
7ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 24ης Μαρτίου 2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 7ης/24.03.2021
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα Τετάρτη 24  Μαρτίου 2021 και  ώρα 10:30,  πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς
(ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020), η 7η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 1015/19.03.2021 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. 

           ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                                       ΜΗ   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

1. Τζουβάρας Ελευθέριος        
2. Δεμένεγας Κωνσταντίνος                                     ΟΥΔΕΙΣ
3. Μουζάκης Ν.Δημήτριος
4. Βουτσινάς Γεώργιος
5. Πατηνιώτη Μαρία        
6. Δεμένεγας Νικόλαος
7. Γροσομανίδη Παρασκευή    

  

   

                         
 

         
  
 

Ο  συντονισμός  της  διαδικασίας  για  τη  λήψη αποφάσεων  και  την  συγγραφή  του  συνοπτικού
πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 1015/19.03.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο :  Αίτημα για την έγκριση σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθα-
ριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού 2021-2022 του Δήμου Κέας.   [Ειση-
γητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

                 ΘΕΜΑ 2ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την κάλυψη δαπανών
σύνδεσης στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.   [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οι-
κονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

ΘΕΜΑ 3ο : Αντικατάσταση μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου
δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτρο-
κίνησης  στο  Δήμο  Κέας»  στην  πρόσκληση  με  αριθμό  πρωτ:  18215/29-09-2020,  με  Κωδικό
Πρόσκλησης  ΑΤ12  με  τίτλο  «Δράσεις  Ηλεκτροκίνησης  στους  Δήμους»  του  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ»  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  στον  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  «Περιβάλ-
λον», έγκριση της σχετικής Μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης και δέσμευση για την κάλυψη
του υπερβάλλοντος ποσού.   [Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 5ο : Συμμετοχή του Δήμου Κέας στην πρόταση έργου «ΣυμβαδίΖουμε» στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Καινοτόμες Δράσεις με τους πολίτες» του Πράσινου Ταμείου.   [Εισηγητής : Αντι-
δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 6ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την κάλυψη δαπανών τα-
χυδρομικών τελών.   [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας
Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνι-
σμού για  την  “Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε ΤΑ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η -
Σ Η Σ - Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ ΑΤ Ω Ν - Μ Η Χ Α Ν Η Μ ΑΤ Ω Ν  Τ Ο Υ
Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ ”.   [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας
Ελευθέριος]
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Θέμα 1ο: Αίτημα για την έγκριση σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθα-
ριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού 2021-2022 του Δήμου Κέας. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Ελευθέριος Τζουβάρας, εισηγούμενος το 1ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, η παρ. 1 του άρθρου 61 Ν. 3979/11 έχει τροποποιηθεί με το
άρθρο 117 Ν. 4674/20, το οποίο ορίζει ότι:"1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της,
να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών
αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρί-
ων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις
είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής επιτροπής κα-
θορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της
οποίας αυτές παρέχονται."

Λαμβάνοντας υπόψη:

• το άρθρο 61 του ν. 3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 117 Ν. 4674/20, 

• την υφιστάμενη κατάσταση του προσωπικού, του γεγονότος ότι το νησί χαρακτηρίζεται από
σημαντική τουριστική δραστηριότητα και επισκεψιμότητα τους μισούς περίπου μήνες του
χρόνου  καθώς και την νησιωτικότητα  του Δήμου μας,

παρακαλούμε για την λήψη απόφασης για την παροχή των κατωτέρω συγκεκριμένων εργασιών με
σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών: 

Α/Α Τίτλος Υπηρεσίας Αντικείμενο Διάρκεια Τόπος Παροχής

1.

Μεταφορά 
Αποκομιδής 
Απορριμμάτων 

Η  μεταφορά  αποκομιδής  των
απορριμμάτων,  από  την  πλατεία
Δημαρχείου και την «πιάτσα» Ιουλίδας, την
πλατεία  αγίου  Αντρέα  και  την  πλατεία
Σταυρού Ιουλίδας και την διάθεση τους σε
νόμιμο χώρο διάθεσης  απορριμμάτων  του
Δήμου (ΧΥΤΑ).

Η  εν  λόγω
υπηρεσία  θα
παρέχεται από την
23η Απριλίου
2021 έως και την
22α  Νοεμβρίου
2022.

Οικισμός Ιουλίδας

2.
Καθαρισμός 
Οικισμών

Ο καθαρισμός των Οικισμών Ιουλίδας- 
Κορησσίας-Βουρκαρίου (ασβέστωμα, 
ξεχορτάριασμα, μεταφορά μπαζών, κλπ)  με
σκοπό την συντήρηση της καθαριότητας 
και της ευπρεπούς εικόνας τους. 

`Η εν λόγω 
υπηρεσία θα 
παρέχεται από την
01η Ιουνίου 2021 
έως και την31η 
Μαΐου 2022.

Οικισμός  Κορησσίας
Οικισμός Βουρκαρίου

Οικισμός Ιουλιδας

3.

Δαπάνες 
καθαρισμού 
γραφείων 

Ο  καθαρισμό� ς  Δημότικώ� ν  Κτιρι�ών  τόυ
Δη� μόυ  Κέ�ας  έξώτέρικα�  και  έσώτέρικα�
καθώ� ς  και  πέριμέτρικα�  τών  κτιρι�ών.
Πέριλαμβα� νόνται  ό� λα  τα  κτι�ρια  πόυ
στέγα� ζόυν  δημότικέ�ς  υπηρέσι�ές,  καθώ� ς
έπι�σης  ΚΕΠ,  Γυμναστη� ριό,  όι
πόλιτιστικόι� χώ� ρόι κλπ .

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από την
04η Δεκεμβρίου
2021 έως και την
3η Δεκεμβρίου

2022.

1.Νέο Δημαρχείο (Ιουλίδα)
2.ΚΕΠ  (Ιουλίδα)
3.Ιστορικό Δημαρχείο  (Ιουλίδα)
4.Πολιτιστικό Κέντρο
(Βιβλιοθήκη)- Ιουλίδα
5.Πνευματικό Κέντρο (Κορησσία)
6.Δημοτικό κτίριο “Βοήθεια Στο 
Σπίτι”-”Εθελοντικό 
Πυροσβεστικό 
Κλιμάκιο”(Κορησσία)
7.Τοπικό Γραφείο Κορησσίας
8.Υποκατάστημα Κέντρου 
κοινότητας (Κορησσία)
9.Κάστρο (Χώρος Εκγύμνασης-
Κλίνες φιλοξενίας)-Ιουλίδα
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4.
Καθαρισμός 
νεκροταφείων 

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης
παροχής  υπηρεσιών  ορίζονται  τα
κοιμητήρια   των  Δημοτικών  και  Τοπικών
Κοινοτήτων νήσου Κέας και οι δρόμοι που
οδηγούν  στα  νεκροταφεία,  με  σκοπό  την
συντήρηση  της  καθαριότητας  και  της
ευπρεπούς  εικόνας  τους  (Κλάδεμα-
Ευπρεπισμός  δέντρων,  αποψίλωση  των
χόρτων  εντός  χώρων  νεκροταφείων  και
δρόμων από τις εν γένει περιοχές αυτών και
μεταφορά  σκουπιδιών,  καθαρισμός,
σκούπισμα  των  εσωτερικών  δρόμων  και
των  πεζουλιών  (όχτες  των  νεκροταφείων
και  συγκέντρωση  των  απορριμμάτων)
ασβέστωμα των  εσωτερικών δρόμων και
των  πεζουλιών  (όχτες  των  νεκροταφείων)
των κορμών των δέντρων, Καθαρισμός του
μονοπατιού  Λέοντα  έως  βρύση  Βενιαμίν,
Τρίψιμο-βάψιμο κιγκλιδώματος) 

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από την
21 Αυγούστου

2021 έως και την
20 Αυγούστου

2021

Τα  κοιμητήρια   των  Δημοτικών
και  Τοπικών  Κοινοτήτων  νήσου
Κέας  Ιουλίδας,  Κορησσίας,
Βουρκαρίου. 
Συμπεριλαμβάνονται  οι  δρόμοι
που  οδηγούν  στα  νεκροταφεία
(Από βρύση Κουρέντι έως Λέοντα
Ιουλίδας,  Περίπτερο  Ξέστερνου
έως  νεκροταφείο  Κορησσίας,
ακίνητο  Μαθιού  έως
νεκροταφείου  Βουρκαρίου και
ακίνητο  Δαλαρέτου  έως
νεκροταφείο Βουρκαρίου). 
Επίσης  συμπεριλαμβάνεται  ο
καθαρισμός  του  μονοπατιού
Ιουλίδας,  από  Λέοντα  έως
Βενιαμίν 

5.

Παροχή 
υπηρεσίας για τον
καθαρισμό 
παραλιών 

Ο καθαρισμός  παραλιών  με  σκοπό  την
συντήρηση της καθαρής εικόνας αυτών με
χρήση  μηχανήματος  (Κλάδεμα,
ευπρεπισμός  των  δέντρων  και  άσπρισμα
των κορμών τους, αποψίλωση των χόρτων
από  την  εν  γένει  περιοχή  των  παραλιών,
συγκέντρωση  και  απομάκρυνση  των
απορριμμάτων  των  άνω  παραλιών
χειροκίνητα,  συγκέντρωση  και
απομάκρυνση  των  απορριμμάτων  που
συγκεντρώνονται  στα  καλαθάκια
απορριμμάτων  στις  παραπάνω  παραλίες,
τοποθέτηση των ομπρελών και διαδρόμων
ΑΜΕΑ και  τη  μετέπειτα  αποξήλωση  και
μεταφορά τους σε αποθήκη του δήμου με
ευθύνη  και  μεταφορικό  μέσο  του
εργολάβου,  καθ’  υπόδειξη  του  δήμου,
καθαριότητα τουαλέτας Οτζιά).

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από την
22/06/2021 έως

και την
21/06/2022

1.Ορκός, 
2.Συκαμιά, 
3.Σπαθί, 
4.Οτζιάς, 
5.Γιαλισκάρι, 
6.Κορησσία, 
7.Κόκκα,  
8.Ξύλα, 
9.Ποίσσες, 
10.Λιπαρό, 
11.Καμπί, 
12.Βουρκάρι,
13. Κούνδουρος,
14.Μπούρη

6.

Αποψίλωση 
χόρτων από 
δημόσιους 
χώρους

Εργασίες αποψίλωσης χόρτων και ξυλωδών
φυτών  με  την  χρήση  καταστροφέα  και
χορτοκοπτικού  μηχανήματος  πεζού
χειριστή,  κλάδεμα  δένδρων,  καθαρισμός
τάφρου  με  χρήση  μηχανήματος έργου  σε
όλο  το  μήκος  των  εν  λόγω  διαδρομών,
συγκέντρωση  και  απομάκρυνση  των
απορριμμάτων.

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από την
10/05/2021 έως
και 10/06/2021

Οδικό δίκτυο νήσου Κέας, 
αρμοδιότητας του Δήμου Κέας 
(δημοτική και αγροτική οδοποιία) 
συνολικού μήκους 78,8χλμ., καθ’ 
υπόδειξη του Αυτοτελούς 
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 
και Περιβάλλοντος, όπου 
απαιτείται παρέμβαση.
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7.
Καθαρισμός 
Μονοπατιών

Kαθαρισμός  των  μονοπατιών  από  πέτρες,
σκουπίδια και λοιπά τυχόν εμπόδια, 
αφαίρεση  με  ήπιες  παρεμβάσεις  της
βλάστησης που εμποδίζει την απρόσκοπτη
διέλευση (κλαδέματα, αποψιλώσεις χόρτων
κ.λπ.) 
επανατοποθέτηση  πέτρινων  πλακών  στην
αρχική  τους  θέση  κατά  μήκος  των
μονοπατιών.

εργασίες  τελείως  απαραίτητες,  ώστε  να
αποκατασταθούν  τα  τμήματα  εκείνα  των
μονοπατιών που έχουν υποστεί φθορές και
παρεμποδίζουν τη διέλευση.

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από την
01/05/2021 έως

και την
31/07/2021

Δίκτυο  μονοπατιών  Δήμου  Κέας
(κύριες  &  δευτερεύουσες
διαδρομές),  συνολικού  μήκους
52χλμ  καθ’  υπόδειξη  του
Αυτοτελούς  Τμήματος  Τεχνικών
Υπηρεσιών  και  Περιβάλλοντος,
όπου απαιτείται παρέμβαση.

8.
Εξυγίανση και 
καθαρισμός 
πηγών

-Άντληση  των  υδάτων  και  απομάκρυνσή
τους με βυτίο σε δεξαμενές του Δήμου 
-Καθαρισμός εσωτερικά και εξωτερικά των
πηγών (γούρνες)
-Αποψίλωση  χόρτων  και  καθαρισμός  του
περιβάλλοντος χώρου των πηγών 
-Ασβέστωμα
-  Καθαρισμός  μονοπατιού  που  ενώνει  τις
πηγές  Κουρέντη  και  Κανάλι,  συνολικού
μήκους 320μ. 

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από
01/06/2021 έως

και την
31/12/2021  

Πηγές :
Χαβουνά,  Κανάλι,  Κουρέντης,
Αγία  Τριάδα,  Μάμας,  Πύργος,
Βενιαμίν,  Χριστός,  Ατζερίτη,
Βρουλίδια,  Διασέλι,
Σκαντζόχοιρου,  Καριά,  Καρδαρά,
Μεγάλο  Χωριό,  Φωτημάρι,
Σωτήρα,  Αγία  Μαύρα,  Πλαγιά,
Αγία  Μαρίνα,  Ελληνικά  (Άγ.
Ανάργυροι),  Ευαγγελισμού
Ιουλίδας,  Βαθυπόταμος,
Νεκροταφείο,  Αστρά,  Ροκομένο,
Μουρέ

9.
Καθαρισμός 
οδικού δικτύου

Συλλογή και  απομάκρυνση απορριμμάτων
από  χαντάκια  απορροής  ομβρίων  υδάτων
εκατέρωθεν του οδικού δικτύου 

Η εν λόγω
υπηρεσία θα
παρασχεθεί 2

φορές από την
01/07/2021 έως

και την
30/10/2021 καθ’

υπόδειξη της
αρμόδιας

υπηρεσίας του
Δήμου

Οδικό  δίκτυο  νήσου  Κέας,
αρμοδιότητας  του  Δήμου  Κέας
(δημοτική και αγροτική οδοποιία)
συνολικού μήκους 78,8χλμ., καθ’
υπόδειξη  του  Αυτοτελούς
Τμήματος  Τεχνικών  Υπηρεσιών
και  Περιβάλλοντος,  όπου
απαιτείται παρέμβαση.

Ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της μειοψηφίας, κ. Νικόλαος Δεμένεγας αναφέρει σχετικά
με το παρόν θέμα ότι ψηφίζει «ΥΠΕΡ», με την παρατήρηση ότι στην εργολαβία με α/α 5. "Παροχή
υπηρεσίας για τον καθαρισμό παραλιών" πρέπει να περιλαμβάνονται και οι τουριστικές παραλίες
Φρέα και Λιγιά.

Η Οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 
61 του Ν. 3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 117 Ν. 4674/20, καθώς και την εισήγηση του 
Προέδρου,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παροχή των πιο κάτω εργασιών καθαριότητας με σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών: 

Α/Α Τίτλος Υπηρεσίας Αντικείμενο Διάρκεια Τόπος Παροχής

1.

Μεταφορά 
Αποκομιδής 
Απορριμμάτων 

Η  μεταφορά  αποκομιδής  των
απορριμμάτων,  από  την  πλατεία
Δημαρχείου και την «πιάτσα» Ιουλίδας, την
πλατεία  αγίου  Αντρέα  και  την  πλατεία
Σταυρού Ιουλίδας και την διάθεση τους σε
νόμιμο χώρο διάθεσης  απορριμμάτων  του
Δήμου (ΧΥΤΑ).

Η  εν  λόγω
υπηρεσία  θα
παρέχεται από την
23η Απριλίου
2021 έως και την
22α  Νοεμβρίου
2022.

Οικισμός Ιουλίδας

2.
Καθαρισμός 
Οικισμών

Ο καθαρισμός των Οικισμών Ιουλίδας- 
Κορησσίας-_Βουρκαρίου (ασβέστωμα, 
ξεχορτάριασμα, μεταφορά μπαζών, κλπ)  με
σκοπό την συντήρηση της καθαριότητας 
και της ευπρεπούς εικόνας τους. 

`Η εν λόγω 
υπηρεσία θα 
παρέχεται από την
01η Ιουνίου 2021 
έως και την31η 
Μαΐου 2022.

Οικισμός  Κορησσίας
Οικισμός Βουρκαρίου

Οικισμός Ιουλιδας

3.

Δαπάνες 
καθαρισμού 
γραφείων 
 

Ο  καθαρισμό� ς  Δημότικώ� ν  Κτιρι�ών  τόυ
Δη� μόυ  Κέ�ας  έξώτέρικα�  και  έσώτέρικα�
καθώ� ς  και  πέριμέτρικα�  τών  κτιρι�ών.
Πέριλαμβα� νόνται  ό� λα  τα  κτι�ρια  πόυ
στέγα� ζόυν  δημότικέ�ς  υπηρέσι�ές,  καθώ� ς
έπι�σης  ΚΕΠ,  Γυμναστη� ριό,  όι
πόλιτιστικόι� χώ� ρόι κλπ .

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από την
04η Δεκεμβρίου

2021 έως και
την3η

Δεκεμβρίου 2022.

1.Νέο Δημαρχείο (Ιουλίδα)
2.ΚΕΠ  (Ιουλίδα)
3.Ιστορικό Δημαρχείο  (Ιουλίδα)
4.Πολιτιστικό Κέντρο
(Βιβλιοθήκη)- Ιουλίδα
5.Πνευματικό Κέντρο (Κορησσία)
6.Δημοτικό κτίριο “Βοήθεια Στο 
Σπίτι”-”Εθελοντικό 
Πυροσβεστικό 
Κλιμάκιο”(Κορησσία)
7.Τοπικό Γραφείο Κορησσίας
8.Υποκατάστημα Κέντρου 
κοινότητας (Κορησσία)
9.Κάστρο (Χώρος Εκγύμνασης-
Κλίνες φιλοξενίας)-Ιουλίδα

4.
Καθαρισμός 
νεκροταφείων 

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης
παροχής  υπηρεσιών  ορίζονται  τα
κοιμητήρια   των  Δημοτικών  και  Τοπικών
Κοινοτήτων νήσου Κέας και οι δρόμοι που
οδηγούν  στα  νεκροταφεία,  με  σκοπό  την
συντήρηση  της  καθαριότητας  και  της
ευπρεπούς  εικόνας  τους  (Κλάδεμα-
Ευπρεπισμός  δέντρων,  αποψίλωση  των
χόρτων  εντός  χώρων  νεκροταφείων  και
δρόμων από τις εν γένει περιοχές αυτών και
μεταφορά  σκουπιδιών,  καθαρισμός,
σκούπισμα  των  εσωτερικών  δρόμων  και
των  πεζουλιών  (όχτες  των  νεκροταφείων
και  συγκέντρωση  των  απορριμμάτων)
ασβέστωμα των  εσωτερικών δρόμων και
των  πεζουλιών  (όχτες  των  νεκροταφείων)
των κορμών των δέντρων, Καθαρισμός του
μονοπατιού  Λέοντα  έως  βρύση  Βενιαμίν,
Τρίψιμο-βάψιμο κιγκλιδώματος) 

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από την
21 Αυγούστου

2021 έως και την
20 Αυγούστου

2021

Τα  κοιμητήρια   των  Δημοτικών
και  Τοπικών  Κοινοτήτων  νήσου
Κέας  Ιουλίδας,  Κορησσίας,
Βουρκαρίου. 
Συμπεριλαμβάνονται  οι  δρόμοι
που  οδηγούν  στα  νεκροταφεία
(Από βρύση Κουρέντι έως Λέοντα
Ιουλίδας,  Περίπτερο  Ξέστερνου
έως  νεκροταφείο  Κορησσίας,
ακίνητο  Μαθιού  έως
νεκροταφείου  Βουρκαρίου και
ακίνητο  Δαλαρέτου  έως
νεκροταφείο Βουρκαρίου). 
Επίσης  συμπεριλαμβάνεται  ο
καθαρισμός  του  μονοπατιού
Ιουλίδας,  από  Λέοντα  έως
Βενιαμίν 
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5.

Παροχή 
υπηρεσίας για τον
καθαρισμό 
παραλιών 

Ο καθαρισμός  παραλιών  με  σκοπό  την
συντήρηση της καθαρής εικόνας αυτών με
χρήση  μηχανήματος  (Κλάδεμα,
ευπρεπισμός  των  δέντρων  και  άσπρισμα
των κορμών τους, αποψίλωση των χόρτων
από  την  εν  γένει  περιοχή  των  παραλιών,
συγκέντρωση  και  απομάκρυνση  των
απορριμμάτων  των  άνω  παραλιών
χειροκίνητα,  συγκέντρωση  και
απομάκρυνση  των  απορριμμάτων  που
συγκεντρώνονται  στα  καλαθάκια
απορριμμάτων  στις  παραπάνω  παραλίες,
τοποθέτηση των ομπρελών και διαδρόμων
ΑΜΕΑ και  τη  μετέπειτα  αποξήλωση  και
μεταφορά τους σε αποθήκη του δήμου με
ευθύνη  και  μεταφορικό  μέσο  του
εργολάβου,  καθ’  υπόδειξη  του  δήμου,
καθαριότητα τουαλέτας Οτζιά).

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από την
22/06/2021 έως

και την
21/06/2022

1.Ορκός, 
2.Συκαμιά, 
3.Σπαθί, 
4.Οτζιάς, 
5.Γιαλισκάρι, 
6.Κορησσία, 
7.Κόκκα,  
8.Ξύλα, 
9.Ποίσσες, 
10.Λιπαρό, 
11.Καμπί, 
12.Βουρκάρι,
13. Κούνδουρος,
14.Μπούρη

6.

Αποψίλωση 
χόρτων από 
δημόσιους 
χώρους

Εργασίες αποψίλωσης χόρτων και ξυλωδών
φυτών  με  την  χρήση  καταστροφέα  και
χορτοκοπτικού  μηχανήματος  πεζού
χειριστή,  κλάδεμα  δένδρων,  καθαρισμός
τάφρου  με  χρήση  μηχανήματος έργου  σε
όλο  το  μήκος  των  εν  λόγω  διαδρομών,
συγκέντρωση  και  απομάκρυνση  των
απορριμμάτων.

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από την
10/05/2021 έως
και 10/06/2021

Οδικό δίκτυο νήσου Κέας, 
αρμοδιότητας του Δήμου Κέας 
(δημοτική και αγροτική οδοποιία) 
συνολικού μήκους 78,8χλμ., καθ’ 
υπόδειξη του Αυτοτελούς 
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 
και Περιβάλλοντος, όπου 
απαιτείται παρέμβαση.

7.
Καθαρισμός 
Μονοπατιών

Kαθαρισμός  των  μονοπατιών  από  πέτρες,
σκουπίδια και λοιπά τυχόν εμπόδια, 
αφαίρεση  με  ήπιες  παρεμβάσεις  της
βλάστησης που εμποδίζει την απρόσκοπτη
διέλευση (κλαδέματα, αποψιλώσεις χόρτων
κ.λπ.) 
επανατοποθέτηση  πέτρινων  πλακών  στην
αρχική  τους  θέση  κατά  μήκος  των
μονοπατιών.

εργασίες  τελείως  απαραίτητες,  ώστε  να
αποκατασταθούν  τα  τμήματα  εκείνα  των
μονοπατιών που έχουν υποστεί φθορές και
παρεμποδίζουν τη διέλευση.

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από την
01/05/2021 έως

και την
31/07/2021

Δίκτυο  μονοπατιών  Δήμου  Κέας
(κύριες  &  δευτερεύουσες
διαδρομές),  συνολικού  μήκους
52χλμ  καθ’  υπόδειξη  του
Αυτοτελούς  Τμήματος  Τεχνικών
Υπηρεσιών  και  Περιβάλλοντος,
όπου απαιτείται παρέμβαση.

8. Εξυγίανση και 
καθαρισμός 
πηγών

-Άντληση  των  υδάτων  και  απομάκρυνσή
τους με βυτίο σε δεξαμενές του Δήμου 
-Καθαρισμός εσωτερικά και εξωτερικά των
πηγών (γούρνες)
-Αποψίλωση  χόρτων  και  καθαρισμός  του
περιβάλλοντος χώρου των πηγών 
-Ασβέστωμα
-  Καθαρισμός  μονοπατιού  που  ενώνει  τις
πηγές  Κουρέντη  και  Κανάλι,  συνολικού
μήκους 320μ.

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από
01/06/2021 έως

και την
31/12/2021  

Πηγές :
Χαβουνά,  Κανάλι,  Κουρέντης,
Αγία  Τριάδα,  Μάμας,  Πύργος,
Βενιαμίν,  Χριστός,  Ατζερίτη,
Βρουλίδια,  Διασέλι,
Σκαντζόχοιρου,  Καριά,  Καρδαρά,
Μεγάλο  Χωριό,  Φωτημάρι,
Σωτήρα,  Αγία  Μαύρα,  Πλαγιά,
Αγία  Μαρίνα,  Ελληνικά  (Άγ.
Ανάργυροι),  Ευαγγελισμού
Ιουλίδας,  Βαθυπόταμος,
Νεκροταφείο,  Αστρά,  Ροκομένο,
Μουρέ
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9.
Καθαρισμός 
οδικού δικτύου

Συλλογή και  απομάκρυνση απορριμμάτων
από  χαντάκια  απορροής  ομβρίων  υδάτων
εκατέρωθεν του οδικού δικτύου 

Η εν λόγω
υπηρεσία θα
παρασχεθεί 2

φορές από την
01/07/2021 έως

και την
30/10/2021 καθ’

υπόδειξη της
αρμόδιας

υπηρεσίας του
Δήμου

Οδικό  δίκτυο  νήσου  Κέας,
αρμοδιότητας  του  Δήμου  Κέας
(δημοτική και αγροτική οδοποιία)
συνολικού μήκους 78,8χλμ., καθ’
υπόδειξη  του  Αυτοτελούς
Τμήματος  Τεχνικών  Υπηρεσιών
και  Περιβάλλοντος,  όπου
απαιτείται παρέμβαση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 36/2021
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ΘΕΜΑ 2ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την κάλυψη δαπανών
σύνδεσης στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.   

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  2ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα 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.

Ο Δήμος Κέας, κατόπιν αιτημάτων δημοτών ενέκρινε με αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου
του, την τοποθέτηση νέων παροχών ισχύος 8kVA για την σύνδεση στο δίκτυο διανομής χαμηλής
τάσης. 

Αναλυτικά :

Κατόπιν της με αριθμ.πρωτ.5205/26-9-16 αίτησης του κ. ΚΟΥΡΛΙΜΠΙΝΗ ΚΟΣΜΑ και της υπ΄αριθμ.
215/2017 απόφασης Δ.Σ.  η ΔΕΔΔΗΕ με το υπ΄αριθ.πρωτ. 70033/08-01-2021 έγγραφό της, μας
γνωστοποίησε το κόστος για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος με αριθμό 50029907 ΦΟΠ στην
περιοχή Άγ.Λουκάς/Ιουλίς Κέας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 336,75 € (περιλαμβάνεται ΦΠΑ
24%).

Κατόπιν της με αριθμ.πρωτ.5799/6-9-11 αίτησης του κ. Αντωνιάδη και της υπ΄αριθμ. 140/2012
απόφασης  Δ.Σ.  η  ΔΕΔΔΗΕ  με  το  υπ΄αριθ.πρωτ.  70032/08-01-2021  έγγραφό  της,  μας
γνωστοποίησε το κόστος για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος με αριθμό 50029906 ΦΟΠ στην
περιοχή Χαβουνά/Ιουλίς Κέας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 336,75 € (περιλαμβάνεται ΦΠΑ
24%).

Κατόπιν  της  με  αριθμ.πρωτ.5704/6-11-15  αίτησης  του  κ.  Πορίχη  Νικολάου  και  της  υπ΄αριθμ.
233/2015 απόφασης Δ.Σ.  η ΔΕΔΔΗΕ με το υπ΄αριθ.πρωτ. 70030/08-01-2021 έγγραφό της, μας
γνωστοποίησε το κόστος για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος με αριθμό 50029905 ΦΟΠ στην
περιοχή Άγιος Σέρρης/Ιουλίς Κέας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 336,75 € (περιλαμβάνεται
ΦΠΑ 24%).
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Κατόπιν της με αριθμ.πρωτ.3766/18-09-17 αίτησης της κ. Τσιτσικά Ευφροσύνης και της υπ΄αριθμ.
215/2017 απόφασης Δ.Σ.  η ΔΕΔΔΗΕ με το υπ΄αριθ.πρωτ. 70034/08-01-2021 έγγραφό της, μας
γνωστοποίησε το κόστος για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος με αριθμό 50029904 ΦΟΠ στην
περιοχή  Αγία  Άννα  Πύργος/Ιουλίς  Κέας,  το  οποίο  ανέρχεται  στο  ποσό  των  336,75  €
(περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%).

Κατόπιν της από 31-01-13 αίτησης της κ. Σκαμάγκα Άννας και της υπ΄αριθμ. 4/2015 απόφασης
Δ.Σ. η ΔΕΔΔΗΕ με το υπ΄αριθ.πρωτ. 70035/08-01-2021 έγγραφό της, μας γνωστοποίησε το κόστος
για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος με αριθμό 50029903 ΦΟΠ στην περιοχή Χάλαρα/Ιουλίς
Κέας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 336,75 € (περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%).

Κατόπιν  της με αριθμ.πρωτ.  7617/19-12-11 των κ.κ.Κορασίδη και  Δεμένεγα και  της υπ΄αριθμ.
140/2012 απόφασης Δ.Σ.  η ΔΕΔΔΗΕ με το υπ΄αριθ.πρωτ. 70031/08-01-2021 έγγραφό της, μας
γνωστοποίησε το κόστος για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος με αριθμό 50029902 ΦΟΠ στην
περιοχή Μεσολίβαδο/Ιουλίς Κέας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 336,75 € (περιλαμβάνεται
ΦΠΑ 24%).

Το συνολικό ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων είκοσι ευρώ και πενήντα
λεπτών (2.020,50 €) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6142.0001 του προϋπολογισμού εξόδων 2021 με
τίτλο “Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων απο ΔΕΔΔΗΕ”.

Παρακαλώ  να  ληφθεί  απόφαση  για  την  έκδοση  χρηματικού  εντάλματος  προπληρωμής
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω πληρωμή. 

Ο δημοτικός υπάλληλος στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής
προτείνω να είναι ο κ.Ιωάννης Πορίχης - ΔΕ Χειριστή μηχ/των έργου - υπάλληλος του Δήμου Κέας.

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 ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον ΚΑ 20.6142.0001 του προϋπολογισμού έτους
2021

• Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών σύνδεσης στο δίκτυο
διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων είκοσι ευρώ και
πενήντα λεπτών (2.020,50 €) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6142.0001 του προϋπολογισμού εξόδων
2021 με τίτλο “Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων απο ΔΕΔΔΗΕ”.

2.  Ο δημοτικός  υπάλληλος  στο  όνομα  του  οποίου  θα  εκδοθεί  το  χρηματικό  ένταλμα
προπληρωμής είναι ο κ.Ιωάννης Πορίχης  -  ΔΕ Χειριστή μηχ/των έργου -  υπάλληλος του Δήμου
Κέας.
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3.  Η διάθεση πίστωσης ποσού 2.020,50 € και ποσού 10,00 € για την προμήθεια τράπεζας ήτοι
σύνολο 2.030,50 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6142.0001 του προϋπολογισμού εξόδων 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 : 37/2021
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ΘΕΜΑ 3ο : Αντικατάσταση μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου
δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016. 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής:

Η  Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄αριθμ.  20/2020 (ΑΔΑ: ΨΖΒΛΩΕΔ-ΘΚΓ) απόφασή της ψήφισε
ομόφωνα τα κάτωθι :

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Συγκροτεί  την  “Επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής  αντικειμένου  δημοσίων
συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών  για το έτος 20  20”   βάσει του Ν. 4412/2016 από τρία
τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 Τριαντάφυλλος Αλεξίου ΔΕ Οδηγός  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 Λεονάρδος Κοζαδίνος ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου  ΜΕΛΟΣ
3 Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός ΜΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 Ιωάννα Αθανασοπούλου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 

Αναπληρωτής Προέδρου
3 Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Αναπληρωτής 1ου 

μέλους
2 Χρήστος Μαρκοπουλιώτης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Αναπληρωτής 2ου μέλους

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Τριαντάφυλλος Αλεξίου, ΔΕ Οδηγός.

2. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού
σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών.

3. Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου.
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Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της παραπάνω επιτροπής προτείνω την αντικατάσταση
των κάτωθι μελών :

• Τριαντάφυλλου Αλεξίου ΔΕ Οδηγού λόγω συνταξιοδότησης με τον Ιωάννη Πορίχη ΔΕ Χει-
ριστή μηχ/των έργου,  με την ιδιότητα του Προέδρου

• Αθανασοπούλου Ιωάννας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού λόγω ασυμβίβαστου, με τον Θεόδω-
ρο Βρεττό ΥΕ Εργάτη Καθαριότητας, με την ιδιότητα του αναπληρωτή Προέδρου

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αντικαθιστά τα μέλη της “Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής αντικειμένου δημοσίων
συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020” βάσει του Ν. 4412/2016,  ως κάτωθι : 

 τον Τριαντάφυλλο Αλεξίου ΔΕ Οδηγού λόγω συνταξιοδότησης, με τον Ιωάννη Πορίχη ΔΕ
Χειριστή μηχ/των έργου,  με την ιδιότητα του Προέδρου

 Αθανασοπούλου Ιωάννας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού λόγω ασυμβίβαστου, με τον Θεόδω-
ρο Βρεττό ΥΕ Εργάτη Καθαριότητας, με την ιδιότητα του αναπληρωτή Προέδρου

Η παραπάνω επιτροπή ορίζεται ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 Ιωάννης  Πορίχης  ΔΕ Χειριστής μηχ/των έργου  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2 Λεονάρδος Κοζαδίνος ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου  ΜΕΛΟΣ
3 Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός ΜΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 Θεόδωρος Βρεττός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Αναπληρωτής Προέδρου

3 Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

Αναπληρωτής 1ου μέλους
2 Χρήστος Μαρκοπουλιώτης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Αναπληρωτής 2ου μέλους
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 20/2020 (ΑΔΑ: ΨΖΒΛΩΕΔ-ΘΚΓ) απόφαση της
οικονομικής επιτροπής.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 38/2021
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 ΘΕΜΑ 4o: Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο 
«Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Κέας» στην πρόσκληση με αριθμό πρωτ: 18215/29-09-
2020 , με Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤ12 με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» του 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕ-
ΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον», έγκριση της σχετικής Μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης 
και δέσμευση για την κάλυψη του υπερβάλλοντος ποσού.

 O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής:

Η  πρόσκληση  με  Κωδικό  ΑΤ12  με  τίτλο  «Δράσεις  Ηλεκτροκίνησης  στους  Δήμους»  του
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ»  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  στον  ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον» έχει τους εξής στόχους:

• μείωση του κόστους της κινητικότητας, τόσο το κόστος λειτουργίας όσο και το κόστος συ-
ντήρησης και επισκευής των δημοτικών οχημάτων,

• περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης,
• μείωση της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων που συνδέονται με την επιδείνωση του

φαινομένου του θερμοκηπίου (μετάβαση στην κινητικότητα των χαμηλών εκπομπών, όπως
έχει αποτυπωθεί στην Απόφαση 04/31.12.2019 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής
Πολιτικής «Κύρωση Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)» (Β’ 4893), κα-
θώς και την Οδηγία 2019/1161/ΕΕ για την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτι-
κών οχημάτων οδικών μεταφορών μέσω της θέσπισης ποσοτικών στόχων στις δημόσιες
προμήθειες), 

• μείωση της ηχορύπανσης σε τοπική κλίμακα, και μέσω όλων αυτών και
• προστασία της δημόσιας υγείας.

Με  την  παρούσα  πρόσκληση,  προβλέπεται  η  χρηματοδότηση  ηλεκτρικών  οχημάτων  (αμιγώς
ηλεκτρικών, υβριδικών εξωτερικής φόρτισης ή κυψέλης καυσίμου), και πιο συγκεκριμένα τύπου:

 Επιβατηγών οχημάτων (συμβατικών, διθέσιων, SUV κλπ)

 Δίκυκλων οχημάτων (μοτοσυκλέτες,  μοτοποδήλατα,  ποδήλατα με υποβοηθούμενη ποδη-
λάτηση)

 Μικρών φορτηγών (pick-up, van κλειστού τύπου, για δυσπρόσιτα μέρη κλπ)

 Μικρών λεωφορείων (με προδιαγραφές για ΑμΕΑ) καθώς και μεγαλύτερων οχημάτων:

 Μέσων δημοτικής συγκοινωνίας (λεωφορεία, τρενάκια κλπ, με προδιαγραφές για ΑμΕΑ)

 Οχημάτων για  τη  διαχείριση στερεών αποβλήτων (απορριμματοφόρα,  πλυντήρια κάδων
κλπ)

 Οχημάτων έργου/μεταφορών (φορτηγά κλπ)

καθώς και η κατασκευή/προμήθεια των απαραίτητων Σταθμών Φόρτισης (σημεία επαναφόρτισης
κανονικής  ή  υψηλής  ισχύος)  και  λοιπού  αναγκαίου  εξοπλισμού  (π.χ.  ηλεκτρονική  πλατφόρμα
διαχείρισης, μέτρα πυροπροστασίας) των ανωτέρω οχημάτων.

Στο  πλαίσιο  αυτό,  και  με  βάση την  υψηλή  αναγκαιότητα-σκοπιμότητά   προτείνεται  η  υποβολή
πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Κέας» και
προϋπολογισμό 824.682,68 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
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Ο Δήμος Κέας δεν βλέπει την παρούσα πρόταση ως μια μεμονωμένη προσπάθεια ανάπτυξης της
ηλεκτροκίνησης  στον  Δήμο  αλλά  ως  το  πρώτο  βήμα  μιας  ευρύτερης  και  ολοκληρωμένης
προσέγγισης της βίωσης κινητικότητας με ιδιαίτερη έμφαση στην ηλεκτροκίνηση.
Η πράξη διορθώνετε στα εξής υποέργα:

 Υποέργο  1:  «Προμήθεια  Οχημάτων  και  Φορτιστών  στο  Δήμο  Κέας»  (Προμήθεια
Εξοπλισμού) 

 Υποέργο 2: «Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής 
Ωφέλειας (ΟΚΩ) στο Δήμο Κέας» (ΟΚΩ)

 Υποέργο 3: «Σύνταξη και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του 
Δήμου Κέας» (Παροχή Υπηρεσιών)

Αναλυτικότερα:

Υποέργο 1: «Προμήθεια Οχημάτων και Φορτιστών στο Δήμο Κέας»  

Οι προμήθειες που θα πραγματοποιηθούν στο Υποέργο 1 παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΙΔΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙ

Α
ΤΕΜ.

1 ΕΝΑ (1) ΜΙΚΡΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΙΚΡΑ 1

2
ΕΝΑ (1) ΜΙΚΡΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΙΚΡΑ 1

3
ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ +

Η2Ο
ΣΑΡΩΘΡΑ ΜΙΚΡΑ 2

4 ΕΝΑ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ VAN MINI BUS 8+1 ΘΕΣΕΩΝ VAN ΜΙΚΡΑ 1

5 ΕΝΑ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 1m3 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕΓΑΛΑ 1

6
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΑΝΟΙΚΤΟ

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ

Ο
ΜΕΓΑΛΑ 1

7
ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-

ΦΟΡΤΩΤΕΣ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΓΑΛΑ 2

8 ΔΥΟ (2) ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ 22KW (ΓΙΑ ΤΟ VAN) ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2

9
ΔΥΟ (2) ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ 16KW (ΓΙΑ ΤΑ

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ)
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2

Υποέργο 2: «Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας
(ΟΚΩ) στο Δήμο Κέας» 

Στο πλαίσιο  του υποέργου θα απαιτηθούν εργασίες τόσο στο δίκτυο ηλεκτρικής  ενέργειας  της
ΔΕΔΔΗΕ όσο και στην ηλεκτρική εγκατάσταση που θα κατασκευαστεί από το Δήμο προκειμένου να
μπορούν να τεθούν σε λειτουργία οι υποδομές φόρτισης.

Υποέργο 3: «Σύνταξη και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου
Κέας» 
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Στο πλαίσιο του Υποέργο 3 ο Σύμβουλος παρείχε υπηρεσίες για την ολοκληρωμένη σύνταξη και
προετοιμασία  φακέλου  υποβολής  αίτησης  χρηματοδότησης  του  Δήμου  Κέας  στο  πλαίσιο  της
παραπάνω πρόσκλησης του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης:

 Περί  έγκρισης  της  Μελέτης  και  των  Τευχών  Δημοπράτησης  του  Υποέργου  1  με  τίτλο
«Προμήθεια Οχημάτων και Φορτιστών στο Δήμο Κέας» και προϋπολογισμό 630.166,68
€ άνευ Φ.Π.Α. 24%.

 Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο  «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης
στο Δήμο Κέας»  προϋπολογισμού  824.682,68  €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  24%
στην πρόσκληση με αριθμό πρωτ: 18215/29-09-2020 , με Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤ12 με
τίτλο  «Δράσεις  Ηλεκτροκίνησης  στους  Δήμους»  του  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον».

Υποέργο  1:  «Προμήθεια  Οχημάτων  και  Φορτιστών  στο  Δήμο  Κέας»  (Προμήθεια
Εξοπλισμού) με προϋπολογισμό 781.406,68 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Υποέργο 2:  «Έργα σύνδεσης,  μεταφοράς,  αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής
Ωφέλειας (ΟΚΩ) στο Δήμο Κέας» (ΟΚΩ) 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Υποέργο 3: «Σύνταξη και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του
Δήμου Κέας» (Παροχή Υπηρεσιών) 6.076,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 Αποδοχή  των  όρων  της  πρόσκλησης  με  αριθμό  πρωτ:  18215/29-09-2020,  με  Κωδικό
Πρόσκλησης  ΑΤ12  με  τίτλο  «Δράσεις  Ηλεκτροκίνησης  στους  Δήμους»  του
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

 Περί δέσμευσης για την κάλυψη του υπερβάλλοντος ποσού.

 Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου να προβεί  σε όλες τις  απαραίτητες ενέργειες  για την
υποβολή της αίτησης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση της Μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης του Υποέργου 1 με τίτλο «Προμή-
θεια Οχημάτων και Φορτιστών στο Δήμο Κέας» και προϋπολογισμό 630.166,68 € άνευ
Φ.Π.Α. 24%.

2. Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο
Δήμο Κέας»  προϋπολογισμού  824.682,68 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  στην
πρόσκληση με αριθμό πρωτ: 18215/29-09-2020 , με Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤ12 με τίτλο
«Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
του Υπουργείου Εσωτερικών, στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον».
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Υποέργο  1:  «Προμήθεια  Οχημάτων  και  Φορτιστών  στο  Δήμο  Κέας»  (Προμήθεια
Εξοπλισμού) με προϋπολογισμό 781.406,68 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Υποέργο 2:  «Έργα σύνδεσης,  μεταφοράς,  αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής
Ωφέλειας (ΟΚΩ) στο Δήμο Κέας» (ΟΚΩ) 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Υποέργο 3: «Σύνταξη και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του
Δήμου Κέας» (Παροχή Υπηρεσιών) 6.076,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

3. Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης με αριθμό πρωτ: 18215/29-09-2020, με Κωδικό
Πρόσκλησης  ΑΤ12  με  τίτλο  «Δράσεις  Ηλεκτροκίνησης  στους  Δήμους»  του
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Την δέσμευση για την κάλυψη του υπερβάλλοντος ποσού.

5. Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υπο-
βολή της αίτησης.          

                           Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 39/2021
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ΘΕΜΑ 5ο : Συμμετοχή του Δήμου Κέας στην πρόταση έργου «ΣυμβαδίΖουμε» στο πλαίσιο
του προγράμματος «Καινοτόμες Δράσεις με τους πολίτες» του Πράσινου Ταμείου.

 O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» υλοποιείται στο πλαίσιο 
του Χρηματοδοτικού Μέτρου «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες δράσεις 2020» Επιλέξιμοι 
φορείς της από 28 Δεκεμβρίου 2020 πρόσκλησης χρηματοδότησης, είναι Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις (ΜΚΟ) που περιλαμβάνουν στους καταστατικούς τους σκοπούς την προστασία και 
διαχείριση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος ή/και την προστασία ειδών άγριας ζωής, με 
υποχρεωτική την σύμπραξη, με επικεφαλής τους ανωτέρω φορείς, με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
και Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο (πανεπιστημιακά ιδρύματα και 
ερευνητικά κέντρα, Οργανισμούς Τοπ. Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, φορείς διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών κ.ά.). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η Τετάρτη 
31η Μαρτίου 2021.
Στο πλαίσιο της από 28ης Δεκεμβρίου πρόσκλησης χρηματοδότησης, η ΑΜΚΕ diadrasis σχεδίασε 
πρόταση έργου που θα υλοποιηθεί με την συνεργασία του Δήμου Κέας, και την υποστήριξη της 
Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.
Σκοπός του έργου «ΣυμβαδίΖουμε» είναι η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση πολιτών και 
επαγγελματιών του πολιτισμού στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική 
αλλαγή. Tο έργο επιδιώκει να επαναφέρει την αίσθηση του ελέγχου δίνοντας την ευκαιρία στους 
ίδιους τους πολίτες μέσα από εκπαίδευση και τη συνεργασία με επαγγελματίες του πολιτισμού, να 
φροντίσουν και να προστατέψουν μνημεία του τόπου τους. 
Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν (1) δράσεις εκπαίδευσης σε κατοίκους και μέλη συλλόγων 
του νησιού, σε μαθητές και μαθήτριες των δημοτικών σχολείων, (2) δράσεις προληπτικής 
συντήρησης μνημείων και (3) ενημερωτικές εκδηλώσεις προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες 
της Κέας.  
Οι δράσεις του θα υλοποιηθούν με τη συνεργασία του Δήμου Κέας και της diadrasis AMKE, που 
αποτελεί τον επικεφαλής εταίρο. Εφόσον εγκριθεί, ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 1η 
Αυγούστου 2021 και λήξης η 1η Δεκεμβρίου 2022. 
Ο Δήμος θα λάβει μέχρι 4.500,00 € για την πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση των 
παραπάνω δράσεων και μέχρι 500,00 € για έξοδα μεταφοράς 3 ατόμων στην Αθήνα για την 
παρουσίαση του έργου του Δήμου σε ενημερωτική εκδήλωση επαγγελματιών του πολιτισμού για 
την κλιματική αλλαγή και τα μνημεία. 
Η επιλεξιμότητα των δαπανών και η εκταμίευση της επιχορήγησης ακολουθεί τους κανόνες της 
πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 6ΑΒ046Ψ844-ΗΜΣ4). Σημειώνεται ότι η εκταμίευση 
γίνεται σύμφωνα με την υποβληθείσα πρόταση και έχει απολογιστικό χαρακτήρα (πληρωμή 
εξοφλημένων δαπανών). Επίσης, το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου δεν χρηματοδοτεί αμοιβές 
προσωπικού που εργάζεται και αμείβεται σε τακτική βάση είτε από το Ελληνικό Δημόσιο είτε από 
τους φορείς υλοποίησης του έργου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και πάγιες λειτουργικές
δαπάνες των φορέων. Στις αναφορές προόδου του έργου θα υποβάλλεται σχετική Υ.Δ. εκ μέρους 
του προσωπικού η οποία θα συνοδεύει τη σύμβαση, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι δεν 
υπάρχει οποιαδήποτε σχέση εργασίας με τον συμβαλλόμενο φορέα τη στιγμή της υπογραφής της 
σύμβασης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/12/9653_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%9C%CE%9A%CE%9F-2020_6%CE%91%CE%92046%CE%A8844-%CE%97%CE%9C%CE%A3-.pdf
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στην πρόταση έργου «ΣυμβαδίΖουμε» στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος «Καινοτόμες Δράσεις με τους πολίτες» του Πράσινου Ταμείου.

Οι δράσεις του θα υλοποιηθούν με τη συνεργασία του Δήμου Κέας και της diadrasis AMKE, που 
αποτελεί τον επικεφαλής εταίρο. Εφόσον εγκριθεί, ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 1η 
Αυγούστου 2021 και λήξης η 1η Δεκεμβρίου 2022. 

Ο Δήμος θα λάβει μέχρι 4.500,00 € για την πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση των 
παραπάνω δράσεων και μέχρι 500,00 € για έξοδα μεταφοράς 3 ατόμων στην Αθήνα για την 
παρουσίαση του έργου του Δήμου σε ενημερωτική εκδήλωση επαγγελματιών του πολιτισμού για 
την κλιματική αλλαγή και τα μνημεία. 

Η επιλεξιμότητα των δαπανών και η εκταμίευση της επιχορήγησης ακολουθεί τους κανόνες της
πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 6ΑΒ046Ψ844-ΗΜΣ4). Σημειώνεται ότι η εκταμίευση
γίνεται σύμφωνα με την υποβληθείσα πρόταση και έχει απολογιστικό χαρακτήρα (πληρωμή εξο-
φλημένων δαπανών). Επίσης, το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου δεν χρηματοδοτεί αμοιβές προ-
σωπικού που εργάζεται και αμείβεται σε τακτική βάση είτε από το Ελληνικό Δημόσιο είτε από τους
φορείς υλοποίησης του έργου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και πάγιες λειτουργικές δα-
πάνες των φορέων. Στις αναφορές προόδου του έργου θα υποβάλλεται σχετική Υ.Δ. εκ μέρους του
προσωπικού η οποία θα συνοδεύει τη σύμβαση, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι δεν υπάρ-
χει οποιαδήποτε σχέση εργασίας με τον συμβαλλόμενο φορέα τη στιγμή της υπογραφής της σύμβα-
σης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 40/2021

https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/12/9653_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%9C%CE%9A%CE%9F-2020_6%CE%91%CE%92046%CE%A8844-%CE%97%CE%9C%CE%A3-.pdf
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ΘΕΜΑ 6ο  : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την κάλυψη δαπανών
ταχυδρομικών τελών.

Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  6ο ημερήσιας  διάταξης ανέφερε  τα
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.

Προκειμένου να καλυφθεί  η δαπάνη για ταχυδρομικά τέλη του Δήμου,  παρακαλώ να ληφθεί
απόφαση  για  την  έκδοση  εντάλματος  προπληρωμής  στο  όνομα  της  υπαλλήλου  του  Δήμου
κ. Μαριάννα Μωραΐτη ποσού 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισμού έτους
2020 με τίτλο “Ταχυδρομικά Τέλη”, στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και του
άρθρου 32 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
2. Το γεγονός ότι η έκδοση του εντάλματος προπληρωμής ικανοποιεί τις ανάγκες του δικαιούχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου κ.  Μαριάννας
Μωραΐτη για κάλυψη δαπανών για ταχυδρομικά τέλη.

2. Η διάθεση πίστωσης ύψους 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6221 του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2021 στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση θα γίνει με απόφαση του
διατάκτη.

3.  Η υπόλογος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών μηνών,  στην
οποία θα επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

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 : 41/2021
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ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνι-
σμού  για  την  “Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε ΤΑ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η -
Σ Η Σ - Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ ΑΤ Ω Ν - Μ Η Χ Α Ν Η Μ ΑΤ Ω Ν  Τ Ο Υ
Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ ”.   

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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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    


