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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 10ης/07.05.2021
 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα Παρασκευή 7  Μαΐου 2021  και  ώρα 10:30,  πραγματοποιήθηκε δια  περιφοράς
(ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020), η 10η κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Κέας, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.  1821/06.05.2021 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 10ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 7ης ΜΑΪΟΥ 2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 1821/06.05.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 195/2020 (ΑΔΑ: ΩΧ9ΝΩΕΔ-ΥΤΙ) απόφασης της Οικονομι-
κής  Επιτροπής.  [Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.  Τζουβάρας
Ελευθέριος]



10ης Κατεπείγουσα Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 7ης Μαΐου 2021

ΘΕΜΑ 1ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 195/2020 (ΑΔΑ: ΩΧ9ΝΩΕΔ-ΥΤΙ) απόφασης της Οικονομι-
κής  Επιτροπής.  [Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.  Τζουβάρας
Ελευθέριος]

Με την υπ’ αριθμ. 195/2020 (ΑΔΑ: ΩΧ9ΝΩΕΔ-ΥΤΙ) απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε
την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστο-
ρία των θαλασσών της Κέας. Κομμάτια από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο
για το μέλλον» στο χρηματικό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών,
στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο : «Ελλάδα
1821 - Ελλάδα 2021», προϋπολογισμού 89.106,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Με έγγραφό  της  η  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών
(ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) ζητά την επαναποστολή -εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την
05/05/2021, οπότε και εστάλη το εν λόγω έγγραφο- «επικαιροποιημένου ΤΔΕ (με τις αντίστοιχες
αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου όπου απαιτείται), στο οποίο το αιτούμενο ποσό για το Υποέργο
3 (δημοσιότητα) θα είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της Πρόσκλησης και ειδικότερα στο ση-
μείο «Οριζόντιες επικουρικές δράσεις για το σύνολο των ανωτέρω δράσεων».

Αυτό σημαίνει ότι δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης, με όλα τα απαραί-
τητα μέτρα πληροφόρησης,  ενημέρωσης και δημοσιότητας που θα λάβει ο Δικαιούχος,  με επι-
λέξιμη δαπάνη έως 10% του προϋπολογισμού του σχετικού υποέργου.

Ακόλουθα, η απόφαση 195/2020 (ΑΔΑ: ΩΧ9ΝΩΕΔ-ΥΤΙ) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Με την υπ' αρ. πρ. 20003/27-10-2020 πρόσκληση AT14 του Υπουργείου Εσωτερικών για την υπο-
βολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότη-
τας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο : «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021»
κλήθηκαν  οι  ∆ήμοι  της  χώρας  να  υποβάλλουν  προτάσεις,  προκειμένου  να  ενταχθούν  στο
Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός
και Αθλητισμός».
Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των ∆ήμων, για την υλοποίηση δράσεων με σκοπό
την ανάδειξη του ιστορικού έπους μέσω έργων και δράσεων, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 200
ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Επιλέξιμες δράσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, αποτελούν:

 Ίδρυση και δημιουργία νέων Μουσείων και μονίμων Εκθέσεων
 Ψηφιοποίηση ιστορικών αρχείων, μουσειακού αποθέματος και πολιτιστικής κληρονομιάς
 Εκπαιδευτικές δράσεις με ψηφιακές εφαρμογές
 Λοιπές δράσεις με πολιτιστικό, τουριστικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Σε συνέχεια της εν λόγω πρόσκλησης ο Δήμος μας προτίθεται να υποβάλει πρόταση για τη χρημα-
τοδότηση της πράξης με τίτλο «Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της
Κέας. Κομμάτια από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το μέλλον», προ-
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ϋπολογισμού 81.046,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ποσό που θα καλυφθεί εξ’ ολοκλή-
ρου μέσω του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών - Άξονας Προτε-
ραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ14
«Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021».

Με βάση τα ανωτέρω, εισηγούμαστε: 

Την επανυποβολή : 

1. της Αίτησης Χρηματοδότησης, 
2. του Τεχνικού Δελτίου Έργου και 
3. της Τεχνικής Έκθεσης του οριζόντιου Υποέργου 3 

της πρότασης με τίτλο «Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας.
Κομμάτια από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το μέλλον» στο Χρηματο-
δοτικό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών - Άξονας Προτεραιότητας
«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ14 με τίτλο:
«Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021».

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση 195/2020 (ΑΔΑ: ΩΧ9ΝΩΕΔ-ΥΤΙ) της Οικονομικής Επιτροπής. 

Ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της μειοψηφίας, κ. Νικόλαος Δεμένεγας αναφέρει σχετι-
κά με το παρόν θέμα τα κάτωθι :

“...Είμαι παρών στην 10η Συνεδρία ΟΕ 7/5/2021 και σύμφωνα με τις εισηγήσεις που μου κοινοποι-
ήθηκαν ψηφίζω ΥΠΕΡ στο μοναδικό θέμα με την παρατήρηση ότι η χρηματοδοτούμενη δράση 
«Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας. Κομμάτια από το παρελ-
θόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το μέλλον» από το χρηματικό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩ-
ΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός,
Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο : «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021», θα πρέπει να μην έχει 
πρόσκαιρο και εφήμερο χαρακτήρα αλλά να αφήσει υποδομές στον Δήμο για επαναλαμβανόμε-
νες στο μέλλον παρόμοιες δράσεις πολιτισμού στον Δήμο μας...”.

Με το  με αριθμ.πρωτ. 1843/04-05-2021 έγγραφο της Δημάρχου Κέας προς την γραμματεία της 
οικονομικής επιτροπής , ως εξουσιοδοτούμενη για τη δράση «Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και 
η ιστορία των θαλασσών της Κέας. Κομμάτια από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το 
δρόμο για το μέλλον», η Δήμαρχος ενημερώνει σχετικά τα μέλη της οικονομικής επιτροπής για τα 
κάτωθι : 

“.. Απαντώντας στην παρατήρηση του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Νικόλαου Δεμένεγα αναφορά με 
το περιεχόμενο και τη φύση της εν λόγω πρότασης η Δήμαρχος Κέας, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου
διαβεβαιώνει τα εξής:

Η πρόταση έχει "στηθεί" με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται, πρακτικά και ουσιαστικά, ο μη 
πρόσκαιρος χαρακτήρας της.
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Για το λόγο αυτό, τόσο το περιεχόμενό της, όσο και ο προβλεπόμενος υπό προμήθεια εξοπλισμός 
που τη συνοδεύει, είναι τέτοιος ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως και σε βάθος 
χρόνου και να εμπλουτιστούν έτσι οι σχετικές υποδομές του Δήμου μας.

Έχει δε συμπεριληφθεί στην πρότασή μας τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης της εύρυθμης λειτουργί-
ας, αλλά και της συντήρησης της πράξης από προσωπικό του Δήμου μας.". 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τις ακόλουθες δια-
τάξεις:
1. Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010).
2. Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρ-

νηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
3. Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
4. Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυν-

ση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής -Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη,
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την
πολιτογράφηση  -  Λοιπές  διατάξεις  αρμοδιότητας  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  άλλες  δια-
τάξεις».

5. Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

6. Yπ' αρ. πρ. 20003/27-10-2020 πρόσκληση AT14 του Υπουργείου Εσωτερικών
7. Το από 05.05.2021 έγγραφο της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν της ψηφοφορίας του θέματος,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Την επανυποβολή : 
 της Αίτησης Χρηματοδότησης, 
 του Τεχνικού Δελτίου Έργου και 
 της Τεχνικής Έκθεσης του οριζόντιου Υποέργου 3 

της πρότασης με τίτλο «Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας.
Κομμάτια από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το μέλλον» στο
Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών -  Άξονας
Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», στο πλαίσιο της πρόσκλησης
ΑΤ14 με τίτλο: «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021».

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση 195/2020 (ΑΔΑ: ΩΧ9ΝΩΕΔ-ΥΤΙ) της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 65/2021
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Το παρόν απόσπασμα πρακτικού με τις αποφάσεις, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο στην πρώτη
συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19.

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας                  Τα μέλη

                Ελευθέριος Τζουβάρας                            Μουζάκης Ν.Δημήτριος

Δεμένεγας Κωνσταντίνος

Βουτσινάς Γεώργιος

Πατηνιώτη Μαρία        

Δεμένεγας Νικόλαος

Γροσομανίδη Παρασκευή    


