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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 8ης/06.04.2021
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Σήμερα, ημέρα Τρίτη 6 Απριλίου 2021 και ώρα 10:30, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς (ΠΝΠ
ΦΕΚ55/11-3-2020), η 8η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, ύστερα
από την αριθμ.πρωτ. 1246/02.04.2021 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. Βασιλική Πετρή.

8ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Απριλίου 2021
ΘΕΜΑ 1ο: 1η Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης “Παροχή υπηρεσίας για τεχνικό
σύμβουλο υλοποίησης έργων της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα, ανέφερε τα εξής :
1. Σύμφωνα με το Άρθρο “Διάρκεια Σύμβασης” της από 24/03/2020 Σύμβασης Παροχής
υπηρεσιών για τεχνικό σύμβουλο υλοποίησης έργων της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Κέας
(ΑΔΑΜ: 20SYMV006478225) μεταξύ του Δήμου Κέας και της αναδόχου εταιρίας «Χρήστος
Στριγγάρης-Μονοπρόσωπη ΙΚΕ (CS Τεχνική Συμβουλευτική)» : “Οι εργασίες πρέπει να
ολοκληρωθούν από την ημερομηνία ανάθεσης εντός ενός (1) έτους”.
2. Ο κ Στριγγάρης υπέβαλε εμπρόθεσμα το υπ’αριθμ. 1042/23-03-2021 αίτημα παράτασης παράδοσης της υπηρεσίας. Στην αίτησή του ο ανάδοχος αναφέρει ότι “1. Παρακαλώ για την χρονική
παράταση της 20SYMV006478225 2020-03-25 σύμβασης, κατά 2 μήνες λόγω των προβλημάτων
που προέκυψαν κατά την εκτέλεση της από την πανδημία του covid-19. Παρακαλώ για τις δικές
σας ενέργειες”.
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 δύο (2) μήνες της συνολικής της διάρκειας, ήτοι έως 24-05-2021.
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 για τεχνικό σύμβουλο υλοποίησης
έργων της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου με ανάδοχο την εταιρία « Χρήστος Στριγγάρης-Μονοπρόσωπη ΙΚΕ (CS Τεχνική Συμβουλευτική)» έως 24-05-2021 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
κείμενη νομοθεσία (άρθρο 216 & 217 Ν.4412/2016).
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 42/2021
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ΘΕΜΑ 2ο : 2η παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης «Προµήθεια ενός (1) καινούριουαμεταχείριστου φορτηγού οχήµατος με καινούρια ανατρεπόμενη υπερκατασκευή και γερανό
με αρπάγη».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας ανέφερε τα εξής :
1. Σύμφωνα με το Άρθρο 3 της με αριθ.πρωτ. : 4218/31.08.2020 Σύμβασης Προµήθειας ενός (1)
καινούριου-αμεταχείριστου φορτηγού οχήµατος με καινούρια ανατρεπόμενη υπερκατασκευή
και γερανό με αρπάγη, μεταξύ του Δήμου Κέας και της αναδόχου εταιρείας MERCEDES BENZ
ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ : “Ο χρόνος παράδοσης του υπό
προμήθειας υλικού, ορίζεται σε 150 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης”.
Στην παρ. 1.1 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι: «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του
υλικού μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία
της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα
του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο
παράδοσης».
Με την υπ’ αριθμ. 10/2021 (ΑΔΑ: ΨΔΛΝΩΕΔ-Α02) απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή
ενέκρινε αίτημα παράτασης παράδοσης της προμήθειας κατά 60 ημέρες.
2.Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της παράτασης της Σύμβασης (28/03/2021) και δεν είχε
εξαντληθεί το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της σύμβασης, όπως προβλεπόταν, ο νόμιμος
εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας υπέβαλε εμπρόθεσμα το με ΑΠ εισερχόμενου εγγράφου
1020/22.03.2021 αίτημα παράτασης παράδοσης της προμήθειας. Στην αίτησή της η ανάδοχος
εταιρεία αναφέρει ότι :
«Με την παρούσα επιστολή η εταιρεία μας επιθυμεί να θέσει υπόψη σας ότι αιτείται την Παράταση του
Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του υπό προμήθεια είδους ενός (1) καινούριου- αμεταχείριστου
φορτηγού οχήματος με καινούρια ανατρεπόμενη υπερκατασκευή και γερανό με αρπάγη βάσει της μεταξύ
μας συναφθείσας Σύμβασης.
Τούτο δε είναι συνεπεία αρκούντως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικά μη επιτεύξιμη την
εμπρόθεσμη παράδοση του οχήματος αφού λόγω της πανδημίας COVID 19 το σύνολο των διαδικασιών
(παραγωγή οχημάτων/μετακίνηση/διεκπεραιώσεις κλπ) έχουν επιβραδυνθεί ή και ανασταλεί καθότι τόσο
ο Δημόσιος όσο και ο Ιδιωτικός τομέας (σε Παγκόσμιο επίπεδο) υπολειτουργούν ή σε ορισμένες
περιπτώσεις έχουν προχωρήσει σε παύση εργασιών .
Ο όμιλος μας (Daimler) όσο και η εταιρεία μας λειτουργούσαν και λειτουργούν (λόγω της Πανδημίας COVID
19) υπό περιορισμούς, ήτοι με προσωπικό ασφαλείας και εν μέρει αναστολή λειτουργίας των
παραγωγικών μονάδων. Ειδικότερα είχε ανασταλεί η λειτουργία των εργοστασίων μας (παραγωγών των
βασικών οχημάτων) τα οποία ενώ πλέον λειτουργούν παρουσιάζουν όμως μειωμένη παραγωγικότητα έως και 50% - λόγω των ειδικών συνθηκών ασφαλείας.
Οι εν λόγω συνθήκες συνεχίζουν να επηρεάζουν άπασες τις διαδικασίες και να έχουν εξαιρετική αρνητική
επίδραση στις εν εξελίξει παραδόσεις των οχημάτων. Ειδικότερα και εξαιτίας της παρούσας κατάστασης,
επιβαρύνονται (ως προ την παράδοση) ιδιαιτέρως τα οχήματα που απαιτείται η κατασκευή τους σε
πολλαπλές φάσεις όπως το εν λόγω όχημα το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή και τοποθέτηση της
υπερκατασκευής της Κιβωτάμαξας και του Γερανού καθώς και στις επόμενες φάσεις που αφορούν την
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πιστοποίηση και την έκδοση εγκρίσεων τύπου από Δημόσιους Φορείς όταν μάλιστα επιπροσθέτως θα
πρέπει να αντιμετωπιστούν και τεχνικές αστοχίες που παρουσιάζονται.
Ειδικότερα και αναφορικά με την έλευση του 3ου «κύματος» της πανδημίας οι παραγωγικές και οι
συναφείς διαδικασίες πιστοποίησης, καθώς και αντίστοιχες διεκπεραιώσεις, επηρεάζονται σε απρόβλεπτο
βαθμό που δεν είμαστε σε θέση να προβλέψουμε καθώς αναστέλλονται ή ενδέχεται να ανασταλούν
λειτουργίες κρίσιμες και απαραίτητες για την ολοκλήρωση των οχημάτων. Τα παραπάνω δε ισχύουν στον
ίδιο βαθμό για τους προμηθευτές μας και παραγωγούς των προσαρτημάτων οι οποίοι αντίστοιχα
επηρεάζονται από την παρούσα κατάσταση.
Είμαστε αναγκασμένοι, καθώς όλα τα προαναφερόμενα επηρεάζουν καταλυτικά τις προσπάθειες της
εταιρείας μας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Σύμβασης, να αιτηθούμε παράταση του συμβατικού
χρόνου παράδοσης κατά εξήντα (60) ημέρες, σύμφωνα με το Άρθρο 206 παρ.1 & 4 του Ν.4412/2016, την
αντίστοιχη πρόνοια της συναφθείσας σύμβασης καθώς και τις σχετικές Νομοθετικές προβλέψεις που
επικυρώνουν ότι η Πανδημία Covid-19 είναι ιδιαιτέρως σοβαρός λόγος που καθιστά αντικειμενικώς
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Σε κάθε περίπτωση αθροιστικά η συνολική
παρεχόμενη παράταση είναι Εκατόν Είκοσι (120) ημέρες και δεν υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο
όριο που ορίζει η Διακήρυξη (Άρθρο 6.1.1 των Γενικών όρων) και ο Νόμος (άρθρο 206 του Ν.4412/2016)
των Εκατόν Πενήντα (150) ημερών. Η εταιρεία μας θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να παραδοθεί
το όχημα στο εγγύτερο χρονικό διάστημα χωρίς εξάντληση των περιθωρίων που θα της παρασχεθούν.
Με δεδομένη την προσήλωση της εταιρείας μας σε θέματα που αφορούν τις Συμβατικές της υποχρεώσεις ,
ευχαριστούμε προκαταβολικά για την κατανόησή σας και παραμένουμε στην διάθεση σας για την
διευθέτηση οποιονδήποτε λεπτομερειών .».

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και επειδή η παρούσα είναι προϋπόθεση για την εκτέλεση της σύμβασης, εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης κατά εξήντα (60) ημέρες.
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 Προµήθειας ενός (1) καινούριου-αμεταχείριστου
φορτηγού οχήµατος με καινούρια ανατρεπόμενη υπερκατασκευή και γερανό με αρπάγη με
ανάδοχο την εταιρεία MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
κατά εξήντα (60) ημέρες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 206
Ν.4412/2016).
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 43/2021
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ΘΕΜΑ 3ο : 2η παράταση χρόνου υλοποίησης - τροποποίηση σύμβασης παροχής υπηρεσίας
“ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ
ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα, ανέφερε τα εξής :
1. Σύμφωνα με το Άρθρο 3 της με αριθ. πρωτ. : 4430/11.09.2020 Σύμβασης παροχής υπηρεσίας
«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ
ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ», μεταξύ του Δήμου Κέας και της αναδόχου εταιρείας DOTSOFT AE : “Η
διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για επτά (7) μήνες ”.
Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι: «Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της
προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επιμέρους
δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε
περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας ή για άλλους ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.».
Με την υπ’ αριθμ. 9/2021 (ΑΔΑ: Ψ319ΩΕΔ-ΨΜΛ) απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή
ενέκρινε -μεταξύ άλλων- αίτημα παράτασης της σύμβασης κατά δύο (2) μήνες ήτοι έως την
11/06/2021.
2.Καθώς, όπως αναφέρει στο έγγραφό του, υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες εκτέλεσης
της σύμβασης, ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας υπέβαλε εμπρόθεσμα το με ΑΠ εισερχόμενου εγγράφου 790/08.03.2021 αίτημα παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης. Στην αίτησή
της η ανάδοχος εταιρεία αναφέρει ότι :
«Στα πλαίσια υλοποίησης 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» και της από 11/09/2020 μεταξύ μας
Σύμβασης, σας έχουμε ήδη υποβάλλει αίτημα παράτασης της σύμβασης λόγω της καθυστέρησης
των διαδικασιών από την πλευρά της ΕΦΑ Κυκλάδων για την πρόσληψη αρχαιολόγου. Στην
11/3/2021 λήγει, σύμφωνα με την παράταση, η φάση για «Υπηρεσίες Συλλογής Περιεχομένου και
Τεκμηρίωσης 12 σημείων πολιτισμού» και δεν έχουμε ακόμα καμιά ενημέρωση για την εξέλιξη της
πρόσληψης του αρχαιολόγου. Επιπροσθέτως εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στη χώρα
μας λόγω της πανδημία του Covid-19 καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθούν οι δράσεις
του έργου οι οποίες απαιτούν για την ολοκλήρωσή τους επιτόπια παρουσία.
Για τους παραπάνω λόγους και επικαλούμενοι το Ν .4683/20 άρθρο 60 όπως αυτός παρατάθηκε
με το Ν.4778/21 άρθρο 30, ζητούμε παράταση επτά (7) μηνών από το αρχικό χρονοδιάγραμμα
της σύμβασης.
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Το χρονοδιάγραμμα όπως έχει υποβληθεί στη μελέτη εφαρμογής φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Χρονική Διάρκεια
Φάση

Τίτλος Φάσης
Από

Έως

11/09/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/01/2021

11/11/2020

11/02/2021

Υπηρεσίες Συλλογής Περιεχομένου και Τεκμηρίωσης 12 σημείων
πολιτισμού
Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών

4

11/02/2021

11/03/2021

Εκπαίδευση Χρηστών

5

11/02/2021
11/03/2021

11/03/2021
11/04/2021

Πιλοτική Λειτουργία
Δράσεις Δημοσιότητας Προβολής

1
2
3

6

Μελέτη Εφαρμογής

Με βάση το αίτημά μας, το χρονοδιάγραμμα διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Φάση

Χρονική Διάρκεια

Τίτλος Φάσης

Έως
Μελέτη Εφαρμογής

1

11/10/2020

2

11/09/2021

3

11/09/2021

Υπηρεσίες Συλλογής Περιεχομένου και Τεκμηρίωσης 12 σημείων
πολιτισμού
Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών

4

11/10/2021

Εκπαίδευση Χρηστών

5

11/10/2021
11/11/2021

Πιλοτική Λειτουργία
Δράσεις Δημοσιότητας Προβολής

6

Η εν λόγω παράταση δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή στο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.».

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και επειδή η παρούσα είναι προϋπόθεση για την εκτέλεση της σύμβασης, εισηγούμαστε την χρονική παράταση της αρχικής σύμβασης κατά επτά (7) μήνες, που δεν επιφέρει μεταβολές στην εγκεκριμένη διακήρυξη
Η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις
του Ν.4412/2016, του Ν .4683/20 άρθρο 60 όπως αυτός παρατάθηκε με το Ν.4778/21 άρθρο 30,
το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση του Προέδρου
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω
εισήγηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 4430/11.09.2020 σύμβασης ως εξής:

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μεταξύ των :
«ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ»
και
«DOTSOFT Α.Ε.»
Για την παροχή υπηρεσίας:
«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ
TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ»

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ
TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ»
Στην Κέα σήμερα την ………………….……του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος……………………., οι
παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι»:
I.
Δήμος Κέας, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τη Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου
II.
Η εταιρεία DOTSOFT AE, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Μάνο Αναστασίου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 286 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
3. Την υπ’ αριθμ. 126/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Κέας, με την οποία κατακυρώθηκε ο εν
θέματι δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός,
4. Την με ΑΠ 4430/11.09.2020 συναφθείσα σύμβαση
5. Την υπ’ αριθμ. 191/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Κέας, με την οποία εγκρίθηκε η παράτα ση της ανωτέρω σύμβασης
6. Το σχετικό αίτημα παράτασης της αναδόχου εταιρείας,
7. Την με αρ. πρωτ. 1505/06.05.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου (ΑΔΑ: ΨΛΥΓ7ΛΞ-ΨΕΕ) με
θέμα Ένταξη Πράξης «Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της
Κέας» με Κωδικό ΟΠΣ 5010896 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»
8. Tην υπ. αριθμ….........../2021 (ΑΔΑ: …….…………..….) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Κέας με την οποία εγκρίνεται η 1η τροποποίηση της σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ
ΤΗΣ ΚΕΑΣ».
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Επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας, κατά την
διάρκεια της από 11-09-2020 Σύμβασης και προκειμένου να ολοκληρωθούν τα προαναφερθέντα, με την παρούσα οι συμβαλλόμενοι αποφασίζουν:
Την παράταση της από 11-09-2020 προγραμματικής σύμβασης έως 11-11-2021 (εκτιμώμενη ημερομηνία
προθεσμίας της Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσίας), όπως ισχύει.
Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η με ΑΠ 4430/11-09-2020 Σύμβαση.
Η παρούσα, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της, υπογράφεται ως ακολούθως σε
τέσσερα (4) αντίτυπα από τα οποία έκαστος εκ των συμβαλλόμενων θα λάβει δύο (2).
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
DOTSOFT A.E.

Ειρήνη Βελισσαροπούλου
Δήμαρχος Κέας

Μάνος Αναστάσιος
Νόμιμος Εκπρόσωπος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΝΕΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ»

Φάση

Χρονική Διάρκεια

Τίτλος Φάσης

1

Έως
11/10/2020

Μελέτη Εφαρμογής

2

11/09/2021

3
4

11/09/2021
11/10/2021

Υπηρεσίες Συλλογής Περιεχομένου και Τεκμηρίωσης 12 σημείων
πολιτισμού
Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών
Εκπαίδευση Χρηστών

5
6

11/10/2021
11/11/2021

Πιλοτική Λειτουργία
Δράσεις Δημοσιότητας Προβολής

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 44/2021
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ΘΕΜΑ 4ο : «Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου Κέας προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού covid 19».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα, ανέφερε τα εξής :
Λαμβάνοντας υπόψη:
Α) την περ. ιη του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του
Ν.4735/20 το οποίο ορίζει το εξής: «Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα,
καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη
διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).»
Β) το άρθρο 6 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 161 Α’/22-8-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4722/20
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4735/20 το οποίο ορίζει το εξής: « Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και
β’ βαθμού, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα, διενεργούνται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη
της σχετικής απόφασης χρηματοδότησης, επιχορήγησης, επιδότησης, δωρεάς ή ένταξης. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το προηγούμενο
εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου, ύστερα
από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση του συμβουλίου και ο έλεγχος
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση
του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής»
Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε την αποδοχή των κάτωθι:
Αποδοχή της έκτακτης επιχορήγησης προς κάλυψη επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από
τον εμφάνιση του κορονοϊού covid-19, ποσού 23.100.00€ βάσει της απόφασης με αριθμό
22848/26-03-2021 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:Ψ5Ο646ΜΤΛ6-ΕΣΚ)
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την αποδοχή της έκτακτης επιχορήγησης προς κάλυψη επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν
από τον εμφάνιση του κορονοϊού covid-19, ποσού 23.100.00€ βάσει της απόφασης με αριθμό
22848/26-03-2021 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:Ψ5Ο646ΜΤΛ6-ΕΣΚ).
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 45/2021

8ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Απριλίου 2021
ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση του ισολογισμού και του προσαρτήματος της χρήσης 2018.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης :
Υποβάλλει την έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά την έγκριση ισολογισμού
και προσαρτήματος χρήσης 2018 και όπως έχει καταρτιστεί από την Οικονομική Υπηρεσία
του Δήμου σύμφωνα με τον Ν.3852/2010. Συνημμένα υποβάλλονται ο ισολογισμός και το
προσάρτημα της χρήσης 2018.
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ
ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 31/12/2018
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
Προς το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Κύριοι,
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε τον 8ο Ισολογισμό του Δήμου μας, ο οποίος
αφορά την χρήση 2018.
Τα λειτουργικά έσοδα του Δήμου παρέμειναν σχετικά σταθερά ενώ οι λειτουργικές
του δαπάνες κυμάνθηκαν στους προκαθορισμένους στόχους που είχαν τεθεί, αυξανόμενες
κατά 11% περίπου. Η αύξηση των λειτουργικών δαπανών προέρχεται κυρίως από τις
αποσβέσεις των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου από έργα που ωριμάζουν καθώς και
από την μισθοδοσία μέσα από την αύξηση απασχόλησης υπαλλήλων ορισμένου χρόνου.
Η πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα
αντανακλώντας τη θετική εικόνα των οικονομικών του.
Ο Δήμος στη χρήση 2018, ανταποκρίθηκε στις ανάγκες του μόνο με τα ταμειακά του
διαθέσιμα.
Παρ' ότι στις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται με σαφήνεια τα στοιχεία
Ενεργητικού και Παθητικού του Δήμου, κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε τις παρακάτω
αναλύσεις ως προς την συγκρότηση της περιουσίας του και την σύνταξη των οικονομικών
καταστάσεων.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
α) Πάγιο Ενεργητικό
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2018 τα ενσώματα πάγια
στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των €14.517.030,98 και αφαιρουμένων των σωρευμένων
αποσβέσεων ποσού €5.105.436,27 η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται την 31.12.2018 στο
ποσό των €9.411.594,71.
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1) Τα κονδύλια του Πάγιου Ενεργητικού εμφανίζονται αυξημένα με τις προσθήκες και
βελτιώσεις της χρήσεως όπως αναλυτικά εμφανίζονται στον Πίνακα Μεταβολών Παγίων
στοιχείων στο “ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ”.
Οι προσθήκες παγίων ανά κατηγορία έχουν ως εξής:
10
11
12
13
14
15
16

ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ
Γενικό Σύνολο

€
€

0,00
847.502,32

€

576.214,89

€
€

0,00
95.205,73

€

135.101,06

€

6.541,00

€

1.660.565,00

Την 31/12/2018 τα υπό εκτέλεση έργα ανέρχονται στο ποσόν των €543.989,99 και αφορούν
κατά €232 χιλ περίπου την μελέτη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, κατά €124 χιλ περίπου
την μελέτη ύδρευσης κάτω Μεράς-Ποισσών-Κούντουρου, κατά €138 χιλ περίπου διάφορες
άλλες μελέτες έργων και κατά €50 χιλ. περίπου εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου μπάσκετ
Κορησσίας και ανακατασκευή δημοτικού γηπέδου 5Χ5 στην Ιουλίδα. Επισημαίνεται ότι
την τρέχουσα χρήση ολοκληρώθηκε το έργο των δημοτικών Σφαγείων συνολικής αξίας
€1.266 χιλ. και μεταφέρθηκε στους αντίστοιχους λογαριασμούς παγίων (κτίρια-τεχνικές
εγκαταστάσεις και μηχανήματα).
2) Στην χρήση έχουν διενεργηθεί οι νόμιμες αποσβέσεις βάσει των συντελεστών που
προβλέπονται από τον Ν. 4172/2013. Εξαίρεση τα κοινωφελή πάγια που αποσβένονται στα
12 έτη.
β) Απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις του Δήμου την 31/12/2018 από βεβαιωμένα τέλη, εισφορές, πρόστιμα και
προσαυξήσεις ανέρχονταν στο ποσό των 500.598,95 έναντι απαιτήσεων της προηγουμένης
χρήσεως ποσού €537.598,40. Επί των απαιτήσεων έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού
209.889,74€ η οποία θεωρούμε ότι είναι επαρκής.
γ) Διαθέσιμα
Τα διαθέσιμα του Δήμου την 31/12/2018 ανέρχονταν σε 1.364.596,58 ,έναντι ποσού
€1.742.904,52 σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Την ευθύνη της διαχείρισης των
ταμειακών διαθεσίμων την έχει η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου και διενεργείται κατά βάση
μέσω Τραπεζικών λογαριασμών.
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δ) Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού.
Στην παρούσα χρήση έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για εισπραχθέντα έσοδα από
ύδρευση, αποχέτευση και δημοτικά τέλη εισπραττόμενα μέσω λογαριασμών κατανάλωσης
ρεύματος ποσού €314.958,09 τα οποία βεβαιώθηκαν την επόμενη χρήση.
ε) Ίδια Κεφάλαια
Τα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου την 31/12/2018 ανέρχονται σε €11.357.222,92 και
αναλύονται ως εξής:
Κεφάλαιο
Δωρεές παγίων
Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού
Ελλείμματα διαχείρισης προηγούμενων χρήσεων
Έλλειμμα διαχείρισης τρέχουσας χρήσης
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

€
€
€
€
€
€

8.813.765,93
140.868,50
3.900.610,66
(1.140.640,74)
(357.381,43)
11.357.222,92

στ) Προβλέψεις
Οι προβλέψεις του Δήμου κατά την 31.12.2018 αφορούν την υποχρέωση αποζημίωσης
λόγω συνταξιοδότησης που δικαιούνται οι δύο (2) υπάλληλοι αορίστου χρόνου με βάση τις
διατάξεις του άρθρου 204 του Ν 3584/2007 ΦΕΚ 143_28/6/2007, η οποία υπολογίζεται και
καταχωρείται σταδιακά με βάση τα έτη προϋπηρεσίας τους στον Δήμο.
ζ) Υποχρεώσεις
Οι υποχρεώσεις του Δήμου την 31/12/2018 ανέρχονταν σε €123.840,04 έναντι
υποχρεώσεων ποσού €263.151,65 της προηγουμένης χρήσεως και αναλύονται ως εξής.
Προμηθευτές
Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Πιστωτές Διάφοροι
Σύνολο

€
€
€
€
€

74.386,26
29.243,34
5.151,60
15.058,84
123.840,04

η) Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού.
Ο λογαριασμός περιλαμβάνει το ποσόν των 18.973,36 € που αφορά δαπάνες
κατανάλωσης ρεύματος πληρωτέες στην επόμενη χρήση.
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Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ.
Ο Δήμος σαν οργανισμός πρέπει να φροντίζει ώστε οι κοινωνικές και οικονομικές
παροχές προς τους δημότες να είναι τουλάχιστον ανάλογες των εσόδων του και για αυτό
δεν έχει σαν στόχο του την επίτευξη οικονομικών πλεονασμάτων. Στην τρέχουσα χρήση το
αποτέλεσμα είναι ελλειμματικό και ανέρχεται στο ποσόν των €357.381,43,
συμπεριλαμβανομένου του φόρου για εισοδήματα από ακίνητη περιουσία και τόκους έναντι
ελλείμματος ποσού €348.544,15 της χρήσεως 2017. Τα αποτελέσματα χρήσης μεταξύ 2018
και 2017 είναι περίπου ίδια. Επισημαίνεται ότι παρότι τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν
στην τρέχουσα χρήση ωστόσο αυξήθηκαν και τα έσοδα από αναλογούσες επιχορηγήσεις για
αγορά πάγιου εξοπλισμού.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό
Σύνολο Τακτικών Εσόδων
Μείον Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (Πλεόνασμα)εκμεταλλεύσεως
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης (έκτακτες επιχορηγήσεις, μισθώσεις κ.α.)
Σύνολο
Μείον
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσματα (Έλλειμμα ) εκμετάλλευσης
Πλέον
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Ολικά αποτελέσματα (Έλλειμμα ) εκμετάλλευσης
Πλέον
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα (επιχορηγήσεις που αναλογούν
σε αποσβέσεις παγίων και δαπάνες)
Έσοδα προηγούμενων περιόδων
Μείον
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Έκτακτες ζημίες (παραχώρηση ασθενοφόρου)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ)

€
753.689.40
€
45.652.55
€
872.651.01
€ 1.671.992,96
€ 1.500.108,25
€
171.884,71
€
€

90.661,07
262.545,78

€
€
€

875.063,15
125.009,02
-737.526,39

€
€

24.037,70
-713.488,69

€
€

409.879,18
32.187,25

€
€
€

3.659,25
64.059,89
-339.141,40
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α) Σύγκριση των εσόδων σε σχέση με προηγούμενη χρήση
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2018 και η σύγκριση τους με την χρήση 2017 έχουν
ως εξής:
Χρήση 2018
Χρήση 2017
Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
€
753.689.40
860.976,45
Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις €
45.652.55
140.671,02
Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό €
872.651.01
671.642,08
Σύνολο Οργανικών εσόδων Α
€ 1.671.992,96 1.673.289,55
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
€
90.661,07
80.688,42
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
€
24.037,70
24.203,57
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
€
409.879,18
150.160,28
Έσοδα προηγούμενων περιόδων
€
32.187,25
26.597,69
Σύνολο Ανόργανων εσόδων Β
€
556.765,20
231.295,45
Γενικό Σύνολο (Α+Β)
€ 2.228.758,16 1.954.939,51
Τα συνολικά Έσοδα του Δήμου χρήσεως 2018 ανήλθαν στο ποσό των €2.228.758,16
έναντι €1.954.939,51της χρήσεως 2017 και παρουσίασαν αύξηση 14%. Η αύξηση των
εσόδων οφείλεται κυρίως στις αναλογούσες επιχορηγήσεις επί των αποσβέσεων
περιουσιακών στοιχείων του Δήμου. Η αύξηση των τακτικών εισφορών αντιστάθμισε την
μείωση των εσόδων του Δήμου από αγαθά και υπηρεσίες, φόρους και τέλη.
β) Σύγκριση των εξόδων σε σχέση με προηγούμενη χρήση
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2018 και η σύγκριση τους με την χρήση 2017 έχουν
ως εξής:
Χρήση 2018 Χρήση 2017
Αμοιβές, εισφορές και έξοδα προσωπικού
€
538.972,97
635.246,53
Αμοιβές και έξοδα αιρετών και εξωτερικών συνεργατών
€
190.916,85
172.333,62
Δαπάνες ρεύματος, ύδατος, επισκευών κ.α.
€
703.967,45
652.436,32
Φόροι-τέλη
€
4.703,89
26.340,51
Διάφορα έξοδα (μεταφορές, αναλώσιμα, κοινωνικές δραστηριότητες κ.α.)
€
275.738,77
212.705,30
Σύμβαση με ΥΠ.ΕΘ.Α. για συντήρηση οδικού δικτύου Κορησσίας - Ξύλων
€
91.568,00
0,00
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων
€
374.349,21
527.858,15
Επιχορηγήσεις σε Σχολικές Επιτροπές & Κοινωφελή Επιχείρηση
€
132.176,24
137.942,24
Προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού και επισφαλών
€
απαιτήσεων
74.325,01
2.352,90
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα
€
67.719,14
39.402,00
Σύνολο εξόδων
€ 2.567.899,56 2.293.155,54
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Στην χρήση 2018 παρατηρείται αύξηση κατά 12% του συνόλου των εξόδων σε σχέση με
την προηγούμενη χρήση.
γ) Κατανομή των εξόδων στις υπηρεσίες του Δήμου
Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των €1.500.108,25. Τα
έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των €875.063,15 τα έξοδα
λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των €125.009,02.
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και
χρηματοοικονομικά ανήλθε στο ποσό των € 2.500.180,42.
Τα έκτακτα έξοδα ανήλθαν σε €67.719,14 τα οποία στην πλειοψηφία τους αφορούν την
αναπόσβεστη αξία ασθενοφόρου που είχε αγοράσει ο Δήμος το 2017 και παραχώρησε στο
Κέντρο Υγείας του νησιού εντός της τρέχουσας χρήσης.
Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως ποσού €2.228.758,16 και
των συνολικών εξόδων της ποσού €2.567.899,56 αποτελεί το έλλειμμα της χρήσεως 2018
που ανέρχεται στο ποσό των €339.141,40 πλέον τον φόρο εισοδήματος €18.240,03.
δ) Λογιστικές αρχές
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε ο Δήμος για την κατάρτιση των οικονομικών
καταστάσεων της χρήσης 2018 είναι με βάση το Π.Δ.315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» είναι σύμφωνες με τις γενικά παραδεκτές λογιστικές
αρχές και παραμένουν ίδιες με αυτές που ακολουθήθηκαν την προηγούμενη χρήση και οι
οποίες προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία.
ε) Σύνοψη διαχείρισης
Η οικονομική πορεία του Δήμου Κέας όπως προκύπτει από τις Οικονομικές
Καταστάσεις της χρήσεως 2018 και την παραπάνω ανάλυση κρίνεται ικανοποιητική σε
σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί.
Τα αποτελέσματα είναι καρποί της προσπάθειας, της συνεργασίας και της εργασίας
του Δημοτικού Συμβουλίου, της Δημάρχου, της Οικονομικής Επιτροπής και του
προσωπικού του Δήμου καθώς επίσης και των εποικοδομητικών σχέσεων που έχουν
αναπτυχθεί μεταξύ του προσωπικού και της Διοίκησης του Δήμου.
Κέα, 6 Απριλίου 2021
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
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Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο του ισολογισμού και του προσαρτήματος της
χρήσης 2018 για τη σχετική ψήφισή του.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 46/2021
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ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια ειδών στο
πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» - Πρόσκληση ΑΤ08, στον Άξονα
Προτεραιότητας : «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την πράξη : “Προμήθεια συστημάτων και ειδικού
εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της διοικητικής - επιχειρησιακής
ικανότητας του Δήμου, καθώς και καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας στο Δήμο
Κέας”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:
Με την 33/2021 (ΑΔΑ: ΩΖΠΨΩΕΔ-41Θ) απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή συγκρότησε Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού των προς υποβολή πράξεων
με τίτλους «(1) Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής
προστασίας και της διοικητικής -επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου, καθώς και καταπολέμηση
της εξάπλωσης της πανδημίας στο Δήμο Κέας & (2) Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Κέας.» μέσω του χρηματικού προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του ΥΠ.ΕΣ. - Πρόσκληση ΑΤ08 στον Άξονα Προτεραιότητας : «Ψηφιακή Σύγκλιση» .
Η εν λόγω Επιτροπή κατόπιν έρευνας αγοράς συνέταξε με πρακτικό της (αρ. πρωτ.
1232/02.04.2021) πίνακες από τους οποίους προσδιορίζονται οι μέσες τιμές μονάδας αλλά και οι
αντίστοιχες τιμές μονάδας που ορίστηκαν ως τιμές προϋπολογισμού για τις
προμήθειες/εργασίες/υπηρεσίες, που περιλαμβάνονται στην προς υποβολή πρόταση
χρηματοδότησης.
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το εν λόγω πρακτικό, όπως επισυνάπτεται ως
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας μαζί με τις σχετικές οικονομικές προσφορές.
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τις
σχετικές αποφάσεις, το πρακτικό της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, τις οικονομικές προσφορές
και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το με ΑΠ 1232/02.04.2021 πρακτικό της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την
τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προς υποβολή πράξης με τίτλο «Προμήθεια συστημάτων και
ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της διοικητικής επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου, καθώς και καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας
στο Δήμο Κέας» μέσω του χρηματικού προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του ΥΠ.ΕΣ. Πρόσκληση ΑΤ08 στον Άξονα Προτεραιότητας : «Ψηφιακή Σύγκλιση», ως επισυνάπτεται ως
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 47/2021

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια
ειδών στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Πρόσκληση ΑΤ08, στον Άξονα Προτεραιότητας : «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την
πράξη : “Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Κέας”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής:
Με την 33/2021 (ΑΔΑ: ΩΖΠΨΩΕΔ-41Θ) απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή συγκρότησε Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού
των προς υποβολή πράξεων με τίτλους «(1) Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της διοικητικής -επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου, καθώς και καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας
στο Δήμο Κέας & (2) Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών
και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Κέας.» μέσω του χρηματικού προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του ΥΠ.ΕΣ. - Πρόσκληση ΑΤ08 στον Άξονα Προτεραιότητας : «Ψηφιακή Σύγκλιση» .
Η εν λόγω Επιτροπή κατόπιν έρευνας αγοράς συνέταξε με πρακτικό της (αρ. πρωτ.
1236/02.04.2021) πίνακες από τους οποίους προσδιορίζονται οι μέσες τιμές μονάδας
αλλά και οι αντίστοιχες τιμές μονάδας που ορίστηκαν ως τιμές προϋπολογισμού για
τις προμήθειες/εργασίες/υπηρεσίες, που περιλαμβάνονται στην προς υποβολή
πρόταση χρηματοδότησης.
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το εν λόγω πρακτικό, όπως
επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας μαζί με τις σχετικές οικονομικές
προσφορές.
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν
υπόψη τις σχετικές αποφάσεις, το πρακτικό της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, τις
οικονομικές προσφορές και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το με ΑΠ 1236/02.04.2021 πρακτικό της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για
την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προς υποβολή πράξης με “Νέες Ψηφιακές
Υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο
Δήμο Κέας” μέσω του χρηματικού προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του
ΥΠ.ΕΣ. - Πρόσκληση ΑΤ08 στον Άξονα Προτεραιότητας : «Ψηφιακή Σύγκλιση», ως
επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 48/2021
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ΘΕΜΑ 8ο : Αποδοχή των όρων συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» Πρόσκληση ΑΤ08, στον Άξονα Προτεραιότητας : «Ψηφιακή Σύγκλιση» για τις κάτωθι πράξεις : (1) Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της διοικητικής - επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου,
καθώς και καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας στο Δήμο Κέας & (2) Νέες Ψηφιακές
Υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Κέας.
O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) εξέδωσε
πρόσκληση με αριθμό πρωτ: 19576/19-10-2020, όπως τροποποιήθηκε με την 5447/29-03-2020,
με Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤ08 και τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και
πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της
δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»
για την υποβολή προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών,
στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων που δύναται να προσφέρουν πολυπληθή
εργαλεία για την ασφάλεια και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, τη διευκόλυνση
της επαφής αυτών με τις υπηρεσίες, αλλά και τη βιώσιμη διαχείριση του φυσικού
περιβάλλοντος.
Ο Δήμος Κέας προτίθεται να υποβάλει δύο (2) αιτήσεις χρηματοδότησης για τις κάτωθι
πράξεις του προγράμματος:
1. Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της διοικητικής - επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου, καθώς και την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας στο Δήμο Κέας
2. Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων
πόλεων στο Δήμο Κέας
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α') με τίτλο
«Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και σύμφωνα με το
άρθρο 117, παράγραφος 2 αυτού, στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής περιήλθε η
λήψη αποφάσεων για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για τη
χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από
εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα.

Παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση για τα κάτωθι:
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1. Την έγκριση υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
Πρόσκληση ΑΤ08, στον Άξονα Προτεραιότητας : «Ψηφιακή Σύγκλιση» για τις κάτωθι
πράξεις : (1) Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της
πολιτικής προστασίας και της διοικητικής - επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου,
καθώς και καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας στο Δήμο Κέας & (2) Νέες
Ψηφιακές Υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων
πόλεων στο Δήμο Κέας με συνολικό προϋπολογισμό 693.800,00 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
Οι πράξεις θα περιλαμβάνουν τα εξής υποέργα:
•

Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής
προστασίας και της διοικητικής - επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου, καθώς και
καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας στο Δήμο Κέας
i. Υποέργο 1: Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής
προστασίας στο Δήμο Κέας (αφορά στην αγορά 2 επιβατικών οχημάτων
τύπου pick up 4*4)
ii. Υποέργο 2: Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος εντοπισμού πλημμυρών
και ενημέρωσης – προειδοποίησης πολιτών στο Δήμο Κέας (αφορά στην
προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την παρακολούθηση και την
τηλεδιαχείρηση πλημμυρικών φαινομένων καθώς και την οργάνωση κέντρου
επιχειρήσεων)
iii. Υποέργο 3: Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της
πανδημίας του COVID – 19 στο Δήμο Κέας (αφορά σε προμήθεια πθλών
θερμομέτρησης ,συσκευών καθαρισμού και απολύμανσης αέρα κλπ)
iv. Υποέργο 4: Προμήθεια ειδικών πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού
για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID – 19 στο Δήμο Κέας
(αφορά σε προμήθεια συστημάτων για έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών και
διοικητικών πράξεων, εξ αποστάσεως διαχείρηση αιτημάτων πολιτών.
πακέτο μηνυμάτων για ειδοποίηση πολιτών κλπ)
v. Οριζόντιο Υποέργο 2: Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο
πλαίσιο της πράξης «Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την
ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της διοικητικής - επιχειρησιακής
ικανότητας του Δήμου, καθώς και την καταπολέμηση της εξάπλωσης της
πανδημίας στο Δήμο Κέας»

•

Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων
πόλεων στο Δήμο Κέας
i. Υποέργο: Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και
συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Κέας (αφορά στην ψηφιοποιήση έργων λαϊκής τέχνης και διάθεσης υλικού για τα αγροτικά προϊόντα και την
διαχείριση λειτουργικού συστήματος, εικονικό λαογραφικό μουσείο, σύστημα διαχείρισης κοιμητηρίων, αποτυπώσεις κοιμητηρίων και οστεοφυλακίων
κ.α.)
ii. Οριζόντιο Υποέργο: Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της πράξης «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Κέας»
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2. Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης µε αριθμό πρωτ: 19576/19-10-2020, όπως
τροποποιήθηκε με την 5447/29-03-2020, με Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤ08 και τίτλο «Smart
cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια,
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις
και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από
την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» για την υποβολή προτάσεων στο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή Σύγκλιση»
3. Στην περίπτωση που ο συνολικός Π/Υ της Πράξης είναι μεγαλύτερος του Ποσού
Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα τη διαφορά θα την καλύψει ο Δήμος.
4. Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου κας Ειρήνης Βελισσαροπούλου για τις περαιτέρω
ενέργειες, ώστε να υποβληθεί η πρόταση χρηματοδότησης.
Η Οικονομικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τα ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Την έγκριση υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
Πρόσκληση ΑΤ08, στον Άξονα Προτεραιότητας : «Ψηφιακή Σύγκλιση» για τις κάτωθι
πράξεις : (1) Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής
προστασίας και της διοικητικής - επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου, καθώς και
καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας στο Δήμο Κέας & (2) Νέες Ψηφιακές
Υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο
Κέας με συνολικό προϋπολογισμό 693.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Οι πράξεις θα περιλαμβάνουν τα εξής υποέργα:
•

Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής
προστασίας και της διοικητικής - επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου, καθώς και
καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας στο Δήμο Κέας
vi. Υποέργο 1: Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής
προστασίας στο Δήμο Κέας (αφορά στην αγορά 2 επιβατικών οχημάτων
τύπου pick up 4*4)
vii. Υποέργο 2: Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος εντοπισμού πλημμυρών
και ενημέρωσης – προειδοποίησης πολιτών στο Δήμο Κέας (αφορά στην
προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την παρακολούθηση και την
τηλεδιαχείρηση πλημμυρικών φαινομένων καθώς και την οργάνωση κέντρου
επιχειρήσεων)
viii. Υποέργο 3: Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της
πανδημίας του COVID – 19 στο Δήμο Κέας (αφορά σε προμήθεια πθλών
θερμομέτρησης ,συσκευών καθαρισμού και απολύμανσης αέρα κλπ)
ix. Υποέργο 4: Προμήθεια ειδικών πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού
για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID – 19 στο Δήμο Κέας
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(αφορά σε προμήθεια συστημάτων για έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών και
διοικητικών πράξεων, εξ αποστάσεως διαχείριση αιτημάτων πολιτών. πακέτο
μηνυμάτων για ειδοποίηση πολιτών κλπ)
x. Οριζόντιο Υποέργο 2: Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο
πλαίσιο της πράξης «Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την
ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της διοικητικής - επιχειρησιακής
ικανότητας του Δήμου, καθώς και την καταπολέμηση της εξάπλωσης της
πανδημίας στο Δήμο Κέας»
•

Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων
πόλεων στο Δήμο Κέας
i. Υποέργο: Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και
συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Κέας (αφορά στην ψηφιοποίηση έργων λαϊκής τέχνης και διάθεσης υλικού για τα αγροτικά προϊόντα και την
διαχείριση λειτουργικού συστήματος, εικονικό λαογραφικό μουσείο, σύστημα διαχείρισης κοιμητηρίων, αποτυπώσεις κοιμητηρίων και οστεοφυλακίων
κ.α.)
ii. Οριζόντιο Υποέργο: Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της πράξης «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Κέας»

2.Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης µε αριθμό πρωτ: 19576/19-10-2020, όπως
τροποποιήθηκε με την 5447/29-03-2020, με Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤ08 και τίτλο «Smart cities,
ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια,
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και
μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την
εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» για την υποβολή προτάσεων στο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή Σύγκλιση»
3.Στην περίπτωση που ο συνολικός Π/Υ της Πράξης είναι μεγαλύτερος του Ποσού
Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα τη διαφορά θα την καλύψει ο Δήμος.
4.Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου κας Ειρήνης Βελισσαροπούλου για τις περαιτέρω ενέργειες,
ώστε να υποβληθεί η πρόταση χρηματοδότησης.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 49/2021

8ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Απριλίου 2021
ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για τη φιλοξενία κλιμακίου ιατρών στο πλαίσιο της δράσης προληπτικής ιατρικής “Υγεία για όλους”.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής :
Με το άρθρο 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα Κλεισθένης I] έχει αντικατασταθεί η περίπτωση ε΄ της
παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και απονεμήθηκε στο δήμαρχο η αρμοδιότητα να
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων πιστώσεων
στον προϋπολογισμό, χωρίς να απαιτείται απόφαση συλλογικού οργάνου (δηλαδή χωρίς να
απαιτείται απόφαση διάθεσης των πιστώσεων από την οικονομική επιτροπή ή από το δημοτικό
συμβούλιο).
Αναλυτικότερα, η διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή,
που προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ 1δ Ν. 3852/2010, έχει παύσει να ισχύει σε κάθε
περίπτωση, με συνέπεια η οικονομική επιτροπή να μην ασκούσε μετά την ισχύ του Ν. 4555/2018
[Πρόγραμμα Κλεισθένης I] πλέον την αρμοδιότητα του διατάκτη των δαπανών.
Στη συνέχεια με την παρ 1 του άρθρου 14 Ν. 4625/2019, επανατροποποιήθηκε η περίπτωση ε’
της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και πιο συγκεκριμένα το τρίτο εδάφιο αυτής
με συνέπεια από 31-8-2019 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4625/2019 στο ΦΕΚ 139Α) και
εφεξής, όποτε απαιτείται εξειδίκευση πίστωσης να προηγείται απόφαση της οικονομικής
επιτροπής (αντί δημοτικού συμβουλίου) πριν από την απόφαση του δημάρχου έγκρισης και
διάθεσης των δαπανών του προϋπολογισμού.
Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την
οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του
προϋπολογισμού.
Δεδομένου ότι ο ΚΑΕ 00.6433.0001 με τίτλο “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα
φιλοξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών” του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2020
του Δήμου Κέας, είναι γενικός και δεν παρέχει την απαραίτητη εκ του νόμου εξειδίκευση, απαιτείται πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια η έγκριση δαπάνης και η εξειδίκευση πίστωσης για την
εκτέλεση κάθε σχετικής δαπάνης.
Ο Δήμος Κέας σε συνεργασία με τη Διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου
(2η Υ.ΠΕ) και το Π.Π.Ι. Κέας, οργανώνει την πραγματοποίηση δράσης προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), από Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας “Υγεία για όλους” στη νήσο Κέα στις 10 και 11 Απριλίου 2021. Το είδος των διενερ γούμενων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων περιλαμβάνει τα εξής : Καρδιολογική, ενδοκρινολογική, ορθοπεδική, δερματολογική και παιδιατρική εξέταση.
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Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση του ΚΑ
00.6433.0001 με τίτλο “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών
προσώπων & αντιπροσωπειών” του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2021 του Δήμου Κέας,
συνολικού ποσού 443,00 € συμπ. ΦΠΑ. Οι δαπάνες αφορούν στα κάτωθι :
* Έξοδα φιλοξενίας για τη διαμονή γιατρών και βοηθών σε 4 μονόκλινα δωμάτια και 2 δίκλινα δωμάτια για μία διανυκτέρευση, με ημερομηνία άφιξης 10/04/21 & ημερομηνία αναχώρησης
11/04/21 – συνολικού κόστους 233,00 € (συμπ. ΦΠΑ και φόρος διαμονής)
* Έξοδα διατροφής γιατρών και βοηθών κατά τις ημέρες 10 και 11/04/2021 – συνολικού κόστους
210,00 € (συμπ. ΦΠΑ)
Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν σχετικά.
Η οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη της :
 Την παρ 1 του άρθρου 14 Ν. 4625/2019, με την οποία επανατροποποιήθηκε η περίπτωση
ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη δαπάνη και εξειδικεύει πίστωση συνολικού ποσού 443,00 € συμπ. ΦΠΑ στον ΚΑ
00.6433.0001 με τίτλο “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών
προσώπων & αντιπροσωπειών” του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2021 του Δήμου Κέας,
που αφορά στην κάλυψη εξόδων φιλοξενίας και διατροφής κλιμακίου ιατρών από την Εταιρεία
Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας “Υγεία για όλους”, για πραγματοποίηση δράσης προληπτικών
ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στη νήσο Κέα στις 10 και
11 Απριλίου 2021.
Οι δαπάνες αφορούν στα κάτωθι :
* Έξοδα φιλοξενίας για τη διαμονή γιατρών και βοηθών σε 4 μονόκλινα δωμάτια και 2 δίκλινα δωμάτια για μία διανυκτέρευση, με ημερομηνία άφιξης 10/04/21 & ημερομηνία αναχώρησης
11/04/21 – συνολικού κόστους 233,00 € (συμπ. ΦΠΑ και φόρος διαμονής)
* Έξοδα διατροφής γιατρών και βοηθών κατά τις ημέρες 10 και 11/04/2021 – συνολικού κόστους
210,00 € (συμπ. ΦΠΑ)
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 50/2021
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ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση μελέτης με τίτλο: ”Διαμόρφωση πλατείας Ιουλίδας Ν. Κέας”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
Με την περίπτ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν. 4625/19 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο
της περίπτ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του
άρθρου 3 του Ν.4623/19 και ορίζεται πλέον ότι η οικονομική επιτροπή “Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως
προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την
απευθείας ανάθεση”.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με το αριθμ. πρωτ. 73139/2100 από 08/03/2021 έγγραφό της, μας απέστειλε τη θεωρημένη μελέτη του έργου “Διαμόρφωση πλατείας Ιουλίδας ν.
Κέας”, σε συνέχεια του σχετικού με αριθμ.πρωτ. 3115/6-7-2020 εγγράφου του Δήμου Κέας, με το
οποίο αιτούμασταν την θεώρησή της.
Κατόπιν τούτων, προτείνεται στην οικονομική επιτροπή όπως εγκρίνει την μελέτη του έργου.
Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
τις ανωτέρω διατάξεις
την εισήγηση του προέδρου
την επισυναπτόμενη μελέτη και τα σχέδια αυτής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την μελέτη του έργου με τίτλο: ”Διαμόρφωση πλατείας Ιουλίδας ν. Κέας”, η οποία
επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της (μελέτη & σχέδια).
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 51/2021
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ΘΕΜΑ 11ο : Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» - Πρόσκληση ΑΤ03, στον Άξονα Προτεραιότητας : «Περιβάλλον» με
τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:
Με την υπ' αρ. πρ. 14574/24-07-2020 πρόσκληση AT03 του Υπουργείου Εσωτερικών για
την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα
προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο “Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης
ενέργειας κι αξιοποίηση Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και
λυμάτων”, κλήθηκαν οι ∆ήμοι, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και οι
Σύνδεσμοι Ύδρευσης και Αποχέτευσης της χώρας, να υποβάλλουν προτάσεις, προκειμένου να
ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον».
Στο πλαίσιο αυτό, Ο ∆ήμος Κέας συντάσσει μια πρόταση με τίτλο:
«Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων.»
Στην παρ. 5 της εν λόγω πρόσκλησης αναφέρεται ότι το αίτημα ένταξης για τις προμήθειες,
συνοδεύεται και από τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας «.....Για τις προμήθειες,
τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας. Συγκεκριμένα θα πρέπει να προσκομισθεί
Πρακτικό Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών συνοδευόμενο από Πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών
υλικών ή/και από σχετικές προσφορές και τιμοκατάλογους υλικών, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ
(προσφορές από δύο ή τρεις τουλάχιστον ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές), εφόσον
απαιτείται. ……”
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνεται η συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιερεύνησης
Τιμών για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης, με τον ορισμό των
κάτωθι υπαλλήλων του ∆ήμου Κέας :
1. Δεμένεγα Δήμητρα – ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
2. Μωδέα Βασιλική – ΤΕ Πολιτικών Έργων Υποδομής
3. Πετρή Βασιλική – ΔΕ Χειριστής Η/Υ
Η ανωτέρω Επιτροπή οφείλει να προσκομίσει Πρακτικό επιτροπής διερεύνησης τιμών,
συνοδευόμενο με όλα όσα προβλέπονται στην ανωτέρω πρόσκληση.
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη συγκρότηση της εν
λόγω Επιτροπής και να ορίσει τα μέλη αυτής.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, την με υπ' αρ. πρ.
14574/24-07-2020 πρόσκληση AT03 του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή αιτήσεων
χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας
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«Περιβάλλον» με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και
αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» του
Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ», και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τη συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιερεύνησης Τιμών για την υποβολή πρότασης
χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας
«Περιβάλλον» με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και
αξιοποίηση Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων», στο
πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 14574/24-07-2020 πρόσκληση AT03 του Υπουργείου Εσωτερικών.
Β. Ορίζει μέλη της εν λόγω Επιτροπής τους υπαλλήλους του ∆ήμου Κέας:
1. Δεμένεγα Δήμητρα – ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
2. Μωδέα Βασιλική – ΤΕ Πολιτικών Έργων Υποδομής
3. Πετρή Βασιλική – ΔΕ Χειριστής Η/Υ
Η ανωτέρω Επιτροπή οφείλει να προσκομίσει Πρακτικό επιτροπής διερεύνησης τιμών,
συνοδευόμενο με όλα όσα προβλέπονται στην ανωτέρω πρόσκληση.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 52/2021
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ΘΕΜΑ 12ο : Διορισμός δικηγόρου για την κατάθεση αίτησης και για την παράσταση στο Εφετείο Αθηνών για τον καθορισμό τιμής μονάδας για τις ξερολιθιές που δεν συμπεριελήφθησαν
στην 3223/2020 απόφασή του και αποδοχή των προσωρινών τιμών που ορίστηκαν με αυτή την
απόφαση.
O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:
Με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 αντικαταστάθηκε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010
και όσον αφορά την πρόσληψη πληρεξουσίων δικηγόρων, η νέα διάταξη ορίζει τα εξής : "Η Οικονομική Επιτροπή: [...] ιδ) Αποφασίζει για την ανάθεση σε δικηγόρο της παροχής γνωμοδοτήσεων,
μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί στον δήμο δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή
της, είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη
γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114)".
Ο Πρόεδρος αιτείται τον ορισμό της δικηγόρου κας Αγγελικής Καλλία- Αντωνίου, για τα κάτωθι:
Με την υπ’ αρ. 3223/12-5-2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών καθορίστηκε η
προσωρινή τιμή απαλλοτρίωσης για το έργο «Βελτίωση υφισταμένης οδού από τη δημοτική οδό
Ιουλίδας-Ποισσών έως τον κόμβο σύνδεσης με την οδό προσπέλασης προς το ΧΥΤΑ ΚΕΑΣ».
Πλην, όμως, η εν λόγω Απόφαση δεν καθόριζε τιμή μονάδος για όλες τις ξερολιθιές, παρά μόνον
για τρείς (3) συγκεκριμένες διαστάσεις. Μετά τον ορισμό της, η κα Καλλία, καλείται να καταθέσει
αίτηση στο Εφετείο Αθηνών για τον καθορισμό τιμής μονάδος για τις ξερολιθιές οι οποίες δεν
έλαβαν τιμή απαλλοτρίωσης με την απόφαση 3223/2020 και να παρασταθεί στο Εφετείο Αθηνών
για τη συζήτηση της αίτησης αυτής. Η δικηγόρος θα πρέπει επίσης να καλύψει τα όποια δικαστικά
έξοδα (έκδοση Γραμματίων κατάθεσης, παράστασης, προτάσεων, αντίγραφα).
Η δικηγορική αμοιβή, ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.
3463/2006, Α΄ 114), δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 3.720,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η
διάθεση πίστωσης θα γίνει με απόφαση διατάκτη και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6111.0001
προϋ/σμού εξόδων οικ. έτους 2021.
Αναλυτικά :



Απασχόληση για χρονικό διάστημα 30 ωρών με ύψος ωριαίας αποζημίωσης 80,00 € (όσο και
η ελάχιστη αμοιβή για εξωδικαστικές εργασίες σύμφωνα με το πίνακα αμοιβών) πλέον ΦΠΑ
24%, ήτοι 2.400,00 € + 576,00 € = 2.976,00 €
Δικαστικά και μη έξοδα (έκδοση Γραμματίων κατάθεσης, παράστασης, προτάσεων,
αντίγραφα) ποσού 600,00 € πλέον φ.π.α. 24% , άρα συνολικού ποσού 744,00 €.
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Η Οικονομική Επιτροπή καλείται επίσης να αποδεχτεί τις προσωρινές τιμές που έχουν οριστεί με
την υπ’ αρ. 3223/12-5-2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών τόσο για τα
απαλλοτριωμένα τμήματα αγροτεμαχίων όσο και για τα επικείμενα αυτών.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 όπως αυτή αντικατέστησε το άρθρο
72 του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114)
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋ/σμό του οικ. έτους 2021 και στον ΚΑ
00.6111.0001
4. Την οικονομική προσφορά της δικηγόρου
5. Την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Διορίζει τη δικηγόρο κα Αγγελική Καλλία- Αντωνίου, για τα κάτωθι :
Με την υπ’ αρ. 3223/12-5-2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών καθορίστηκε η
προσωρινή τιμή απαλλοτρίωσης για το έργο «βελτίωση υφισταμένης οδού από τη δημοτική οδό
Ιουλίδας-Ποισσών έως τον κόμβο σύνδεσης με την οδό προσπέλασης προς το ΧΥΤΑ ΚΕΑΣ».
Πλην, όμως, η εν λόγω Απόφαση δεν καθόριζε τιμή μονάδος για όλες τις ξερολιθιές, παρά μόνον
για τρείς (3) συγκεκριμένες διαστάσεις. Μετά τον ορισμό της, η κα Καλλία, καλείται να καταθέσει
αίτηση στο Εφετείο Αθηνών για τον καθορισμό τιμής μονάδος για τις ξερολιθιές οι οποίες δεν
έλαβαν τιμή απαλλοτρίωσης με την απόφαση 3223/2020 και να παρασταθεί στο Εφετείο Αθηνών
για τη συζήτηση της αίτησης αυτής. Η δικηγόρος θα πρέπει επίσης να καλύψει τα όποια δικαστικά
έξοδα (έκδοση Γραμματίων κατάθεσης, παράστασης, προτάσεων, αντίγραφα)
Η δικηγορική αμοιβή, ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.
3463/2006, Α΄ 114), δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 3.720,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η
διάθεση πίστωσης θα γίνει με απόφαση διατάκτη και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6111.0001
προϋ/σμού εξόδων οικ. έτους 2021.
Αναλυτικά :



Απασχόληση για χρονικό διάστημα 30 ωρών με ύψος ωριαίας αποζημίωσης 80,00 € (όσο και
η ελάχιστη αμοιβή για εξωδικαστικές εργασίες σύμφωνα με το πίνακα αμοιβών) πλέον ΦΠΑ
24%, ήτοι 2.400,00 € + 576,00 € = 2.976,00 €
Δικαστικά και μη έξοδα (έκδοση Γραμματίων κατάθεσης, παράστασης, προτάσεων,
αντίγραφα) ποσού 600,00 € πλέον φ.π.α. 24% , άρα συνολικού ποσού 744,00 €.

2. Αποδέχεται τις προσωρινές τιμές που έχουν οριστεί με την υπ’ αρ. 3223/12-5-2020 απόφαση του
Μονομελούς Εφετείου Αθηνών τόσο για τα απαλλοτριωμένα τμήματα αγροτεμαχίων όσο και για
τα επικείμενα αυτών.

8ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Απριλίου 2021
Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 και του
Ν. 4412/2016.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 53/2021

8ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Απριλίου 2021
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

