27η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 08η Δεκεμβρίου 2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 27ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 08η Δεκεμβρίου 2020
Σήμερα, 8 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο
στην 27η τακτική συνεδρίαση που διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την 6025/4-122020 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
1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
2.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας
3.Θεόδωρος Ι. Καμίλης
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

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος
(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

13.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης
14.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη
15.Μουζάκη Αντ. Σώζα
16.Βασίλειος Στ. Βαλεράς
Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου.
Στη συνεδρίαση συμμετέχουν 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
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 08/12/2020
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 6025/4-12-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
27ης

Θέμα 1ο: Κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και
ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου]
Θέμα 2ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 Δήμου Κέας. [Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας ]
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Θέμα 1ο: Κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και
ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού. [Εισηγητής: Δήμαρχος, κα. Ειρ.
Βελισσαροπούλου]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η οποία
εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, σύμφωνα με την από 13η
Νοεμβρίου 2020 Απόφαση Δ.Σ με αρ.115/2020 εγκρίθηκε το άνοιγμα λογαριασμών ειδικού
σκοπού στο όνομα του Δήμου στο κάτωθι πιστωτικό ίδρυμα προκειμένου να κατατίθενται
τα ποσά της πάγιας προκαταβολής για κάθε Κοινότητα ξεχωριστά και ορίζει υπεύθυνους
κίνησης του κάθε λογαριασμού, ως εξής:
Κοινότητα
Ιουλίδας
Κορησσίας

Ποσό
πάγιας Πιστωτικό ίδρυμα
προκαταβολής
2.000,00
Τράπεζα ΠειραιώςΚατάστημα Κέας
2.000,00
Τράπεζα ΠειραιώςΚατάστημα Κέας

Υπεύθυνος κίνησης
Δεμένεγας Γεώργιος του
Βασιλείου
Βώσικα-Κοζαδίνου
Νικολέτα του Δημητρίου

Κατόπιν της πρόθεσης της διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς να διακόψει τη
λειτουργία του υποκαταστήματός της στη Κέα, οι υπόλογοι διαχειριστές με σχετικές
νέες προτάσεις τους προτείνουν νέο πιστωτικό ίδρυμα εποπτευόμενο από την Τράπεζα της
Ελλάδος, µε βάση τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό, στο οποία προτείνεται να τηρηθούν
λογαριασμοί ειδικού σκοπού στο όνομα του Δήμου προκειμένου να κατατεθούν τα ποσά της
πάγιας προκαταβολής για κάθε Κοινότητα ξεχωριστά.
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται το πιστωτικό ίδρυμα ανά Κοινότητα.
Αναλυτικότερα προτείνονται τα εξής:
Κοινότητα
Ιουλίδας
Κορησσίας

Πιστωτικό ίδρυμα
Alpha Bank-Κατάστημα Κέας
Alpha Bank-Κατάστημα Κέας

Κατά τα λοιπά, δεν μεταβάλλεται τίποτε άλλο από την απόφαση Δ.Σ με αρ. 115/2020.
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1) την απόφαση Δ.Σ. με αρ. 115/2020
2) την πρόθεση της διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς να διακόψει τη λειτουργία του
υποκαταστήματός της στη Κέα
3) τις νέες προτάσεις-εισηγήσεις των υπολόγων διαχειριστών για το πιστωτικό ίδρυμα στο
οποίο θα τηρηθούν λογαριασμοί ειδικού σκοπού στο όνομα του Δήμου για την κατάθεση
των ποσών της πάγιας προκαταβολής ανά Κοινότητα µε βάση τη δυνατότητα πρόσβασης σε
αυτά.
4)το γεγονός ότι δεν μεταβάλλεται τίποτε άλλο από το περιεχόμενο της απόφασης Δ.Σ με
αρ. 115/2020
5) την παραπάνω εισήγηση της Δημάρχου,

3

27η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 08η Δεκεμβρίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού στο όνομα του Δήμου στα κάτωθι
πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να κατατίθενται τα ποσά της πάγιας προκαταβολής για
κάθε Κοινότητα ξεχωριστά και ορίζει υπεύθυνους κίνησης του κάθε λογαριασμού, ως εξής:
Κοινότητα
Ιουλίδας

Ποσό πάγιας
προκαταβολής
2.000,00

Κορησσίας

2.000,00

Πιστωτικό ίδρυμα

Υπεύθυνος κίνησης

Alpha Bank -Κατάστημα
Κέας
Alpha Bank -Κατάστημα
Κέας

Δεμένεγας Γεώργιος του
Βασιλείου
Βώσικα-Κοζαδίνου Νικολέτα του
Δημητρίου

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό:135/2020
Θέμα 2ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 Δήμου Κέας. [Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας ]
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Αντιδήμαρχο, κ. Ελ. Τζουβάρα, ο οποίος
εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του
άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 79 του
Ν. 4172/2013 για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους, απαιτείται
μόνο η κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος για το έτος αυτό και δεν είναι απαραίτητη
προϋπόθεση η εκπόνηση και έγκριση Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.
Με το άρθρο 208 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται οι
διαδικασίες σύνταξης και τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 6/2020 απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο Τεχνικού
Προγράμματος έτους 2021 του Δήμου Κέας, που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Βάσει αυτών, το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2020, έχει διαμορφωθεί ως
εξής:
Προϋπολογιζόμενο κόστος έργων 2.187.063,51€ εκ των οποίων
0,00€ από Ίδιους Πόρους
205.920,38€ από ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών και 81.234,00 € από ΣΑΤΑ 2021
52.080 € από Πράσινο Ταμείο
400.000,00 € από Αντώνης Τρίτσης (πρώην ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)
1.300.000,00€ από ΕΣΠΑ
99.000,00€ από Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
48.829,13€ από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
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Προϋπολογιζόμενο κόστος μελετών 470.958,56 € εκ των οποίων
0,00€ από Ίδιους Πόρους
228.619,57 € από ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών και 28.926,00€ από ΣΑΤΑ 2021
19.002,12€ από ΘΗΣΕΑΣ
3.200,00€ από ΠΔΕ
111.170,87€ από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
80.040,00€ από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Νικ. Δεμένεγας αναφέρει τις κάτωθι παρατηρήσεις επί
του τεχνικού προγράμματος :
«Ως Συνδυασμός ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΕΑΣ διατυπώνουμε τις εξής παρατηρήσεις για το
σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος 2021 του Δήμου μας που εισηγείται η εκτελεστική επιτροπή:
ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Εκτός από τα συνεχιζόμενα ενταγμένα σε χρηματοδότηση μεγάλα έργα (βιολογικός καθαρισμός
λυμάτων, ύδρευση Ποισσών) δεν εισάγεται κάποιο έργο ύδρευσης από ίδιους πόρους (αυξάνεται κι
άλλο το πλεόνασμα εσόδων από την υπηρεσία ύδρευσης).
Διαφωνούμε με την διάνοιξη νέων γεωτρήσεων για την υδροδότηση των οικισμών και
διαπιστώνουμε ότι δεν προβλέπεται ένα σοβαρό ποσό για μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση
αφαλατώσεων ώστε να λυθεί οριστικά αυτό το πρόβλημα στο νησί.
ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Τα έργα οδοποιίας δεν είναι εξειδικευμένα αλλά γενικά και αόριστα. Αυτό επιτρέπει να γίνονται
μόνο μικρές βελτιώσεις και προτρέπει σε κατατμήσεις σε μικρότερα έργα με απευθείας ανάθεση.
Δεν υπάρχει πρόταση για κάποιο νέο μεγάλο έργο οδοποιίας από τις υπάρχουσες μελέτες ή νέες
προτάσεις (Δρόμος ΧΥΤΑ, παράκαμψη Κορησσίας και Βουρκαρίου, Δ. οδός Σπαθιού, Δ. οδός
Ξύλων κλπ)
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Δεν γίνεται καμία πρόβλεψη για τα απολύτως αναγκαία και επείγοντα έργα καθαριότητας που
αφορούν στην καλύτερη οργάνωση της ανακύκλωσης και την κομποστοποίηση.
ΜΕΛΕΤΕΣ
Εκτός από την επικαιροποίηση των παλιών μελετών του Παιδικού Σταθμού, του Ρεδιάδιου και την
αρχική μελέτη του Γηπέδου Προφ. Ηλία που έχουν ενταχθεί σε χρηματοδότηση οι υπόλοιπες
μελέτες που μεταφέρονται από το μακρινό παρελθόν παραμένουν σε εκκρεμότητα ως ενδεικτικοί
κωδικοί (ανάπλαση παραλίας Κορησσίας, πάρκινγκ Ιουλίδας, οδ. Σπαθιού, οδ. Ξύλων,
αποκατάσταση ΧΑΔΑ, ρέμα Ξηροκάμπου, παράκαμψη Κορησσίας, παράκαμψη Βουρκαρίου,
πεζογέφυρα Ποισσών) και απαξιώνονται τεχνικά με αποτέλεσμα να απομακρύνεται η δυνατότητα
υλοποίησής τους.
Δεν έγινε καμία πρόταση για χρηματοδότηση έργου στο νέο μεγάλο πρόγραμμα “Α.Τρίτσης” που
λήγει 31/12/2020, εκτός από την ήδη ενταγμένη στο “Φιλόδημος Ι” ύδρευση Ποισσών.
Θεωρούμε απολύτως λανθασμένη και παράτυπη την κατάτμηση της μελέτης ύδρευσης της
ευρύτερης περιοχής Κορησσίας - Βουρκαρίου - Οτζιά σε πέντε νέες διαφορετικές μελέτες για να
ξαναγίνει από την αρχή η υπάρχουσα μελέτη (πιθανόν με απευθείας αναθέσεις) αντί να γίνει η
επικαιροποίηση της ήδη υλοποιημένης μελέτης και η άμεση ένταξή του έργου στο σύνολο ή
τμηματικά σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
Για τους λόγους αυτούς καταψηφίζουμε την πρόταση Τεχνικού Προγράμματος 2021.
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Ο Συνδυασμός ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΕΑΣ δεν θα καταθέσει εναλλακτική πρόταση Τεχνικού
Προγράμματος 2021, αν και έχει από τον νόμο δυνατότητα να το κάνει, διότι δεν διαθέτει την
πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο να την υπερψηφίσει, ούτε διαφαίνεται πολιτική βούληση της
Δημοτικής αρχής να την υλοποιήσει. Εκτός εάν η πλειοψηφούσα παράταξη επανέλθει με νεότερη
πρόταση που θα λαμβάνει υπόψιν τις παρατηρήσεις μας, οπότε θα την υπερψηφίσουμε.»

Οι κ.κ. Νικ.Δεμένεγας, Γροσομανίδη, Πατηνιώτης, Μουζάκη, Γκρέκας, Κορασίδη και
Βαλεράς ψηφίζουν ΚΑΤΑ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, το άρθρο 208 του Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα (Ν. 3463/06), την υπ’ αριθμ. 6/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και την
εισήγηση του Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(9 ΥΠΕΡ και 7 ΚΑΤΑ)
Εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2021 του Δήμου Κέας, όπως αυτό επισυνάπτεται
στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό:136/2020

Λύεται η συνεδρίαση
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Ο Πρόεδρος
Θεόδωρος Ι. Καμίλης

Τα Μέλη
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
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