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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 26ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 

την 04
η
  Δεκεμβρίου 2020 

 

Σήμερα, 4 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό 

Συμβούλιο στην 26η τακτική συνεδρίαση που διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από 

την 5735/30-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα 

τα μέλη του Συμβουλίου και στη Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 

67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών 

συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη  16 μέλη.  

 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                        ΑΠΟΝΤΕΣ    

1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας                  1.Βασίλειος Στ.  Βαλεράς 

2.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας               

3.Θεόδωρος Ι. Καμίλης                        (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

4.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                    

5.Μαρία Μ. Πατηνιώτη                         

6.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα  

7.Δημήτριος Ν. Μουζάκης  

8.Ιωάννης Θ.Ζιώγας 

9.Αντώνιος Ν.Λουρής   

10.Νικόλαος Β. Δεμένεγας    

 

11.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη     

12.Στυλιανός Γ. Γκρέκας    

13.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης     

14.Μουζάκη Αντ. Σώζα  

15.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη  

16.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος  

 

 

Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 

Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορησσίας κα.Νικολέτα 

Βώσικα και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Γεώργιος Δεμένεγας. 

Στη συνεδρίαση συμμετέχει και η δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη για τον 

τεχνικό συντονισμό της συνεδρίασης και την τήρηση των πρακτικών. 

Δεν συνδέθηκαν ούτε αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη δημοτικοί σύμβουλοι κατά 

τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

26
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 04/12/2020 
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  5735/30-11-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 

 

 

Θέμα 1
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης του μνημονίου συνεργασίας 

μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Δήμου Κέας για την υλοποίηση του έργου 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, 

ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ 

ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ” . 

[Εισηγητής: Δήμαρχος, κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 

 

Θέμα 2
ο
: Ψήφισμα-καταγγελία για την υποστελέχωση του Πολυδύναμου 

Περιφερειακού Ιατρείου Κέας.  [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 

 

Θέμα 3
ο
: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το γ’ τρίμηνο 2020. 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας] 

 

Θέμα 4
ο
: Λήψη απόφασης σχετικά με καταγγελία Χαράλαμπου Πασσάλη. [Πρόεδρος 

Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Γ. Δεμένεγας] 

 

Θέμα 5ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβαση με τον Αναπτυξιακό 

Οργανισμό ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ  ΑΕ», για το έργο «Μελέτη για την ανέγερση νέου 

παιδικού σταθμού στο Δήμο Κέας». [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 

 

Θέμα 6
ο
: Έγκριση 13ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Κέας. 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 

 

Θέμα 7
ο
: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 Δήμου Κέας. [Εισηγητής: 

Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας ] 
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Θέμα 1
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης του μνημονίου συνεργασίας 

μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Δήμου Κέας για την υλοποίηση του έργου 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, 

ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ 

ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ 

ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ”. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η 

οποία εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σε συνέχεια 

1. Της απόφασης Δ.Σ. Κέας με α/α 194/2017 (ΑΔΑ: 66Σ5ΩΕΔ-9Υ8) περί 

έγκρισης υποβολής της εν θέματι πρότασης προς χρηματοδότηση, 

2. Του από 27/10/2017 υπογεγραμμένου μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού/ ΕΦΑ Κυκλάδων και του Δήμου Κέας που 

αφορούσε στη συνεμπλοκή των συμβαλλόμενων στο μέρος του έργου που αφορά στην 

προετοιμασία, παραγωγή και διαχείριση του ψηφιακού περιεχομένου και υλικού στους 

αρχαιολογικούς χώρους/μνημεία/μουσεία του Έργου και  

3. Της την με ΑΠ 1505/06.05.2019 απόφασης ένταξης της Πράξης με κωδικό 

ΟΠΣ 5010896 στο Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020»  

4. Του με ΑΠ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΥΚ/676160/479451/16250 εγγράφου 

ορισμού εκπροσώπων της Εφορείας Κυκλάδων στο πλαίσιο της Επιτροπής 

Παρακολούθησης της Πράξης «Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την ανάδειξη της 

πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέας» 

 

Εισηγούμαστε τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Μνημονίου 

Συνεργασίας της Πράξης «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ» ως εξής: 

 

 κα Στυλιανή Δεμένεγα, Δημοτική Σύμβουλος ως τακτικό μέλος, με 

αναπληρώτρια την κα Μαρία Πατηνιώτη, Δημοτική Σύμβουλο 

 κα Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Κέας ως τακτικό 

μέλος, με αναπληρώτρια την κα Χριστίνα Τσούλου, ειδική συνεργάτη Δημάρχου 

 κα Μαρία Κουτσουμπού, αρχαιολόγος με βαθμό Α’ με αναπληρώτρια την κα 

Κατερίνα Καλαντζοπούλου, αρχαιολόγο με βαθμό Α’.  

 

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 

ανωτέρω σχετικά και την εισήγηση της Δημάρχου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Συγκροτεί Επιτροπή Παρακολούθησης του Μνημονίου Συνεργασίας της Πράξης 

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, 

ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ 

ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ» 

ως εξής: 

 

 κα Στυλιανή Δεμένεγα, Δημοτική Σύμβουλος ως τακτικό μέλος, με 

αναπληρώτρια την κα Μαρία Πατηνιώτη, Δημοτική Σύμβουλο 
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 κα Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Κέας ως τακτικό 

μέλος, με αναπληρώτρια την κα Χριστίνα Τσούλου, ειδική συνεργάτη Δημάρχου 

 κα Μαρία Κουτσουμπού, αρχαιολόγος με βαθμό Α’ με αναπληρώτρια την κα 

Κατερίνα Καλαντζοπούλου, αρχαιολόγο με βαθμό Α’.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 129/2020 

 

 

Θέμα 2
ο
: Ψήφισμα-καταγγελία για την υποστελέχωση του Πολυδύναμου 

Περιφερειακού Ιατρείου Κέας.  [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα. Ειρ.Βελισσαροπούλου] 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η 

οποία εισηγούμενη το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, αναφορικά με την 

χρόνια υποστελέχωση του ΠΠΙ Κέας, η οποία έχει κορυφωθεί τις τελευταίες ημέρες, 

σας καλώ να εκδώσουμε το κάτωθι ψήφισμα διαμαρτυρίας προς τη 2
η
 ΔΥΠΕ Πειραιώς 

και Αιγαίου: 

 

«Κύριε Ροϊλέ, Κύριε Αλεβίζε  

 

Η κατάσταση στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο (Π.Π.Ι.) Κέας εκπέμπει σήματα 

κινδύνου. Με το παρόν επιθυμούμε να εκφράσουμε την έντονη και ομόφωνη ανησυχία 

μας για την πλήρη υποστελέχωση του ΠΠΙ Κέας από ιατρικό προσωπικό. 

 

Βάσει του ΟΕΥ του, στο Ιατρείο της Κέας θα έπρεπε να υπηρετούν δύο ιατροί γενικής 

ιατρικής, ένας παιδίατρος και δύο αγροτικοί ιατροί.  

 

 Στο ιατρείο αυτή τη στιγμή υπηρετεί μόνο μία ιατρός γενικής ιατρικής, που 

αδυνατεί εκ των πραγμάτων να ανταποκριθεί στις υγειονομικές ανάγκες του 

νησιού, ειδικά εν μέσω της πανδημίας και σε μία περίοδο του έτους που οι 

εποχικές ιώσεις βρίσκονται σε έξαρση. 

 Οποιαδήποτε περίπτωση διακομιδής συνοδεία γιατρού είναι πρακτικά 

αδύνατη ή/και θα σημάνει την αναστολή λειτουργίας του ΠΠΙ Κέας. 

 Η εκτέλεση των εφημεριών από μία και μοναδική ιατρό είναι ανέφικτη.  

 

Η κατάσταση αυτή είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ!  

 

2.500 κάτοικοι της Κέας, εν μέσω πανδημίας και καραντίνας, έχουμε αφεθεί στη μοίρα 

μας, με ελάχιστα ακτοπλοϊκά δρομολόγια και με δεδομένη -βάσει πληθυσμού- την 

ύπαρξη επείγοντος περιστατικού σχεδόν σε ημερήσια βάση.  

 

Ακόμα και πριν την αποχώρηση / παραίτηση των υπηρετούντων αγροτικών ιατρών, ο 

Δήμος μας γίνεται εδώ και μήνες αποδέκτης καταγγελιών και παραπόνων για τη 

λειτουργία του Ιατρείου, τόσο από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όσο και 

από τους πολίτες, χωρίς να έχουμε ούτε τα μέσα, ούτε φυσικά την αρμοδιότητα να 

δώσουμε λύση σε αυτά.  

 

 Ο Δήμος μας στηρίζει πάγια τη λειτουργία του ΠΠΙ Κέας, με κάθε δυνατό τρόπο: Είτε 

με την παροχή οικονομικής στήριξης (μηνιαίο επίδομα) στους υπηρετούντες ιατρούς, 

είτε με τη δωρεάν παραχώρηση καταλύματος, είτε ως μεσάζων για την εξεύρεση 

λύσεων σε περιπτώσεις όπως η σημερινή.  
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Όμως, οι δυνατότητές μας σταματούν εκεί.  

 

Δεν είμαστε αρμόδιοι για τη στελέχωση του Ιατρείου.  

Δεν είμαστε αρμόδιοι για τον έλεγχο λειτουργίας αυτού και την εκτέλεση ή μη των 

εφημεριών.  

Αρμόδια είναι η 2η ΥΠΕ και σας καλούμε να πράξετε τα δέοντα.  

 

Εκτιμούμε τις προσπάθειες που έχετε κάνει έως σήμερα, αλλά επιθυμούμε λύσεις 

μόνιμες και όχι προσωρινές και πρόσκαιρες. 

 

Επιθυμούμε την τοποθέτηση μόνιμων ιατρών στο ΠΠΙ Κέας και όχι ημίμετρα, όπως η 

τοποθέτηση ιατρών για λίγες ημέρες ή εβδομάδες όποτε αντιδρούμε στην απαξίωση, 

στην οποία έχει περιέλθει το Ιατρείο μας.  

 

Ακόμα και η αποστολή στρατιωτικού ιατρού στο νησί μέχρι την τοποθέτηση μόνιμων 

ιατρών, θα ήταν για εμάς μία κάποια λύση, δεδομένης της απελπιστικής κατάστασης 

στην οποία έχουμε περιέλθει.  

 

Μόνη μας έννοια είναι η υγειονομική κάλυψη των συμπολιτών μας, με την 

εξασφάλιση ικανού αριθμού υπηρετούντων ιατρών στο Ιατρείο του νησιού, που θα 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους με επαγγελματισμό, ευσυνειδησία και αυταπάρνηση.  

 

Αυτή η κατάσταση δεν δύναται να συνεχιστεί! 

 

Σας καλούμε να επισκεφθείτε το ΠΠΙ Κέας για επιτόπια διαπίστωση της κατάστασης 

και να ενεργήσετε αρμοδίως για τη χρηστή στελέχωση και την ορθή λειτουργία 

αυτού.» 

 

Το Δημοτικό συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 

ανωτέρω  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εκδίδει το κάτωθι ψήφισμα διαμαρτυρίας προς τη 2
η
 ΔΥΠΕ Πειραιώς και 

Αιγαίου: 

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΑΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΕΑΣ 

 

Κύριε Ροϊλέ, Κύριε Αλεβίζε  

 

Η κατάσταση στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο (Π.Π.Ι.) Κέας εκπέμπει σήματα 

κινδύνου. Με το παρόν επιθυμούμε να εκφράσουμε την έντονη και ομόφωνη ανησυχία 

μας για την πλήρη υποστελέχωση του ΠΠΙ Κέας από ιατρικό προσωπικό. 

 

Βάσει του ΟΕΥ του, στο Ιατρείο της Κέας θα έπρεπε να υπηρετούν δύο ιατροί γενικής 

ιατρικής, ένας παιδίατρος και δύο αγροτικοί ιατροί.  
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 Στο ιατρείο αυτή τη στιγμή υπηρετεί μόνο μία ιατρός γενικής ιατρικής, που 

αδυνατεί εκ των πραγμάτων να ανταποκριθεί στις υγειονομικές ανάγκες του 

νησιού, ειδικά εν μέσω της πανδημίας και σε μία περίοδο του έτους που οι 

εποχικές ιώσεις βρίσκονται σε έξαρση. 

 Οποιαδήποτε περίπτωση διακομιδής συνοδεία γιατρού είναι πρακτικά 

αδύνατη ή/και θα σημάνει την αναστολή λειτουργίας του ΠΠΙ Κέας. 

 Η εκτέλεση των εφημεριών από μία και μοναδική ιατρό είναι ανέφικτη.  

 

Η κατάσταση αυτή είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ!  

 

2.500 κάτοικοι της Κέας, εν μέσω πανδημίας και καραντίνας, έχουμε αφεθεί στη μοίρα 

μας, με ελάχιστα ακτοπλοϊκά δρομολόγια και με δεδομένη -βάσει πληθυσμού- την 

ύπαρξη επείγοντος περιστατικού σχεδόν σε ημερήσια βάση.  

 

Ακόμα και πριν την αποχώρηση / παραίτηση των υπηρετούντων αγροτικών ιατρών, ο 

Δήμος μας γίνεται εδώ και μήνες αποδέκτης καταγγελιών και παραπόνων για τη 

λειτουργία του Ιατρείου, τόσο από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όσο και 

από τους πολίτες, χωρίς να έχουμε ούτε τα μέσα, ούτε φυσικά την αρμοδιότητα να 

δώσουμε λύση σε αυτά.  

 

 Ο Δήμος μας στηρίζει πάγια τη λειτουργία του ΠΠΙ Κέας, με κάθε δυνατό τρόπο: Είτε 

με την παροχή οικονομικής στήριξης (μηνιαίο επίδομα) στους υπηρετούντες ιατρούς, 

είτε με τη δωρεάν παραχώρηση καταλύματος, είτε ως μεσάζων για την εξεύρεση 

λύσεων σε περιπτώσεις όπως η σημερινή.  

 

Όμως, οι δυνατότητές μας σταματούν εκεί.  

 

Δεν είμαστε αρμόδιοι για τη στελέχωση του Ιατρείου.  

Δεν είμαστε αρμόδιοι για τον έλεγχο λειτουργίας αυτού και την εκτέλεση ή μη των 

εφημεριών.  

Αρμόδια είναι η 2η ΥΠΕ και σας καλούμε να πράξετε τα δέοντα.  

 

Εκτιμούμε τις προσπάθειες που έχετε κάνει έως σήμερα, αλλά επιθυμούμε λύσεις 

μόνιμες και όχι προσωρινές και πρόσκαιρες. 

 

Επιθυμούμε την τοποθέτηση μόνιμων ιατρών στο ΠΠΙ Κέας και όχι ημίμετρα, όπως η 

τοποθέτηση ιατρών για λίγες ημέρες ή εβδομάδες όποτε αντιδρούμε στην απαξίωση, 

στην οποία έχει περιέλθει το Ιατρείο μας.  

 

Ακόμα και η αποστολή στρατιωτικού ιατρού στο νησί μέχρι την τοποθέτηση μόνιμων 

ιατρών, θα ήταν για εμάς μία κάποια λύση, δεδομένης της απελπιστικής κατάστασης 

στην οποία έχουμε περιέλθει.  

 

Μόνη μας έννοια είναι η υγειονομική κάλυψη των συμπολιτών μας, με την 

εξασφάλιση ικανού αριθμού υπηρετούντων ιατρών στο Ιατρείο του νησιού, που θα 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους με επαγγελματισμό, ευσυνειδησία και αυταπάρνηση.  

 

Αυτή η κατάσταση δεν δύναται να συνεχιστεί! 

 

Σας καλούμε να επισκεφθείτε το ΠΠΙ Κέας για επιτόπια διαπίστωση της κατάστασης 

και να ενεργήσετε αρμοδίως για τη χρηστή στελέχωση και την ορθή λειτουργία αυτού.  
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 130/2020 

 

 

 

Θέμα 3
ο
: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το γ’ τρίμηνο 2020. 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας] 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Ελ. Τζουβάρα ο οποίος 

εισηγείται την Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το γ’ τρίμηνο 

λέγοντας ότι, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε, με την υπ’ αριθμ.  182-

2020_(ΑΔΑ:6ΣΧΗΩΕΔ-ΦΘΒ) απόφασή της, την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2020 (γ΄ τρίμηνο), βασιζόμενη στην κάτωθι σχετική εισήγηση της Προϊσταμένης 

Οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου:    
«Με την ΚΥΑ 34574 / 20-7-2018 ΦΕΚ Α’ 2942 τροποποιήθηκε η διαδικασία υπολογισμού 

των οικονομικών αποτελεσμάτων  και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των φορέων 
της Γενικής Κυβέρνησης.  

Με βάση τις αλλαγές που διαλαμβάνονται στην ανωτέρω ΚΥΑ και σύμφωνα με τις 
οδηγίες που δίνονται στο υπ. αριθμ. 44485 / 6-8-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ, σας υποβάλλουμε 
την έκθεση εκτέλεσης του Γ΄ τριμήνου 2020.  

Η Οικονομική Επιτροπή, καλείται να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Γ΄ 
τριμήνου, που παρουσιάζονται με την παρούσα, και να διαπιστώσει αν στον προϋπολογισμό 
έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως 
το τέλος της χρήσης.  

Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει υπερεκτίμηση εσόδων, τότε το Δημοτικό Συμβούλιο 
προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του Π/Υ , με απόφασή του που λαμβάνεται εντός 
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την 
Οικονομική Επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και 
αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση 
ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 

Εάν η Επιτροπή δεν διαπιστώσει υπερεκτίμηση εγγεγραμμένων εσόδων , τότε το 
Δημοτικό Συμβούλιο, καλείται  να ελέγξει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, δυνάμενο 
να προβεί σε αναμόρφωσή του Π/Υ, το ίδιο, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω. 

Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 
3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής 
ανάρτησης  (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου  για την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, 
όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας, σας παραθέτουμε τα αποτελέσματα 
επίτευξης των στόχων για το Γ΄ τρίμηνο 2020. 

Συγκεκριμένα διαβιβάζουμε προς την οικονομική επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους 
πίνακες, όπου εμφανίζονται τα έσοδα και οι δαπάνες  με τα προϋπολογισθέντα και τα 
απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του πρώτου τριμήνου : 

1. Πίνακας 1 : Ταμιακός απολογιστικός πίνακας εσόδων και δαπανών Γ΄ τριμήνου του 
έτους 2020. 

2. Πίνακας 2:   Ισοζύγιο χρηματικών διαθεσίμων Γ΄ τριμήνου 2020 
3. Πίνακας 3 : Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2020. 
 
  Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας στην 

πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 
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Σύμφωνα με το άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ 34574 «για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των 
στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό των αποκλίσεων, λαμβάνονται 
υπόψη οι εξής παράμετροι: 

α) Η πορεία είσπραξης των εσόδων του Π/Υ σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους 
εσόδων κατά την διάρκεια του έτους.» 

Στην §5 του ίδιου άρθρου, αναφέρεται, ότι οι στόχοι των υποομάδων «Ίδια έσοδα» και 
«Έσοδα ΠΟΕ» ελέγχονται διακριτά εφαρμόζοντας την ίδια μεθοδολογία υπολογισμού 
απόκλισης των εσόδων. 

Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι και ο 
απολογισμός του Γ΄ τριμήνου. 

 
  

Ομάδα ΚΑΕ 
Ομαδοποιημένοι Κωδικοί 

Προϋπολογισμού 
Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 

Ποσοστό 
Απόκλισης 

% 

1. Επιχορηγήσεις 
από Τακτικό 

Προϋπολογισμό 

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

870.027,81 825.991,56 -44.036,25 -5,06% 

2. Επιχορηγήσεις 
από ΠΔΕ και ΕΕ 

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

(1323)+ (1324) 
615.874,29 431.483,66 -184.390,63 -29,94% 

3α. Ίδια Έσοδα 
(01)+ (02)+ (03)+ (04) + (05)+ 

(07) + (11)+ (14) + (15) + (16) + 
(1213) + (1219) + (1326)+ (1329) 

400.237,59 330.249,15 -69.988,44 -17,49% 

3β. Ίδια Έσοδα 
ΠΟΕ 

(21) + (22) _Έσοδα 
παρελθόντων οικονομικών 

ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται  
για πρώτη φορά 

213.789,30 198.320,72 -15.468,58 -7,24% 

4. Έσοδα Κ.Α.Ε. 
32 

(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα - 
(85) _Προβλέψεις μη είσπραξης 

εισπρακτέων υπολοίπων 
126.789,71 80.260,98 -46.528,73 -36,70% 



26
η
 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4

η
 Δεκεμβρίου 2020 

 

 
9 

5. Λοιπά Έσοδα 

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

από δάνεια 

299.327,29 295.930,98 -3.396,31 -1,13% 

Σύνολο Εσόδων 
(Α1)  

2.526.045,99 2.162.237,05 -363.808,94 -14,40% 

6. Διαθέσιμα 
Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 

31.12 2019 
1.612.832,04 1.612.832,04  0,00% 

Σύνολο Εσόδων 
και Διαθεσίμων 

(Α1+6) 
 

4.138.878,03 3.775.069,09 -363.808,94 -8,79% 

 
  

Η εισπραξιμότητα των εισπρακτέων υπολοίπων « Έσοδα Κ.Α.Ε. 32» παρουσιάζει την 
μεγαλύτερη απόκλιση από τον στόχο που είχε τεθεί. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 
αναστολή των μέτρων είσπραξης και στην ιδιαίτερη οικονομική και κοινωνική συγκυρία του 
έτους που διανύουμε.  

Στον συνημμένο πίνακα 3 «Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2020» στην 
ανακεφαλαίωση εσόδων παρατηρούμε ότι το ποσοστό είσπραξης των τακτικών εσόδων σε 
σχέση με τον προϋπολογισμό είναι 61,02% (στήλη 3/1). Το αντίστοιχο ποσοστό για το γ 
τρίμηνο του 2019 ήταν 64,29%. Παρατηρούμε ότι η πορεία βεβαίωσης και είσπραξης των 
εσόδων κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με το έτος 2019 ελαφρώς μειωμένη. Η μείωση αυτή 
θεωρείται λογική δεδομένων των οικονομικών συνθηκών. 

 Στην ομάδα εσόδων «Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και ΕΕ» παρουσιάζεται επίσης απόκλιση 
από τον στόχο. Η είσπραξη των εσόδων αυτών εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από τον 
προγραμματισμό των κατανομών της Κεντρικής Διοίκησης και δεν αφορά αποκλειστικά σε 
χειρισμούς του Δήμου.  

Τα ταμειακά διαθέσιμα εγγράφονται στο μέγεθος που διαμορφώθηκαν στις 31.12.2019 
και για τον λόγο αυτό, δεν υπάρχει απόκλιση μεταξύ στόχου και απολογισμού. 

   
Ο επόμενος πίνακας αφορά στον διακριτό  έλεγχο των υποομάδων των ιδίων εσόδων, 

όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 34574 και στο έγγραφο 44485 του ΥΠΕΣ. 

 
Στον πίνακα αυτό παρουσιάζεται διακριτά η πορεία είσπραξης των ιδίων εσόδων.  
Η συνολική απόκλιση του απολογισμού των ιδίων εσόδων σε σχέση με τους στόχους 

είναι αρνητική, και προέρχεται κυρίως από την μειωμένη εισπραξιμότητα των υπολοίπων 
προηγούμενων ετών. Στην ομάδα των ίδιων εσόδων αναμένεται βελτίωση της 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 

 
Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 

Ποσοστό 
Απόκλισης 

% 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 400.237,59 330.249,15 -69.988,44 -17,49% 

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 213.789,30 198.320,72 -15.468,58 -7,24% 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 126.789,71 80.260,98 -46.528,73 -36,70% 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ + ΠΟΕ 740.816,60 608.830,85 -131.985,75 -17,82% 
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εισπραξιμότητας λόγω της βεβαίωσης χρηματικών καταλόγων, ύδρευσης κατά κύριο λόγο, οι 
ημερομηνία λήξης των οποίων είναι στο τελευταίο δίμηνο του έτους. 

 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 
Στο άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ 34574 αναφέρεται ότι  «για τον  έλεγχο του βαθμού επίτευξης 

των στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό των αποκλίσεων λαμβάνονται 
υπόψη οι εξής παράμετροι: 

«β) Η πορεία πραγματοποίησης των εξόδων του Π/Υ σε σχέση με τους αντίστοιχους 
στόχους εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους.» 

 
Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι και ο 

απολογισμός του Γ΄ τριμήνου.  
 

Ομάδα ΚΑΕ 

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝ
ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Υ 

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 
Ποσοστό 
Απόκλισ

ης 

1. Κόστος 
προσωπικού 

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

και έξοδα 
προσωπικού (ΠΟΕ) 

621.218,16 550.369,17 -70.848,99 -11,40% 

2. Λοιπά 
έξοδα 

χρήσης 

(6)_Έξοδα Χρήσης - 
(60) _Αμοιβές και 

έξοδα προσωπικού 

1.127.691,5
4 

682.741,92 -444.949,62 -39,46% 

3. Δαπάνες 
για 

επενδύσεις 
(+) (7) _Επενδύσεις 

1.078.493,3
2 

475.678,88 -602.814,44 -55,89% 
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Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, πλέον, υπολογίζεται σωρευτικά η 
απόκλιση των συνολικών πραγματοποιημένων πληρωμών σε σχέση με τους αντίστοιχους 
στόχους πληρωμών. (Απολογισμός – Στόχος). Επομένως οι αρνητικές αποκλίσεις είναι 
θεμιτές, καθώς η πραγματοποίηση των δαπανών δεν πρέπει να ξεπεράσει τους στόχους που 
έχουν τεθεί.  

 
Απλήρωτες Υποχρεώσεις στις 31/12/2019 
 
Οι απλήρωτες υποχρεώσεις αποτελούν την τρίτη παράμετρο του ελέγχου επίτευξης των 

στόχων σύμφωνα με την §1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 34574.  
 

Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις (Γ2) 
Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 

140.000,00 145.247,41 5.247,41 

 
  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ  
 

Με την ΚΥΑ 34574 εισήχθησαν στον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισμού δύο νέες 
έννοιες, το Ταμειακό Αποτέλεσμα και το Οικονομικό Αποτέλεσμα. 

 
Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Ταμειακού Αποτελέσματος ορίζεται η διαφορά των 

στόχων εσόδων και εξόδων, ενώ στην §3γ του άρθρου 3, ορίζεται ότι «η ποσοτική διαφορά 
των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων αποτελεί την απόκλιση από τον 
στόχο του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ».  

 

4. Πληρωμές 
ΠΟΕ 

(81)_Πληρωμές 
υποχρεώσεων 

(Π.Ο.Ε.) - (8111) 
_Αμοιβές και 

έξοδα προσωπικού 
+ (83) 

_Επιχορηγούμενες 
πληρωμές 

υποχρεώσεων 
(Π.Ο.Ε.) 

122.560,79 105.892,69 -16.668,10 -13,60% 

5. Αποδόσεις 
εσόδων υπέρ 
Δημοσίου και 

τρίτων 

(82)_α) Αποδόσεις 
εσόδων υπέρ 
Δημοσίου και 

τρίτων - (8262) 
_Επιστροφή 

χρημάτων λόγω 
ανάκλησης 
κατανομής 

χρηματοδότησης 
ΠΔΕ 

360.814,89 238.689,23 -122.125,66 -33,85% 

Σύνολο 
Εξόδων (Β1)  

3.310.778,7
0 

2.053.371,89 
-

1.257.406,8
1 

-37,98% 
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Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Οικονομικού Αποτελέσματος ορίζεται η διαφορά του 
ταμειακού αποτελέσματος και του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων, ενώ στην §3ε ως 
Οικονομικό Αποτέλεσμα ορίζεται, «Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου 
ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και των επί του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων 
αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ. Η αναγωγή της 
απόκλισης σε ποσοστό πραγματοποιείται από τον τύπο (Απόκλιση οικονομικού 
αποτελέσματος / στόχο συνολικών εσόδων)». 

 
Παραθέτουμε τον αντίστοιχο πίνακα υπολογισμού του Ταμειακού και Οικονομικού 

Αποτελέσματος  καθώς και το ποσοστό της απόκλισης για το Γ΄ τρίμηνο. 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 

 
Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 

Σύνολο εσόδων (Α1) 2.526.045,99 2.162.237,05 -363.808,94 

6. Διαθέσιμα  1.612.832,04 1.612.832,04  

Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6) 4.138.878,03 3.775.069,09 -363.808,94 

 
   

Σύνολο Εξόδων (Β1) 3.310.778,70 2.053.371,89 -1.257.406,81 

 
   

(Δ). Ταμειακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1 828.099,33 1.721.697,20 893.597,87 

 
   

Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2) 140.000,00 145.247,41 5.247,41 

 
   

 (Ε).Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2) 828.099,33 1.576.449,79 888.350,46 

 
   

Ποσοστό απόκλισης Οικονομικού 
Αποτελέσματος 

21,46% 
  

 
 

Η διαφορά εσόδων και χρηματικών διαθεσίμων με τα έξοδα (Α1+6 – Β1)διαμορφώνει 
την απόκλιση του Ταμειακού Αποτελέσματος σε 893.597,87€. και η απόκλιση του 
Οικονομικού Αποτελέσματος έναντι του στόχου είναι θετική  ύψους  888.350,46€.  

 Τα ταμειακά διαθέσιμα ποσού 1.721.697,20€ είναι αρκετά για να καλύψουν τις 
απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου, ποσό 145.247,41€ και να χρηματοδοτήσουν περαιτέρω 
ανάγκες. 

Συνεπώς η απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος από τον στόχο είναι θετική, 
ποσοστού 21,46%. 

Πολύ σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση θετικού οικονομικού αποτελέσματος είχε η 
απόκλιση των εξόδων, που κυμάνθηκε εντός των στόχων και οδήγησε σε θετικό αποτέλεσμα.   

Η Προϊσταμένη Οικονομικού 
Σοφία Νεχαλιώτου» 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη και 

τους πίνακες στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που επισυνάπτονται 

στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

 

 Ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας αναφέρει ότι, η απόκλιση του 

οικονομικού αποτελέσματος από τον στόχο μεν είναι θετική, σε ποσοστό 21,46% και 

το θετικό αποτέλεσμα είναι θεμιτό, αλλά, το ύψος του πρέπει να θεωρηθεί πολύ υψηλό 
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επειδή η απόκλιση των εξόδων ήταν πολύ υψηλότερη από την υστέρηση είσπραξης 

των προβλεπόμενων εσόδων στο εξεταζόμενο διάστημα. Ειδικά οι κωδικοί «Δαπάνες 

για Επενδύσεις» παρουσιάζουν απόκλιση από τον στόχο -55% και αυτό δηλώνει 

αδυναμία της Δημοτικής αρχής να απορροφήσει πόρους και να υλοποιήσει τις 

προγραμματισμένες επενδύσεις του τεχνικού προγράμματος 2020...” 

Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος  κ.Ελ.Τζουβάρας λέει ότι, το πρώτο εννεάμηνο του 

2020 ολόκληρος ο κόσμος έζησε τις συνέπειες του Κορωνοϊού. Συγκεκριμένα 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος η πτώση στο ΑΕΠ το Β΄ τρίμηνο 

του 2020 ήταν στο δυσθεώρητο 15,2%, που αποτελεί την μεγαλύτερη ύφεση στη 

μεταπολεμική ιστορία της Ελλάδας. Συνεπώς στο συγκεκριμένο μακροοικονομικό 

πλαίσιο είναι ακατόρθωτο να μείνουν ανεπηρέαστα τα οικονομικά μεγέθη της Κέας . 
 

Οι κ.κ. Ν. Δεμένεγας, Γροσομανίδη , Πατηνιώτης, Σ.Μουζάκη, Γκρέκας, και 

Λέανδρος  ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την απόφαση 182-

2020_(ΑΔΑ:6ΣΧΗΩΕΔ-ΦΘΒ) της Οικονομικής Επιτροπής, τις ανωτέρω διατάξεις, 

τους πίνακες στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που επισυνάπτονται 

στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και την εισήγηση του 

Αντιδημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(10 ΥΠΕΡ,  και 6 ΠΑΡΩΝ) 

 

Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το γ’ 

τρίμηνο του έτους 2020, τους  πίνακες στοχοθεσίας και εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής.  
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 131/2020 
 

 

Θέμα 4
ο
: Λήψη απόφασης σχετικά με καταγγελία Χαράλαμπου Πασσάλη. 

[Πρόεδρος Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Γ. Δεμένεγας] 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Πρόεδρο της Κοινότητας Ιουλίδας κ. 

Γεώργιος Δεμένεγα, ο οποίος λέει τα εξής: 

Σχετικά με την υπ’αριθμ. 4153/28-8-2020 καταγγελία, που έχει καταθέσει 

ιδιοχείρως ο Χαράλαμπος Πασσάλης επ’ ονόματι της κας Μιχαλά Πασσάλη 

Αικατερίνης και αφορά σε δομικό έργο έμπροσθεν ιδιοκτησίας της, για το οποίο 

ζητείται η αποξήλωση,  μετά την υπ ΄αριθμόν 26/2020 απόφαση του ΔΣ της 

Κοινότητας Ιουλίδας έγινε αυτοψία στο συγκεκριμένο σημείο του οικισμού Ιουλίδας 

και διαπιστώθηκε ότι: 

Τα κηπάρια βρίσκονται σε δημόσιο χώρο και όχι σε είσοδο ή οικόπεδο 

συγκεκριμένης ιδιοκτησίας. 

Οι ζαρντινιέρες βρίσκονται στην άκρη του δρόμου για λόγους ασφαλείας των 

πεζών, αλλά η τοποθέτηση τους μπορεί να εμποδίζει την διέλευση των ομβρίων 

υδάτων. 

Κατόπιν και της υπ’αριθμ. 27/2020 απόφασης του ΔΣ Κοινότητας Ιουλίδας 

προτείνεται, τα κηπάρια, για λόγους καλαισθησίας, να παραμείνουν ως έχουν. 
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Οι ζαρντινιέρες να αντικατασταθούν με άλλες, υπερυψωμένες από το έδαφος ώστε 

να επιτρέπεται η διέλευση των ομβρίων υδάτων και να μην δημιουργούν πρόβλημα 

στην παρακείμενη οικία. 

Έτσι επιτυγχάνεται η καλαισθησία του χώρου και η ασφάλεια των πεζών. 

 

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το δημοτικό συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη 

τα ανωτέρω και την εισήγηση του Προέδρου Κοινότητας Ιουλίδας κ. Γ. Δεμένεγα, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Τα κηπάρια, τα οποία βρίσκονται σε δημόσιο χώρο και όχι σε είσοδο ή οικόπεδο 

συγκεκριμένης ιδιοκτησίας, για λόγους καλαισθησίας, να παραμείνουν ως έχουν. 

Οι ζαρντινιέρες να αντικατασταθούν με άλλες, υπερυψωμένες από το έδαφος ώστε 

να επιτρέπεται η διέλευση των ομβρίων υδάτων και να μην δημιουργούν πρόβλημα 

στην παρακείμενη οικία. 

Έτσι επιτυγχάνεται η καλαισθησία του χώρου και η ασφάλεια των πεζών. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 132/2020 
 

 

Θέμα 5ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβαση με τον Αναπτυξιακό 

Οργανισμό ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ  ΑΕ», για το έργο «Μελέτη για την ανέγερση νέου 

παιδικού σταθμού στο Δήμο Κέας». [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα. 

Ειρ.Βελισσαροπούλου] 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η 

οποία εισηγούμενη το 5
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, βάσει του άρθρου 

72 παρ. 1 περιπτ. θ' ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή «Αποφασίζει για την έγκριση 

των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του 

άρθρου 12 του ν. 4412/2016». 

Σύμφωνα, όμως, με τον Ν. 4735 άρθρο 40 παρ. 1 περ. ζ’, που τροποποιεί το 

ανωτέρω άρθρο, η Οικονομική Επιτροπή  «Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 

συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, 

πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 

δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και 

αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, 

σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.». 

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 & 2 του Ν. 4412/2016 «1. Για τη διεξαγωγή της 

διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή 

μελέτης απαιτείται, η αρμόδια τεχνική υπηρεσία κάθε αναθέτουσας αρχής να διαθέτει 

ελάχιστη στελέχωση που περιλαμβάνει, ιδίως, τον ελάχιστο αριθμό προσωπικού της και 

τα προσόντα αυτών (ειδικότητες, εμπειρία κ.λ.π.), σύμφωνα με την απόφαση του 

επόμενου εδαφίου προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στα/στις προς 

ανάθεση έργα/μελέτες, ανάλογα με την εκτιμώμενη αξία, το είδος, την κατηγορία τους, το 

μέγεθος και την πολυπλοκότητά τους. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται 

εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζεται η ελάχιστη στελέχωση 

κατά αριθμό, ειδικότητα, προσόντα των απασχολούμενων σε αυτή, καθώς επίσης και οι 

ειδικότερες προδιαγραφές επάρκειάς της ανάλογα με την εκτιμώμενη αξία, το είδος, την 

κατηγορία, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των έργων ή των μελετών. 
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2. Σε περίπτωση που η τεχνική υπηρεσία δεν πληροί τις προδιαγραφές επάρκειας που 

προβλέπονται από την απόφαση της παραγράφου 1, θεωρείται υπηρεσία που δεν έχει 

τεχνική επάρκεια και η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη 

των δημοσίων συμβάσεων, έργων ή μελετών αρμοδιότητάς της, διενεργούνται, με 

προγραμματική σύμβαση από την τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος την αναθέτουσα 

αρχή φορέα ή της οικείας περιφέρειας ή από άλλη τεχνική υπηρεσία φορέων της Γενικής 

Κυβέρνησης της περίπτωσης β΄ της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένου ότι Το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας, δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνική 

επάρκεια, η Δήμαρχος θέτει υπόψη του ΔΣ το συνημμένο σχέδιο προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ 

«ΕΥΔΗΜΟΣ  ΑΕ». 

 

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η συνεργασία του Δήμου 

Κέας και του ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε., με σκοπό την υλοποίηση του έργου που αφορά στη 

«Μελέτη για την ανέγερση νέου παιδικού σταθμού στο Δήμο Κέας». 

 

Ως μέλη του Δήμου Κέας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

εισηγούμαστε τους: 

1. Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχος Κέας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή 

τον Γεώργιο Βουτσινά, δημοτικό σύμβουλο 

2. Μαρία Πατηνιώτη, δημοτική σύμβουλο, με αναπληρωτή τον Ελευθέριο 

Τζουβάρα, Αντιδήμαρχο 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:  

να εγκρίνει την εν λόγω προγραμματική σύμβαση, να εξουσιοδοτήσει τη Δήμαρχο 

για την υπογραφή της, καθώς και να ορίσει δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου με τους 

αναπληρωτές τους ως μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της 

Σύμβασης. 

 

Ο κ. Γκρέκας αναφέρεται στην ανάγκη στελέχωσης της τεχνικής υπηρεσίας του 

Δήμου μας. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

σχετικές διατάξεις, το σχέδιο της σύμβασης και την εισήγηση της Δημάρχου  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ και 

του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ», με σκοπό την υλοποίηση 

του έργου που αφορά στη «Μελέτη για την ανέγερση νέου παιδικού σταθμού στο 

Δήμο Κέας» ως παρατίθεται. 

2. Ορίζει ως μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης τους: 

 Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχος Κέας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή 

τον Γεώργιο Βουτσινά, δημοτικό σύμβουλο Κέας 

 Μαρία Πατηνιώτη, δημοτική σύμβουλο Κέας, με αναπληρωτή τον Ελευθέριο 

Τζουβάρα, Αντιδήμαρχο Κέας 

 Παρασκευή Τατούλη, Δ/νουσα Σύμβουλο  «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» με αναπληρωτή 

τον Δημήτριο Δημητρίου, μέλος Δ.Σ. «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» 

3. Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, όπως υπογράψει την 

προγραμματική σύμβαση.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Τίτλος: 

 

 

ΕΡΓΟ  «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ» 

 

  

  

 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

 

1. ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.»  

 
 

 

 

ΑΘΗΝΑ –                    2020 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ» 

Στην Αθήνα σήμερα …………………, ημέρα ………………. οι  παρακάτω συμβαλλόμενοι : 

 

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» (με αριθμό ΓΕΜΗ 155877103000, ο οποίος εδρεύει στη Λεωφ. Μαραθώνος, Θέση 
«Οινοποιείο», Πικέρμι, Τ.Κ. 19009 και  εκπροσωπείται νόμιμα από την Διευθύνουσα Σύμβουλο αυτής Παρασκευή Τατούλη, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/11-08-2020 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του. 

O Δήμος Κέας (Ο.Τ.Α. A΄ βαθμού), που εδρεύει στην Ιουλίδα και εκπροσωπείται  νόμιμα από τη Δήμαρχο Κέας , Ειρήνη 
Βελισσαροπούλου.  

 
Με βάση τις διατάξεις: 
 

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) και ισχύει. 

2. Τη  με αριθμό. 61190/12.10.2018 (ΦΕΚ 5015/B’/12.11.2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με 
τίτλο: «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας» (αρ. αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 
Κέας: 109 & 182/2018).  

3. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Των άρθρων 2-4 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-03-2020) για τη «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.  

5. Την εγκύκλιο 200/Α.Π. 37260/16-06-2020 της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν.4674/2020 (Α΄53) και ν. 4690/2020 (Α΄104).   

6. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 

7. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

8. Του Ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον 
προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή 
της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. 

9. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

10. Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου 
Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Του ν. 4714/2020 (Α’ 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού». 

12. Το υπ’ αριθμ. 5015/B’/12.11.2018 ΦΕΚ που αφορά στην έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας.  

13. Την από 7-8-2020 σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ Α.Ε.» και το Διακριτικό Τίτλο 
«ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» (Αρ. ΓΕΜΗ 155877103000).  

14. Το από 28-09-2020 υπ’ αριθμ. 2 Πρακτικό Γ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.», με το οποίο 
εγκρίθηκε ο Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, συστάθηκε η Τεχνική Υπηρεσία, με 
προϊστάμενο και στελέχη όπως ο νόμος ορίζει.  
 

και έχοντας υπόψη: 

1. Το υπ. αρ. 5878/26.11.2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Κέας, σύμφωνα με 
το οποίο δε δύναται στην παρούσα φάση να εκπονήσει την εν λόγω μελέτη.   

2. Το με αριθμ. Πρωτ. 41/26.11.2020 έγγραφο της Διευθύνουσας Συμβούλου  του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.», με το 
οποίο διαβιβάζεται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Οργανισμού πίνακας προεκτιμώμενων αμοιβών και η πρόταση συνεργασίας 
για το παρόν έργο.  

3. To υπ. Αρ. 5880/26.11.2020 έγγραφο της Δημάρχου Κέας προς τον Αναπτυξιακό Οργανισμό για την αποδοχή της πρότασης 
συνεργασίας για το παρόν έργο και την πρόθεση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης.  

4. Το με αριθμό 100061718 εγγραφής του ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.  
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5. Το υπ’ αριθμ. 04/28-09-2020 πρακτικό του Δ.Σ. του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α., με το οποίο εγκρίθηκε η σύναψης σύμβασης μίσθωσης 
έργου για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως ο νόμος προβλέπει.  

6. Την υπ. Αριθμ.  19/26.11.2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας και 
ορίστηκε εκπρόσωπος του στην Κοινή Επιτροπή  Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Σύμβασης 

7. Την υπ. Αριθμ. …./2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέας με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης.  

8. Την υπ. Αριθμ……../2020 (ΑΔΑ…………) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Δήμου Κέας.   
 

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει:  

 Προοίμιο  

 Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης  

 Προϋπολογισμός και Πόροι Χρηματοδότησης  

 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης  

 Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης  

 Επίλυση Διαφορών  

 Τελικές Διατάξεις  
 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

 
Ο Δήμος Κέας περιλαμβάνει το νησί της Κέας και την Μακρόνησο.   Έδρα του Δήμου είναι η Ιουλίδα, με κύριο λιμάνι την Κορησσία 
ή Λιβάδι. Ο Δήμος Κέας έχει μόνιμο πληθυσμό 2.455 κατοίκους. Το νησί διαθέτει 3 Δημοτικά Σχολεία (δύο εξαθέσια και ένα 
διθέσιο), Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις και Επαγγελματικό Λύκειο, καθώς και τρία νηπιαγωγεία. Η Κέα

 
είναι το δυτικότερο 

κατοικήσιμο νησί των Κυκλάδων και η επιφάνειά της εκτιμάται στα 131,693 τ χλμ ενώ έχει μήκος ακτών 88 χιλιόμετρα. Είναι το πιο 
κοντινό κατοικήσιμο κυκλαδονήσι στην Αττική, είναι το 6ο σε έκταση και το 10ο σε πληθυσμό νησί των Κυκλάδων. Νησί με 
πλούσια ιστορία και πολιτιστικό απόθεμα, η Κέα διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, ενώ έχει πρωταγωνιστήσει και 
στην τουριστική ανάπτυξη των Κυκλάδων, με κύριο ειδοποιό χαρακτηριστικό την προσήλωση στις αρχές της αειφορίας και την 
διατήρηση του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος.  
 
Με γνώμονα την αναβάθμιση των υποδομών του Δήμου, βασική κατεύθυνση την προστασία και διάσωση της πολιτιστικής και 
οικιστικής παράδοσης, καίριους πυλώνες τις καινοτόμες και αναπτυξιακές δράσεις και τέλος την προσήλωση στην  ενίσχυση των 
κοινωνικών υποδομών και τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους δημότες, ο Δήμος Κέας έχει άμεση ανάγκη να 
προχωρήσει με ταχύτητα στην υλοποίηση έργων, των οποίων η χρηματοδότηση έχει ενταχθεί σε διάφορα προγράμματα.  
 
Αναλυτικότερα, υφίσταται η αναγκαιότητα ωρίμανσης οριστικών μελετών και η εξασφάλιση συναφών αδειοδοτήσεων για το έργο 
«Ανέγερση Νέου Παιδικού Σταθμού Δήμου Κέας», μελέτες για την ωρίμανση των οποίων έχει δεσμευτεί πίστωση στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας  με  ΚΑΕ 60.7411.0001.  
 
Ειδικότερα και στο πλαίσιο του έργου «Ανέγερση Νέου Παιδικού Σταθμού Δήμου Κέας», ο Δήμος Κέας προτίθεται να ωριμάσει τις 
μελέτες προκειμένου να χρηματοδοτηθεί στη συνέχεια η ανέγερση ενός νέου Παιδικού Σταθμού σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου 
Κέας, στη θέση «Τρία Πηγάδια»  Ιουλίδας, εντός οικοπέδου εκτός σχεδίου, εκτός ορίων οικισμού, εντός ζώνης αρχαιολογίας Β2, το 
οποίο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, με συνολικό εμβαδό 4.176,00 μ2.   Συγκεκριμένα, η δόμηση δύναται να καλύπτει τα 184,87 
τμ, μη συμπεριλαμβανομένης της λιθοδομής της εξωτερικής τοιχοποιίας.  
 
Στο πλαίσιο της ωρίμανσης του κυρίως έργου (κατασκευαστικού) προβλέπονται η εκτέλεση προπαρασκευαστικών ενεργειών που 
θα περιλαμβάνουν τις αναγκαίες μελέτες ωρίμανσης του κυρίως έργου (π.χ. οι οριστικές μελέτες, διαδικασία αδειοδοτήσεων). 
 
Πιο συγκεκριμένα για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ» απαιτούνται οι κάτωθι 
μελέτες:  

 Τοπογραφική  

 Αρχιτεκτονική  

 Στατική  

 Η/Μ  

 Γεωτεχνική  

 ΣΑΥ/ΦΑΥ 

 Τεύχη Δημοπράτησης  
 
Ο κύριος του έργου (Δήμος Κέας) διαθέτει πόρους για τη χρηματοδότηση της ωρίμανσης του έργου αυτού. Το Αυτοτελές Τμήμα 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος ωστόσο, αδυνατεί να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες, καθώς δεν πληροί τις 

https://el.wikipedia.org/wiki/Τετραγωνικό_χιλιόμετρο
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προδιαγραφές επάρκειας, όπως πλήρη στελέχωση και τις ειδικότερες προδιαγραφές επάρκειας, αναλόγως της εκτιμώμενης αξίας, 
του είδους, της κατηγορίας, του μεγέθους και της πολυπλοκότητας του ζητούμενου έργου με κίνδυνο απένταξης της 
χρηματοδότησης της μελέτης. Για το λόγο αυτό απαιτείται, τόσο λόγω της σκοπιμότητάς του, όσο και λόγω των στενών χρονικών 
περιθωρίων, η υποστήριξη της υπηρεσίας στο ως άνω αναφερόμενο έργο.  
 
Ως εκ τούτων, ο Δήμος Κέας (κύριος του έργου) συμβάλλεται με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την 
επωνυμία «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» για την εκπόνηση  των οριστικών μελετών και για 
τη συνδρομή στην εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ».  
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την εκπόνηση της μελέτης για το έργο με 
τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ» από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α. 
«ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.» για λογαριασμό του  Δήμου Κέας. Για τη χρηματοδότηση των μελετών έχει δεσμευτεί πίστωση στον 
προϋπολογισμό  οικ. έτους 2020 του Δήμου Κέας με  ΚΑΕ 60.7411.0001, ύψους 33.351,00€ και θα δεσμευθεί πίστωση  ύψους 
77.819,00€ στον αντίστοιχο ΚΑΕ του οικ. έτους 2021.  
 
Συγκεκριμένα, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», στο πλαίσιο 
της παρούσας, θα εκπονήσει τις κάτωθι μελέτες, όπως προκύπτει από σχετική αλληλογραφία:  

 Τοπογραφική 

 Αρχιτεκτονική  

 Στατική  

 Η/Μ  

 Γεωτεχνική   

 ΣΑΥ/ΦΑΥ 

 Τεύχη Δημοπράτησης 

 
Παράλληλα, ο «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη στην εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και την 
εξεύρεση του χρηματοδοτικού εργαλείου για την επόμενη φάση της κατασκευής του έργου, όπως και την υποβολή της πρότασης 
χρηματοδότησης.  

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Το έργο αφορά στη μελέτη για την ανέγερση Νέου Παιδικού Σταθμού του Δήμου Κέας στη θέση «Τρία Πηγάδια» Ιουλίδας.  

ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Ο προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν έντεκα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ευρώ 
(111.170,00 €),  στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.  που αναλογεί, και αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

Για την ωρίμανση των μελετών έχει δεσμευτεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας με  ΚΑΕ 60.7411.0001. 
 
Η αποπληρωμή των εργασιών πραγματοποιείται από το Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέας, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ 
«ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ», σύμφωνα με τα στάδια υλοποίησης της μελέτης, ως κάτωθι:  

 Α΄ Στάδιο: 30% του συνολικού προϋπολογισμού  

 Β΄ Στάδιο: 50% του συνολικού προϋπολογισμού 

 Γ΄ Στάδιο: 10% του συνολικού προϋπολογισμού 

  Δ΄ Στάδιο: 10% του συνολικού προϋπολογισμού 

 
Κάθε αύξηση του κόστους των επιμέρους εργασιών ή της συμβατικής δαπάνης μετά την υπογραφή των συμφωνητικών με τους 
μελετητές, βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α.  
 

ΑΡΘΡΟ 6 :  ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

1. Οι μελέτες θα εκπονηθούν από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α  σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. 
2.  Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό των εφαρμοζόμενων διατάξεων για την 
ανωτέρω ανάθεση, δεν δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος του Δήμου Κέας για τη 
χρηματοδότηση του έργου. 
3. Ο Δήμος Κέας δεν ευθύνεται έναντι  άλλων προσώπων που δύνανται να εγείρουν αξιώσεις από τον Φορέα Υλοποίησης. 

4. Μετά την οριστική παραλαβή της μελέτης, ο Δήμος Κέας  αναλαμβάνει την ευθύνη για τις διαδικασίες, ώστε να καταστεί δυνατή 
η εφαρμογή της μελέτης,  με δικές του δαπάνες και ευθύνη.  
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ΑΡΘΡΟ 7 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται έως οκτώ (8) μήνες. Στο χρονικό 
αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκπόνηση της μελέτης μέχρι την οριστική παραλαβή της. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι 
ένα (1) επιπλέον έτος με συμφωνία των συμβαλλομένων και με εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 10. 
 
2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 
 
3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, 
κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της 
προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής. 

4. Η μελέτη θα παραδοθεί κατά τμήματα, ως κάτωθι:  

ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Στρατηγικός Σχεδιασμός παρεμβάσεων  

i. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης – Στόχοι & Προτεραιότητες  

ii. Αρχιτεκτονική προμελέτη  

ΣΤΑΔΙΟ Β’ : Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών  

i. Αρχιτεκτονική Μελέτη 

ii. Στατική Μελέτη  

iii. Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη 

iv. Φυτοτεχνική Μελέτη   

ΣΤΑΔΙΟ Γ΄: ΩΡΙΜΑΝΣΗ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  

i. Τεύχη Δημοπράτησης  

ii. Εκπόνηση Σχεδίου Ασφαλείας & Υγείας – Φακέλου Ασφαλείας & Υγείας  

ΣΤΑΔΙΟ Δ΄: Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την κατασκευή του έργου  

 

Το χρονοδιάγραμμα των παραδοτέων ανά στάδιο έχει ως κάτωθι:  

 Α΄ Στάδιο: Ένας (1) μήνας από την υπογραφή  

 Β΄ Στάδιο: Δύο(2) έως τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή 

 Γ΄ Στάδιο: Τρείς  (3) μήνες έως έξι (6) από την υπογραφή 

 Δ΄ Στάδιο: Έξι (6) μήνες έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή  
 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Α.   Ο ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. αναλαμβάνει: 
1. Να εκπονήσει, να ελέγξει, να θεωρήσει και να εγκρίνει τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες που θα απαιτηθούν σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία και τις προβλεπόμενες διαδικασίες της παρούσης.  
2. Να συντάξει τα Τεύχη Δημοπράτησης.  
3. Να υποστηρίξει το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας  στην εξασφάλιση των 

αδειοδοτήσεων, εγκρίσεων από τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες, σε περίπτωση που χρειαστεί.  
4. Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση στους αντισυμβαλλόμενους και στους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς, όποτε αυτό του 

ζητηθεί.  
5. Να οργανώσει την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης σε διαδικαστικό επίπεδο.  
6. Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό  προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα για την ομαλή υλοποίηση και 

έγκαιρη ολοκλήρωση των μελετών, στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.  
7. Να διαθέτει τον αναγκαίο χώρο, που χρειάζεται , καθώς και την παροχή υπηρεσιών από τα διαθέσιμα στελέχη της στα γραφεία 

των υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλοποίηση των μελετών.  
8. Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης των μελετών. 
9. Να ορίσει τον εκπρόσωπο του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 10.  
10. Να παρέχει Γραμματειακή Υποστήριξη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από υπάλληλό του. 
11. Να αποστέλλει στο αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέας  κάθε πιστοποίηση δαπάνης και 

λογαριασμό έργου που φέρει την έγκριση του ιδίου με επισυναπτόμενα τα τιμολόγια και τα λοιπά δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από το νόμο, σε τρία επικυρωμένα (3) αντίγραφα, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής. 

12. Την εν γένει συνεχή ενημέρωση του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Κέας  για όλα τα στάδια 
ανάθεσης και εκτέλεσης των μελετών. 
 
Β.   Ο Δήμος Κέας αναλαμβάνει: 
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13. Να παρέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την 
υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης.  

14. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 10.  
15. Την υποχρέωση να εξασφαλίσει την πληρωμή του οικονομικού αντικειμένου της παρούσας.  

 
ΆΡΘΡΟ 9:  ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ  
Ο ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων, για τη μη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση 
της εκπόνησης της μελέτης. 
 
Ο Δήμος Κέας είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α., 
σχετιζομένων, είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας και τη χρήση των χώρων παρέμβασης, είτε με τη μη λήψη όλων των κατά νόμο 
απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων και τη μη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση του έργου.   
 
Ο ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητας του και γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή 
και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση της μελέτης  και την από αυτόν απορρόφηση των πιστώσεων. 
 
ΑΡΘΡΟ 10 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούμενη από 
τρία (3) μέλη, τα οποία είναι: α) δύο (2) στελέχη Δήμου Κέας  με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Κέας,  β) ένα (1) στέλεχος του ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.  

Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας.  
3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής και την τήρηση του 
χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την πληρωμή κάθε λογαριασμού – πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη υλοποίηση της προγραμματικής 
σύμβασης 

γ) ενημερώνεται για την πορεία υλοποίησης της μελέτης. 
δ) εισηγείται αιτιολογημένα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάγκη τροποποίησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης.  
 
4. Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη του Προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία 
θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά μέλη της τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από  την ημερομηνία 
συνεδρίασης. 
 
5. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά από την υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό μέλος της. 
 
6 Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α. ή στα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος Δήμου Κέας όπως ορίζεται ειδικότερα στην πρόκληση του Προέδρου της ή με τηλεδιάσκεψη. Κατά τη συνεδρίαση 
υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση της Επιτροπής τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία 
πέμπτα του συνόλου των μελών της. Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
παρόντων μελών της  
 
7. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του ΕΥΔΗΜΟΥ 
Α.Ε.Ο.Τ.Α.  
 
ΑΡΘΡΟ 11 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η Προγραμματική Σύμβαση τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης προς τα αντισυμβαλλόμενα 
μέρη ειδικώς αιτιολογημένη αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση. Για την τροποποίησή της λαμβάνεται 
απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών και υπογράφεται τροποποιητική σύμβαση. 
 
2.Τροποποιήσεις αναφορικά με το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης της σύμβασης δεν επιτρέπονται. 
 
ΑΡΘΡΟ 12 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ 

1.  Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 
 
2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων, παρέχει στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το 
δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη 
περίπτωση το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του, καθώς και να 
εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης προγραμματικής συμβάσεως. 
 
ΑΡΘΡΟ 13 :  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης η 
οποία δεν επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια 
των Αθηνών. 
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ΑΡΘΡΟ 14 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το 
οποίο υπογράφεται  σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2). 

 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ  
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

 
 

       ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ  
 

  

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

 
 
 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΤΟΥΛΗ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ      
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1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 1.600,00 € 6 96.00 € 1.696,00 € 2,00 4,00 1,00 3.392,00 € 6.784,00 € 1.696,00 € 11.872,00 € 
 

2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 432.,74€ 6 25,96€ 458,70€ 2,00 4,00 1,00 917,41€ 1.834,82€ 458,70€ 3.210,93 € 
 

3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1.600,00 € 6 96,00 € 1.696,00 € 2,00 4,00 1,00 3.392,00 € 6.784,00 € 1.696,00 € 11.872,00 € 
 

4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1.600,00 € 6 96,00 € 1.696,00 € 2,00 4,00 1,00 3.392,00 € 6.784,00 € 1.696,00 € 11.872,00 € 
 

5 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1.700,00 € 6 102,00 € 1.802,00€ 2,00 4,00 1,00 3.604,00 € 7.208,00 € 1.802,00€ 12.614,00 € 
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6 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1.700,00€ 6 102,00€ 1.802,00€ 2,00 4,00 1,00 3.604,00 € 7.208,00 € 1.802,00€ 12.614,00 € 
 

7 
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

1.500,00 € 6 90,00 € 1.590,00 € 2,00 4,00 1,00 3.180,00 € 6.360,00 € 1.590,00 € 11.130,00 € 
 

8 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1.950,00 € 6 117,00 € 2.067,00 € 2,00 4,00 1,00 4.134,00 € 8.268,00 € 2.067,00 € 14.469,00 € 
 

Συνολικό κόστος δαπανών 12.082,74 €  6   12.807.70€ 2 4 1  25.615,41 € 51.230,82€ 12.807,70€  89.653,93 € 
 

 
 
            

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

  Κατηγορίες εργασιών Ποσοστό Κόστος 

1 Οργάνωση/Σχεδιασμός 28,57% 25.615,41€ 

2  Τεχνική Ωρίμανση 57,14% 51.230,82€ 

3  Σχεδιασμός Υλοποίησης 14,29% 12.807,70€ 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 89.653,93€ 

  ΦΠΑ 24,00% 21.516,94€ 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   111.170,87€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  

ΜΗΝΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 

 ΣΤΑΔΙΟ Α΄: i) Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης – Στόχοι & Προτεραιότητες ii) 
Αρχιτεκτονική  προμελέτη  

x x     
     

ΣΤΑΔΙΟ Β’ : Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών  
i. Αρχιτεκτονική Μελέτη  

ii.Στατική Μελέτη 

iii.Η/Μ Μελέτη  
iv.Γεωτεχνική  Μελέτη 

v.Τοπογραφική Μελέτη   

   x x 

x     

ΣΤΑΔΙΟ Γ΄: ΩΡΙΜΑΝΣΗ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  
i.  ΣΑΥ/ΦΑΥ 

ii.Τεύχη Μελέτης Δημοπράτησης    
    x 

x x x   

ΣΤΑΔΙΟ Δ΄: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ  

   

    
 

X                

  
 

X 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 133/2020 
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Θέμα 6
ο
: Έγκριση 13ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Κέας. 

[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας] 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα ο οποίος 

εισηγείται το 1
ο
 θέμα περί έγκρισης 13

ης
 αναμόρφωσης Π/ Υ Δήμου Κέας ως εξής: 

«Ο Προϋπολογισμός του Δήμου Κέας για το έτος 2020 ψηφίστηκε με την υπ‘αριθμ. 

1/2020 απόφαση ΔΣ. Σύμφωνα και με την με την υπ΄αριθμ. 186-2020_(ΑΔΑ: ΨΗΧΝΩΕΔ-

Ν63) απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής, υπάρχει ανάγκη αναμόρφωσης του Π/Υ 

Ο.Ε.2020. 
Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής: 

 

Υπηρεσία Ύδρευσης Αποχέτευσης 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

25.6117.0003 

Σύμβουλος Τεχνικής 
Υποστήριξης για την 

προέγκριση δημοπράτησης του 
έργου «Δίκτυα αποχέτευσης  

και Εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας και διάθεσης 

λυμάτων » 

11.000,00 -5.000,00 6.000,00 

25.6117.0005 

Σύμβουλος για την υποβολή 
φακέλου στο πρόγραμμα 

«Αντώνης Τρίτσης» για την 
πρόσκληση   «Ολοκληρωμένη 
διαχείριση αστικών λυμάτων» 

0,00 5.000,00 5.000,00 

25.6672.0003 
Ανταλλακτικά για τους 

αυτόματους πωλητές νερού 
8.000,00 -1.000,00 7.000,00 

25.7135.0009 
Προμήθεια πόρτας για την 

είσοδο του αντλιοστασίου στα 
Χαβουνά 

0,00 1.000,00 1.000,00 

  19.000,00 0,00 19.000,00 

 
 

Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

20.6117.0002 Διαχείριση λειτουργίας ΧΥΤΑ 5.500,00 -5.000,00 500,00 

20.6117.0003 
Σύμβουλος για την υποβολή 

φακέλου στο πρόγραμμα 
«Αντώνης Τρίτσης» για την 

0,00 5.000,00 5.000,00 
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πρόσκληση «Χωριστή Συλλογή 
Βιοαπολήτων, Γωνιές 

ανακύκλωσης και Σταθμοί 
Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων» 

  5.500,00 0,00 5.500,00 

 

Επιχορήγηση για κάλυψη αναγκών που προκλήθηκαν από τον covid-19 

 
Με την απόφαση 79903/20-11-2020 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:9ΨΣ346ΜΤΛ6-5ΟΘ) επιχορηγήθηκε ο Δήμος 
Κέας με το ποσό των 24.362,76€. Η ΟΕ αποδέχθηκε την επιχορήγηση με την 184_2020 απόφασή 
της 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

1219.0004 

Επιχορήγηση προς κάλυψη 
έκτακτων και επιτακτικών 

αναγκών λόγω εμφάνισης του 
κορονοϊού COVID-19 

36.537,81 24.362,76 60.900,57 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

15.6681.0001 
Προμήθεια φαρμακευτικού 

υλικού (covid-19) 
3.337,81 1.000,00 4.337,81 

20.6041 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα ΙΔΟΧ) 

59.556,00 16.500,00 76.056,00 

20.6054 
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 

προσωπικού 
18.996,00 6.862,76 25.858,76 

  81.889,81 24.362,76 106.252,57 

 
 

Επιχορήγηση για το έργο «Απαλλοτριώσεις για την κατασκευή ΧΥΤΑ Δήμου Κέας 

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

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

1328.0006 
Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για 

απαλλοτριώσεις για την 
κατασκευή ΧΥΤΑ στην Κέα 

0,00 100.347,77 100.347,77 
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Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

62.7341.0005 
Απαλλοτριώσεις έργου 

«Κατασκευή ΧΥΤΑ Κέας» 
55.834,33 100.347,77 156.182,10 

 
 

Επιχορήγηση για το Κέντρο Κοινότητας 

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

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

1328.0007 
Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για την 
πράξη «Κέντρα Κοινότητας Δήμου 

Κέας» 
56.000,00 20.000,00 76.000,00 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

60.6041.0001 
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 
Κέντρου Κοινότητας 31.000,00 15.000,00 46.000,00 

60.6054.0001 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 
Κέντρου Κοινότητας 9.340,62 4.000,00 13.340,62 

60.6222.0001 

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 
τηλετυπία τέλη εσωτερικού 
Κέντρου Κοινότητας 1.000,00 1.000,00 2.000,00 

  41.340,62 20.000,00 61.340,62 

 
 

Λοιπές Δαπάνες 

 
 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

15.6117.0003 

Σύμβουλος για την υποβολή 
φακέλου προγράμματος 

«Αντώνης Τρίτσης» για την 
πρόσκληση «Ελλάδα 1821 - 

2021» 

0,00 5.000,00 5.000,00 

15.7135.0010 Προμήθεια ταρτάν στίβου 12.500,00 -7.000,00 5.500,00 

15.7135.0011 
Προμήθεια κουφωμάτων για 

το κληρονομηθέν ακίνητο 
Ιουλίδας 

0,00 2.000,00 2.000,00 
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  12.500,00 0,00 12.500,00 

 
Από την αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται το αποθεματικό. 
Επισυνάπτεται η ανακεφαλαίωση της αναμόρφωσης. 

 
Τα μέλη της μειοψηφίας κ. Δεμένεγας ,  Γροσομανίδη, Πατηνιώτης, Μουζάκη, Γκρέκας, 

Κορασίδη ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ 

 

Το Δ.Σ αφού έλαβε υπόψη : 
1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 
2.Την ΚΥΑ 7028/7.2.04 «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και 

Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ23976/26-7-2016 
3. Την υπ' αριθμ. 1/2020 (ΑΔΑ: Ψ4ΥΦΩΕΔ-3Δ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2020 
4.Την ανάγκη αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 
5.Την εισήγηση του Αντιδημάρχου και την υπ’αριθμ 186-2020_ΨΗΧΝΩΕΔ-Ν63 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(10 ΥΠΕΡ και 6 ΠΑΡΩΝ) 

 

Εγκρίνει την 13
η
 αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού 

έτους 2020 Δήμου  Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.  
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό:134/2020 
 

 

Θέμα 7
ο
: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 Δήμου Κέας. [Εισηγητής: 

Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας ] 

 

Αναβάλλεται 
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Λύεται η συνεδρίαση 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη  

 

 Θεόδωρος Ι. Καμίλης                                        
Δημήτριος Ν. Μουζάκης                   

 
Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας         

 
Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας                            

 
Ιωάννης Θ. Ζιώγας                  

 
Αντώνιος Ν.Λουρής                           

 
Μαρία Μ. Πατηνιώτη                        

 
Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                     

 
Στυλιανή Ε. Δεμένεγα                        

 
Νικόλαος Β. Δεμένεγας                    

 
Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη             

 
Αντώνιος Α. Πατηνιώτης                  

 
Μουζάκη Αντ. Σώζα                           

 
Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος                 

 
Στυλιανός Γ. Γκρέκας                          

 
Δήμητρα Αλ. Κορασίδη                    

 
Βασίλειος Στ.  Βαλεράς                      

 

 


