
24ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Αυγούστου 2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 24ης/06.08.2021
  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021 και ώρα 10:30, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς
(ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020), η 24η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 3647/02.08.2021 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 πρα-
κτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΗΣ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 6ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 3647/02.08.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του προ-
ϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2021.   [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόε-
δρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 2ο : Κατανομή εγκριθέντων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής και πλήρους
απασχόλησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Κέας για την
κάλυψη αναγκών της καθαριότητας σχολικών μονάδων.   [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της
7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2021.

      
Ο  Πρόεδρος  της  οικονομικής  επιτροπής  εισηγούμενος  το  1ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι ο
προϋπολογισμός του έτους 2021 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 1/2021 απόφαση, και
πρέπει να αναμορφωθεί όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

Με την απόφαση 66/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 645ΗΩΕΔ-ΖΗΖ) αναμορφώθηκα το τεχνικό 
πρόγραμμα του Δήμου. Κατά συνέπεια αναμορφώνουμε τον Π/Υ για να εντάξουμε τις αλλαγές που 
επήλθαν.

Διαμόρφωση Πλατείας Ιουλίδας

Με την 216.4.1/2021 απόφαση του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 6ΩΕΞ46Ψ844-Σ3Θ) ενέκρινε την 
χρηματοδότηση του έργου «Διαμόρφωση Πλατείας Ιουλίδας». Η Οικονομική Επιτροπή με την 128/2021 
απόφασή της (ΑΔΑ: ΩΦΧΛΩΕΔ-Ν9Ρ) αποδέχθηκε την χρηματοδότηση. Το ανωτέρω έργο είναι ήδη 
εγγεγραμμένο στον Π/Υ, αναμορφώνουμε για να παρουσιάσουμε την νέα χρηματοδότηση καθώς και την 
αναδιανομή των υπολοίπων.

Κ.Α. Εσόδου. Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου. Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική

Διαμόρφωση

1329.0007
Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ

ΤΑΜΕΙΟ  για την «Διαμόρφωση
πλατείας Ιουλίδας»

0,00 44.640,00 44.640,00

Κ.Α. Δαπάνης. Περιγραφή Κ.Α.
Πηγή 
χρηματοδότησης

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση
Τελική

Διαμόρφωση

64.7332.0001 Εργασίες βελτίωσης
πλατείας Ιουλίδας ΣΑΤΑ 5122 25.555,00 - 25.555,00 0,00

» ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ (επενδ. δαπ) 48.845,00 -19.085,00 29.760,00

» Πράσινο
Ταμείο 0,00 44.640,00 44.640,00

74.400,00 0,00 74.400,00
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Λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου Κάτω Μεριάς

Με την 217.6/2021 απόφαση του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ:9ΨΧ746Ψ844-ΗΜ8) ενέκρινε την 
χρηματοδότηση του έργου «Λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση νηπιαγωγείου και δημοτικού 
σχολείου Κάτω Μεριάς». Η Οικονομική Επιτροπή με την 134/2021 απόφασή της (ΑΔΑ:6ΜΧΝΩΕΔ-ΛΠΡ) 
αποδέχθηκε την χρηματοδότηση. 

Κ.Α. Εσόδου. Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου. Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

1329.0008

Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ
ΤΑΜΕΙΟ για την «Λειτουργική και

Ενεργειακή Αναβάθμιση
Νηπιαγωγείου Και Δημοτικού

Σχολείου Κάτω-Μεριάς»

0,00 33.132,00 33.132,00

Κ.Α. Δαπάνης. Περιγραφή Κ.Α. Πηγή
χρηματοδότησης

Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική

Διαμόρφωση

15.7331.0002

Λειτουργική και
ενεργειακή

αναβάθμιση
νηπιαγωγείου και

δημοτικού σχολειού
Κάτω Μεριάς

ΣΑΤΑ 5122 0,00 22.088,00 22.088,00

Πράσινο
Ταμείο 0,00 33.132,00 32.132,00

0,00 55.220,00 55.220,00

Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων

Το έργο είναι ήδη εγγεγραμμένο στον Π/Υ, και περιλαμβάνεται στην εισήγηση για να παρουσιαστεί η 
αναδιανομή των χρηματοδοτήσεων.

Κ.Α. Δαπάνης. Περιγραφή Κ.Α. Πηγή 
χρηματοδότησης

Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική

Διαμόρφωση

30.7332.0003

Διαμόρφωση άλσους
Ιουλίδας σε χώρο

πολιτιστικών
εκδηλώσεων

ΣΑΤΑ 5122 5.886,00 -2.651,00 3.235,00

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ (επενδ. δαπ) 0,00 19.085,00 19.085,00

» Πράσινο
Ταμείο 52.080,00 0,00 52.080,00

» ΣΑΤΑ 1311 16.434,00 -16.434,00 0,00
74.400,00 0,00 74.400,00
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Μελέτη για την προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης

Κ.Α. Δαπάνης. Περιγραφή Κ.Α. Πηγή
χρηματοδότησης

Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

25.7412.0008

Μελέτη για την 
προμήθεια και 
εγκατάσταση μονάδας 
αφαλάτωσης 

ΣΑΤΑ 5122 0,00 4.258,00 4.258,00

ΣΑΤΑ 1311 5.000,00 16.434,00 21.434,00
5.000 20.692,00 25.692,00

ΣΑΤΑ

Κ.Α. Δαπάνης. Περιγραφή Κ.Α. Πηγή
χρηματοδότησης

Εγκεκριμένος 
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική

Διαμόρφωση

20.7135.0002 Προμήθεια κάδων και
καλαθιών ΣΑΤΑ 5122 10.000,00 1.860,00 11.860,00

Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας

Κ.Α. Δαπάνης. Περιγραφή Κ.Α. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

20.6261.0002

Συντήρηση και
επισκευή

ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων ΧΥΤΑ

2021-22

7.155,42 -1.300,00 5.855,42

20.6277.0016
Συλλογή και μεταφορά

στρωμάτων για
ανακύκλωση

0,00 2.500,00 2.500,00

20.6671.0004
Προμήθεια ελαστικών
απορριμματοφόρων

(συνεχ 2019)
1.200,02 -1.200,00 0,02

8.355,44 0,00 8.355,44

Λοιπές δαπάνες

Κ.Α. Δαπάνης. Περιγραφή Κ.Α. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση
Τελική

Διαμόρφωση

00.6495.0002 Λοιπές δαπάνες γενικής
φύσεως

2.000,00 -150,00 1.850,00
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15.6471.0013 Μουσική παράσταση
«Μουσικό λεύκωμα»

3.000,00 150,00 3.150,00

5.000,00 0,00 5.000,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
Αρχικό Αποθεματικό 769,31
Αύξηση Εσόδων (+) 77.772,00
Μείωση Εσόδων (-) 0,00
Αύξηση Δαπανών (-) 77.772,00
Μείωση Δαπανών (+) 0,00
Τελικό Αποθεματικό 769,31

Ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της μειοψηφίας, κ. Νικόλαος Δεμένεγας αναφέρει 
σχετικά με το παρόν θέμα ότι ψηφίζει «ΥΠΕΡ»,  επειδή αφορά σε αποδοχή χρηματοδοτήσεων για 
απαραίτητα έργα και προμήθειες του Δήμου.

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2. Την ΚΥΑ 7028/7.2.04 “Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και κοινοτήτων” 
όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 46735/2020
3.  Την υπ' αριθμ. 1/2021 (ΑΔΑ: 6Ζ9ΨΩΕΔ-Υ72) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία
ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2021
4.  Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2021, για τη σχετική ψήφισή της.

Β.  Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 140/2021
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ΘΕΜΑ 2ο :  Κατανομή εγκριθέντων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής και πλήρους απα-
σχόλησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Κέας για την κάλυψη 
αναγκών της καθαριότητας σχολικών μονάδων. 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης ανέφερε τα εξής :   

Με το υπ’ αρ. 56982/30-7-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών μας ανακοινώθηκε
ότι  με  την  αριθμ.  πρωτ.  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-7-2021  απόφαση  της  Επιτροπής  του
άρθρου  2  παρ.  1  της  αριθμ.  33/2006  ΠΥΣ  όπως  ισχύει,  κατόπιν  των  αιτημάτων  των  Δήμων,
εγκρίθηκε  ο  μέγιστος  αριθμός  των  ωρών  ημερήσιας  απασχόλησης  του  προσλαμβανόμενου
προσωπικού  καθώς  και  ο  μέγιστος  αριθμός  προσλαμβανόμενων  ατόμων  ανά  Δήμο  για  το
διδακτικό έτος 2021-2022.

Στην  πρώτη  στήλη  του  πίνακα  αποτυπώνεται  ο  μέγιστος  αριθμός  ωρών  ημερήσιας
απασχόλησης  ανά  Δήμο  και  στη  δεύτερη  στήλη  το  μέγιστο  επιτρεπόμενο  αριθμό
προσλαμβανόμενων ατόμων.

Ο  Δήμος  καθορίζει  ελεύθερα  τις  ώρες  ημερήσιας  απασχόλησης  των  ατόμων  που
προσλαμβάνει, υπό την προϋπόθεση τήρησης των μέγιστων ορίων που αποτυπώνονται στις δύο
(2) στήλες του πίνακα. 

Για τον Δήμο Κέας ισχύει:

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Μέγιστος αριθμός
προσλαμβανομένων

ατόμων
28 9

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ.55472/23-
7-2021 Υπουργική Απόφαση.
Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας εξ’ ολοκλήρου από τη χρηματοδότηση του Δήμου από
το  ΥΠ.ΕΣ.  (υπολογιζόμενης  με  βάση  το  μέγιστο  αριθμό  ωρών  ημερήσιας  απασχόλησης  και
αποζημίωση ωριαίας απασχόλησης ίσης με 7,32 ευρώ),  ο  μέγιστος αριθμός των ατόμων που
προσλαμβάνονται από το Δήμο δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των ατόμων της δεύτερης
στήλης του πίνακα και το σύνολο των ωρών απασχόλησής τους,  το μέγιστο αριθμό ωρών της
πρώτης στήλης (τηρούνται σωρευτικά και τα δύο ανώτατα όρια).
Ο Δήμος καθορίζει ελεύθερα τις ώρες ημερήσιας απασχόλησης των ατόμων που προσλαμβάνει,
υπό την προϋπόθεση τήρησης των μέγιστων αριθμών που αποτυπώνονται στις δύο (2) στήλες του
πίνακα.

Παρέχεται ωστόσο ευχέρεια στο Δήμο, τηρουμένου του μέγιστου αριθμού προσλαμβανομένων
ατόμων,  να  επιλέξει  να  αυξήσει  τις  συνολικές  ώρες  ημερήσιας  απασχόλησης  του
προσλαμβανόμενου  προσωπικού  του,  υπερβαίνοντας  το  μέγιστο  αριθμό  ανθρωποωρών
ημερήσιας απασχόλησης της ΠΥΣ, αλλά στην περίπτωση αυτή η δαπάνη που προκαλείται λόγω
της εν λόγω αύξησης θα πρέπει να καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.
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Σύμφωνα με τα περσινά στοιχεία στο Δήμο Κέας  απασχολήθηκαν :

 Τέσσερις (4) καθαρίστριες/τες με πλήρη απασχόληση (5,5 ώρες ημερησίως) και 
 Δύο (2) καθαρίστριες/τες μερικής απασχόλησης (3 ώρες ημερησίως).

Για φέτος προτείνεται ο ίδιος αριθμός καθαριστών/τριών και ωρών 

Σύμφωνα  λοιπόν  με  τα  προεκτεθέντα  και  επειδή  για  την  έκδοση  προκήρυξης  πρόσληψης
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Κέας για την
κάλυψη  αναγκών  καθαριότητας  σχολικών  μονάδων  απαιτείται,  σύμφωνα  με  το  υπ’  αρ.
56982/30-7-2021  έγγραφο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  να  προηγηθεί  απόφαση  της
Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία να κατανέμονται οι εγκριθείσες ανθρωποώρες σε θέσεις
προσωπικού  μερικής  ή/και  πλήρους  απασχόλησης,  παρακαλούμε  όπως  ληφθεί  υπόψη  η
παρούσα εισήγησή μας για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση
και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την κατανομή των ημερήσιων ανθρωποωρών του προσωπικού μερικής ή/και πλήρους 
απασχόλησης που θα απασχοληθεί για τον καθαρισμό των σχολικών κτιρίων του Δήμου Κέας 
κατά το διδακτικό έτος 2021-2022, ως εξής:

Αριθμός ατόμων
πλήρους απασχόλησης
(5,5 ώρες)

Αριθμός ατόμων
3ωρης ημερήσιας
απασχόλησης

Συνολικός 
αριθμός
ημερήσιων
ανθρωποωρών

Συνολικός 
αριθμός
ατόμων

4 2 28 6

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 141/2021



24ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 6ης Αυγούστου 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    


