάνοντας υπόψη:
Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον ΚΩΔ.ΣΑ
ΕΠ0671 στον οποίο εντάχθηκε η Πράξη «Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο» με Κωδικό ΟΠΣ 5010896
Το υπ’ αριθμ. 4371-26/10/2017 αίτημα ένταξης του Δήμου Κέας Ν. Κυκλάδων.
-καλείται η Ο.Ε. να αποδεχθεί το ποσό των 50.000,00 € από πιστώσεις ΠΔΕ ΚΩΔ.ΣΑ ΕΠ0671 με
Κωδικό ΟΠΣ 5010896
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα
ανωτέρω και την εισήγηση του Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Αποδέχεται το ποσό των 50.000,00 € από πιστώσεις ΠΔΕ ΚΩΔ.ΣΑ ΕΠ0671 με Κωδικό ΟΠΣ
5010896
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 215/2020
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ΘΕΜΑ 13ο : Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση Δήμου Κέας»
στην Υποδράση 19.2.4.1 του Υπομέτρου 19.2 «Υλοποίηση δράσεων της τοπικής στρατηγικής
ανάπτυξης» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΠΑΑ 2014-2020», στο
πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα της Αναπτυξιακής Εταιρίας Κυκλάδων Α.Ε.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 13 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει ότι, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 3835/07.12.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη
Ν.Αιγαίου (ΑΔΑ: Ψ7ΕΨ7ΛΞ-Λ0Α) με θέμα Ένταξη της Πράξης με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ
της παρούσας, στην Υποδράση 19.2.4.1 του Υπομέτρου 19.2 «Υλοποίηση δράσεων της τοπικής
στρατηγικής ανάπτυξης» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΠΑΑ 2014-2020», στο
πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα
της Αναπτυξιακής Εταιρίας Κυκλάδων Α.Ε. και λαμβάνοντας υπόψη:
Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑ 082/1 με
κωδικό ενάριθμου 2017ΣΕ08210000 στην οποία εντάχθηκε η Πράξη «Ενεργειακή αναβάθμιση Δήμου Κέας» στην Υποδράση 19.2.4.1 του Υπομέτρου 19.2 «Υλοποίηση δράσεων της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΠΑΑ 2014-2020», στο
πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα της
Αναπτυξιακής Εταιρίας Κυκλάδων Α.Ε., με προϋπολογισμό δαπάνης πράξης 50.482,88 €
Την υπ’ αριθμ. 4987/10.10.2019 αίτηση στήριξης του Δήμου Κέας Ν. Κυκλάδων.
-καλείται η Ο.Ε. να αποδεχθεί το ποσό των 50.482,88 € από πιστώσεις ΠΔΕ (ΣΑ 082/1), με κωδικό
εναρίθμου 2017ΣΕ08210000
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα
ανωτέρω και την εισήγηση του Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Αποδέχεται το των 50.482,88 € από πιστώσεις ΠΔΕ (ΣΑ 082/1), με κωδικό εναρίθμου
2017ΣΕ08210000.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 216/2020
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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

