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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 1ης/08.01.2021
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 08 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς (ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020), η 1η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Κέας, ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 15/04.01.2021 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. Μαριάννα Μωραΐτη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 15/04.01.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2021 Δήμου Κέας και Νομικών
του Προσώπων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος –
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 2ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή εξόδων που απαιτούνται για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Βελτίωση Βατότητας και απορροών ομβρίων υδάτων δημοτικής οδοποιίας» Δήμου Κέας αναδόχου ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 4ο : Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης “Παροχή υπηρεσίας αποκατάστασης
κιγκλιδώματος ασφαλείας και τοποθέτησης μεταλλικού πεζοδρομίου διέλευσης στις Ποίσσες”.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση για την μετακίνηση εκτός έδρας της Δημάρχου και των Αντιδημάρχων Κέας.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2021 Δήμου Κέας και Νομικών του Προσώπων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος
– Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση που υπογράφεται από την Προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών και έχει ως εξής :
Έχοντας υπ΄ όψιν
1. Την υπ’ αριθμ. 34574/18 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός
διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑθέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»
2. Το υπ αρ. ΦΕΚ 3635 Β /2018 παρ. 5 στις 27/8/2018 στο οποίο γίνεται διόρθωση σφάλμα τος με δημοσίευση των πινάκων στοχοθεσίας
3. Την υπ’ αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β 450/26-2-2013) ΚΥΑ « Καθορισμός διαδικασιών και
κριτηρίων για την παρακολούθηση του « Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και
την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν.
4111/2013». Στο άρθρο 10 της . 34574/18 ΚΥΑ προβλέπεται ότι : « η παρούσα ισχύει από
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με
τις διατάξεις της παρούσας εξακολουθεί να ισχύει η με αριθ. 7261/22.02.2013 (Β΄450)
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.
4. Των παρ.1,2,3,7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.4111/13 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν.4093/2012 κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 44485/6-8-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για
την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος
στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ»
6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 65270/19-11-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες
στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του
οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ.»
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/13, όπως έχει τροποποιηθεί και του
άρθρου 149 του Ν. 4270/14, οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είναι
ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ),
είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο περιλαμβάνει τους
πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων
δημοσίου δικαίου για το έτος 2021.
Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και
συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος
εκτέλεσης του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο Δήμος για την χρονική πορεία
πραγματοποίησης των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών σε
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ταμειακή βάση, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους και
ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του μήνα.
Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υποομάδες, οι οποίες αποτελούν
ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού.
Η διαφορά των
στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης
περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθεσίμων στο τέλος
αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού
αποτελέσματος και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη
του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν, τιμή
που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του Δήμου μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού
του. Αντίστοιχα εάν έχει εγγραφεί αποθεματικό τότε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο
στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του
αποθεματικού
Για την κατάρτιση του ανωτέρω πίνακα λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 34574/18 των
Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού
του προηγούμενου έτους καθώς και η εποχικότητα των εσόδων-εξόδων σε συνδυασμό με κάθε
άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα
ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του
προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το
σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου.
Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το
Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και σε περίπτωση που
διαπιστωθεί απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10%, ενημερώνει, εντός ενός
μηνός από τη λήξη του τριμήνου , τον φορέα, την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή και το
Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της
απόκλισης .
Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον
προϋπολογισμό του Δήμου και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ στις
προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού. Οι
πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του ΟΤΑ, καταρτίζονται, εγκρίνονται και
αποστέλλονται στους ΟΤΑ προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα.
Ως συνέπεια των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο
αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Κέας, και
παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση αυτού.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Νικ.Δεμένεγας και Παρ.Γροσομανίδη ψηφίζουν ΠΑΡΟΝ)
Εγκρίνει το «Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης», το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Κέας και την υποβολή αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή του.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 1/2021
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ΘΕΜΑ 2ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή εξόδων που απαιτούνται για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγείται το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως
εξής : «Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/06 ( Δ.Κ.Κ.) ορίζονται τα εξής:
«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται
η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωμή
με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων».
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ) του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την
έγκριση δαπανών.
Με το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 αντικαταστάθηκε το άρθρο 103 του Ν. 3463/06, το οποίο
αναφερόταν στις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία αντικαταστάθηκε από την
Οικονομική Επιτροπή.
Με εντολή του Δημάρχου θα εγκρίνεται η μετάβαση του υπαλλήλου του Δήμου Κέας Κοζαδίνου
Λεονάρδου στο Κορωπί Αττικής.
Προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μεταφοράς υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης του
Δήμου στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής, παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την
έκδοση εντάλματος προπληρωμής ύψους 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6412.0001 με τίτλο
“Έξοδα μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών (συσκευασίες)” του προϋπολογισμού έτους 2020 στο
όνομα του ίδιου υπαλλήλου.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της:
Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και του
άρθρου 32 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.
Την ανωτέρω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων μεταφοράς υλικών και
συσκευασιών ανακύκλωσης του Δήμου στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής, στο
όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Κέας Κοζαδίνου Λεονάρδου, ο οποίος υποχρεούται να
αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών μηνών.
2. Η διάθεση πίστωσης ύψους 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.6412.0001 με τίτλο “Έξοδα
μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών (συσκευασίες)” του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 θα γίνει
με απόφαση του διατάκτη.
Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ
17/5-15/6/1959.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 2/2021
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ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Βελτίωση Βατότητας και απορροών ομβρίων υδάτων
δημοτικής οδοποιίας» Δήμου Κέας αναδόχου ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος –
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγείται το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως
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.
Με το με αριθ.πρωτ. 146523/4040/15-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Κυκλάδων, μας διαβιβάστηκε ο 1ος ΑΠΕ για το έργο “Βελτίωση βατότητας και απορροών όμβριων
υδάτων δημοτικής οδοποιίας, αναδόχου ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ”, η οποία επισυνάπτεται στην
παρούσα. (1ος ΑΠΕ με την αιτιολογική έκθεση).
Με βάση τα παραπάνω και επειδή η παρούσα απόφαση είναι προϋπόθεση για έγκαιρη
υλοποίηση του έργου σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω
έγγραφα και την εισήγηση του Δημάρχου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου “Βελτίωση βατότητας και απορροών όμβριων υδάτων
δημοτικής οδοποιίας, αναδόχου ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ”, όπως μας διαβιβάστηκε με το με αριθ.πρωτ.
146523/4040/15-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 3/2021
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ΘΕΜΑ 4ο : Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης “Παροχή υπηρεσίας αποκατάστασης
κιγκλιδώματος ασφαλείας και τοποθέτησης μεταλλικού πεζοδρομίου διέλευσης στις Ποίσσες”.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγείται το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ως
εξής :
1. Σύμφωνα με το Άρθρο “Διάρκεια Σύμβασης” της από 14/12/2020 Σύμβασης Παροχής
υπηρεσιών κιγκλιδώματος ασφαλείας και τοποθέτησης μεταλλικού πεζοδρομίου διέλευσης
στις Ποίσσες (ΑΔΑΜ: 20SYMV007863702) μεταξύ του Δήμου Κέας και του αναδόχου κ. Αντώνη Ε.
Πολίτη : “ Οι εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν από την ημερομηνία ανάθεσης εντός 30
ημερών”.
2.ο κ. Αντώνης Ε. Πολίτης υπέβαλε εμπρόθεσμα το από 04/01/2021 αίτημα παράτασης παράδοσης της υπηρεσίας. Στην αίτησή του ο ανάδοχος αναφέρει ότι “αιτούμαστε παράταση διάρκειας
της σύμβασης ανάθεσης “Παροχή υπηρεσίας αποκατάστασης κιγκλιδώματος ασφαλείας και τοποθέτησης μεταλλικού πεζοδρομίου διέλευσης στις Ποίσσες” Λόγω της τρέχουσας δυσλειτουργίας
των ταχυμεταφορών, έχουν καθυστερήσει να παραδοθούν κάποια υλικά για τις εργασίες”.
Με την διάταξη του άρθρου 217 του Ν.4412/2016 επιτρέπεται, μετά από συμφωνία των μερών,
καθόσον υποβάλλεται σχετικό αίτημα του αναδόχου, και υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν
λόγοι που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα αυτού, η παράταση της διάρκειας της σύμβασης κατά
ποσοστό έως και 50% κατ’ ανώτατο όριο της συνολικής διάρκειάς της.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και επειδή η παρούσα είναι προϋπόθεση για την εκτέλεση της σύμβασης, εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης κατά ποσοστό 50 % της συνολικής της διάρκειας, ήτοι έως 29-01-2021.
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 υπηρεσίας αποκατάστασης κιγκλιδώματος
ασφαλείας και τοποθέτησης μεταλλικού πεζοδρομίου διέλευσης στις Ποίσσες με ανάδοχο τον
ανάδοχο κ. Αντώνη Πολίτη έως 29-01-2021 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 216 & 217 Ν.4412/2016).
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 4/2021
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ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση για την μετακίνηση εκτός έδρας της Δημάρχου και των Αντιδημάρχων Κέας.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγείται το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
“Σύμφωνα με την παρ.δ΄του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για
την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου, των αντιδημάρχων και
των δημοτικών συμβούλων, εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε
κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος
ή μέλος του δημοτικού Συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής.
Στις περιπτώσεις αυτές η επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν
επιβεβλημένη ή όχι”.
Επειδή οι μετακινήσεις του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων έχουν κατά κανόνα τον χαρακτήρα
του κατεπείγοντος, προτείνουμε να υπάρξει μια ανοιχτή έγκριση για τις μετακινήσεις αυτές από
την Οικονομική Επιτροπή και την καθορισμένη ημερήσια αποζημίωση που προβλέπεται από τις
κείμενες διατάξεις, οι οποίες θα καταβάλλονται στην συνέχεια με την προσκόμιση και έγκριση
των παραστατικών κάθε μετακίνησης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου, τις διατάξεις του Ν.4623/19 (άρθρο 3 και 5), του Ν. 3463/06 (άρθρο 140) και του Ν.
4336/15 (άρθρα 4,23)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την ανοιχτή έγκριση για τις μετακινήσεις της Δημάρχου και των Αντιδημάρχων από την
Οικονομική Επιτροπή και την καθορισμένη ημερήσια αποζημίωση, που προβλέπεται από τις
κείμενες διατάξεις, οι οποίες θα καταβάλλονται στην συνέχεια με την προσκόμιση και έγκριση
των παραστατικών κάθε μετακίνησης.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 5/2021
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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

