
42ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 29ης Δεκεμβρίου 2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 42ης/29.12.2021
 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00,  πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς
(ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020), η 42η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 6252/24.12.2021 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 42ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 6252/24.12.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010) 

ΘΕΜΑ 1ο  : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
(αφορά  δαπάνες  μεταφοράς  υλικών  και  συσκευασιών  ανακύκλωσης  του  Δήμου  Κέας).
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

ΘΕΜΑ  2ο  : Παράταση  χρόνου  υλοποίησης  της  σύμβασης  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ».    [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας
Ελευθέριος] 

ΘΕΜΑ 3ο  : Παράταση χρόνου  υλοποίησης  της  σύμβασης  για  την  “Προμήθεια  πορτών  για  το
δημοτικό σφαγείου Δήμου Κέας”.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

ΘΕΜΑ 4ο : Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης για την “Παροχή υπηρεσίας δημοσίευσης
άρθρων  -  αφιερωμάτων  και  φωτογραφικού  υλικού  της  Κέας  σε  ηλεκτρονικό  περιοδικό”.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

ΘΕΜΑ  5ο  : Έγκριση  προϋπολογισμού  2022  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Κέας.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της μελέτης για την προμήθεια με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο
Δήμο Κέας» και της μελέτης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών  Συμβούλου
Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Κέας». [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος
– Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

ΘΕΜΑ 7ο :  Παράταση διάρκειας συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε Ο.Τ.Α. α’ και
β’ βαθμού λόγω COVID-19 . [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. 
Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρω-
μής (αφορά δαπάνες μεταφοράς υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης του Δήμου Κέας).

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

Με  την  υπ’  αριθμ.  227/2021  (ΑΔΑ:  Ω8ΣΞΩΕΔ-3ΦΜ)  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής
εγκρίθηκε  η  έκδοση  χρηματικού  εντάλματος  προπληρωμής,  ποσού  600,00  €,  στο  όνομα  του
υπαλλήλου  του  Δήμου  κ.Λεονάρδου  Κοζαδίνου,  προκειμένου  να  πληρωθούν  οι  δαπάνες
μεταφοράς υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης του Δήμου Κέας στο χώρο εναπόθεσής τους
στο Κορωπί Αττικής.

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 1518/14-12-2021 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το
οποίο εισέπραξε ο υπόλογος την 14η του μηνός  Δεκεμβρίου έτους 2021.

Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος, οι δαπάνες που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 163,20 € το ποσό δε των 436,80 € που δεν δαπανήθηκε,
επεστράφη στο ταμείο του Δήμου.

Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και
την απαλλαγή του υπολόγου.

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 των
άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
2. Την υπ’ αριθμ. 227/2021 (ΑΔΑ: Ω8ΣΞΩΕΔ-3ΦΜ) απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση
εντάλματος προπληρωμής ύψους  600,00 € στο όνομα του υπαλλήλου Λεονάρδου Κοζαδίνου
3. Τα δικαιολογητικά (εισιτήρια, ζυγολόγια) που υπέβαλε ο υπόλογος
4.  Το  υπ΄αριθμ.  ΑΠΥ  10/28.12.2021  &  υπ΄αριθμ. ΓΡΥ  8/28.12.2021  γραμμάτιο  επιστροφής
υπολόγου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  για  το  υπ’  αριθμ.  1518/14-12-2021  χρηματικό  ένταλμα
προπληρωμής, ύψους 600,00 €, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Λεονάρδου Κοζαδίνου,
με συνολικό ύψος δαπάνης 163,20 € και επιστροφή στο ταμείο του Δήμου του υπόλοιπου ποσού
436,80  € με  το  υπ΄αριθμ.  ΑΠΥ  10/28.12.2021  &  υπ΄αριθμ. ΓΡΥ  8/28.12.2021  γραμμάτιο
επιστροφής υπολόγου και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

                     Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 238/2021
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ΘΕΜΑ 2ο : Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΟ-
ΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ».  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας 
Ελευθέριος]

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγείται το  2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ως
εξής :

1.  Σύμφωνα με το Άρθρο “Διάρκεια Σύμβασης” της με αριθ.πρωτ.5858/06.12.2021  (ΑΔΑΜ:
21SYMV009676952) Σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ» μεταξύ του
Δήμου  Κέας  και  της  αναδόχου εταιρίας  "ΑΓΡΟΜΕΤΑΛ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙ-ΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" με διακριτικό τίτλο "ASKOMET
ΑΦΟΙ ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗ ΑΕ” :  “Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει την ανωτέρω προμήθεια
έως το τέλος του έτους 2021”.

2.  Η εταιρεία  "ASKOMET ΑΦΟΙ ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗ ΑΕ”  υπέβαλε εμπρόθεσμα το από 22/12/2021
αίτημα παράτασης παράδοσης της προμήθειας. Στην αίτησή του ο ανάδοχος αναφέρει ότι “Ο
λόγος που ζητάμε την ανωτέρω παράταση σχετίζεται με εργασίες κατασκευής υποδομής υποδο-
χής της δεξαμενής οι οποίες θα πρέπει να γίνουν με μέριμνα του Δήμου και δεν έχουν ολοκληρω-
θεί”.

Με την διάταξη του άρθρου 206, παρ. 1 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 για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι η αρχική σύμβαση είχε διάρκεια 25 
ημέρες, εισηγούμαστε την χρονική παράταση αυτής κατά 25 ημέρες, ήτοι έως 25-01-2022.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Δημήτριος Μουζάκης αναφέρει σχετικά με το παρόν θέμα ότι ψη-
φίζει «ΚΑΤΑ», αναφέροντας τα εξής :

“..ΨΗΦΙΖΩ ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ 2ο ΘΕΜΑ που αφορά στην παράταση προμήθειας δεξαμε-
νής, διαφωνώ και ως προς την θέση της δεξαμενής και ως προς το μέγεθος 220 κυβικά και ως 
προς το κόστος. ΠΡΟΤΕΙΝΩ να επανέλθουμε στην αρχική θέση δεξιά επί του δρόμου, με φυσι-
κή ροή και η δεξαμενή να μην υπερβαίνει τα 150 κυβικά  άλλωστε το καλοκαίρι η πηγή 
έχει λίγο νερό!..” 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Ελευθέριος Τζουβάρας απαντά στον κ. Δημήτριο
Μουζάκη ως κάτωθι :

“..Η θέση της δεξαμενής έχει αποφασιστεί και με την δικιά σας συμμετοχή και ποτέ δεν εκ -
φράσατε αντίθετη άποψη. Είναι σημαντικό για τους αγρότες του νησιού μας να έχουν όσο το δυ-
νατό μεγαλύτερη επάρκεια για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη νερού. Το κόστος είναι σημαντικό
διότι αποφασίσαμε από κοινού να βάψουμε την δεξαμενή για λόγους καλαισθησίας καθώς και
λόγω της αύξησης των πρώτων υλών..”
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Η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις
του άρθρου 206, παρ. 1 του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας
και την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Δημήτριος Μουζάκης ψηφίζει ΚΑΤΑ)

Εγκρίνει  την  παράταση  της  σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  ΠΟΣΙΜΟΥ  ΝΕΡΟΥ» με
ανάδοχο την εταιρία "ΑΓΡΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙ-
ΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" με διακριτικό τίτλο "ASKOMET ΑΦΟΙ ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗ ΑΕ”
έως 25-01-2022 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 206, παρ. 1 του
Ν.4412/2016).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό :  239/2021
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ΘΕΜΑ 3ο : Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης για την “Προμήθεια πορτών για το δη-
μοτικό σφαγείου Δήμου Κέας”.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγείται το  3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ως
εξής :

1. Σύμφωνα με το Άρθρο “Χρόνος Παράδοσης” της με αριθ.πρωτ.5611/24.11.2021  (ΑΔΑΜ:
21SYMV009666619)  Σύμβασης  για την “Προμήθεια  πορτών για  το δημοτικό  σφαγείου Δήμου
Κέας” μεταξύ του Δήμου Κέας και της αναδόχου εταιρίας  ΑΦΟΙ ΔΕΜΕΝΕΓΑ Ο.Ε : “Ο προµηθευτής
υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια εντός του έτους 2021”.

2.Η εταιρεία  "ΑΦΟΙ ΔΕΜΕΝΕΓΑ Ο.Ε”  υπέβαλε εμπρόθεσμα το από 22/12/2021 αίτημα πα-
ράτασης παράδοσης της προμήθειας. Στην αίτησή του ο ανάδοχος αναφέρει ότι “..ΑΙΤΟΥΜΑΙ ΤΗΝ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ  ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  ΛΟΓΩ ΚΟΡΩ-
ΝΟΙΟΥ”.

Με την διάταξη του άρθρου 206, παρ. 1 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 για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι η αρχική σύμβαση είχε διάρκεια 38 
ημέρες, εισηγούμαστε την χρονική παράταση αυτής κατά 38 ημέρες, ήτοι έως 07-02-2022.

Η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις
του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας και την εισήγηση του 
Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης “Προμήθεια πορτών για το δημοτικό σφαγείου Δήμου
Κέας” με ανάδοχο την εταιρία "ΑΦΟΙ ΔΕΜΕΝΕΓΑ Ο.Ε”, έως 07-02-2022 σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 206, παρ. 1 του Ν.4412/2016).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό :  240/2021
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ΘΕΜΑ 4ο : Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης για την “Παροχή υπηρεσίας δημοσίευ-
σης άρθρων - αφιερωμάτων και φωτογραφικού υλικού της Κέας σε ηλεκτρονικό περιοδικό”.  
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγείται το  4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ως
εξής :

1. Σύμφωνα με το Άρθρο “Διάρκεια σύμβασης” της με αριθ.πρωτ.6304/23.12.2020  (ΑΔΑΜ:
20SYMV007920187) Σύμβασης για την “Παροχή υπηρεσίας δημοσίευσης άρθρων - αφιερωμάτων
και φωτογραφικού υλικού της Κέας σε ηλεκτρονικό περιοδικό” μεταξύ του Δήμου Κέας και της
αναδόχου εταιρίας  “ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ” :  “Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (23.12.2020) και για ένα (1) έτος”.

2. Η εταιρεία "ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ” υπέβαλε εμπρόθεσμα το από 23/12/2021 αίτημα πα-
ράτασης παράδοσης της υπηρεσίας. Στην αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία αναφέρει ότι “..αιτού-
μαστε την παράταση της με αριθ.πρωτ.6304/23.12.2020  (ΑΔΑΜ: 20SYMV007920187) Σύμβασης
λόγω μη εξάντλησης του φυσικού αντικειμένου,  συγκεκριμένα εκ των 7 δημοσιεύσεων έχουν
πραγματοποιηθεί καθ΄υπόδειξη του Δήμου Κέας, οι 4 δημοσιεύσεις..”.

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 μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι η αρχική σύμβαση είχε διάρκεια 1
έτους (από 23/12/20-23/12/21),  εισηγούμαστε την χρονική παράταση αυτής κατά   6     μήνες  , ήτοι  
έως 23-06-2022.

Η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις
του  άρθρου 217 του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας και 
την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης για την “Παροχή υπηρεσίας δημοσίευσης άρθρων -
αφιερωμάτων και  φωτογραφικού υλικού της Κέας σε ηλεκτρονικό περιοδικό” με ανάδοχο την
εταιρία "ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ”, έως 23-06-2022 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη
νομοθεσία (άρθρο 217 του Ν.4412/2016).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό :  241/2021
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ΘΕΜΑ 5ο  : Έγκριση προϋπολογισμού 2022 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας.  [Εισηγη
τής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

                    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε
ότι:

                     Από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) η αρμοδιότητα έγκρισης των προϋπολογι-
σμών των κοινωφελών επιχειρήσεων ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμ-
βουλίου σύμφωνα με την περ.κ.vi της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19. 

Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση 
της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές 
και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ...κ) Αποφασίζει για: ....iv. τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχει-
ρήσεων κατά το άρθρο 259 παρ. 1του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και για την έγκριση 
της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για είσπραξη εύλογης 
αποζημίωσης κατά την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου....vi. την έγκριση των προϋπολογισμών των 
ισολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών 
προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου...” 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης  Δήμου Κέας με την υπ’ αριθμ.60/2021
(ΑΔΑ:6Γ2ΞΟΕΧ8-Ν8Ω) απόφασή  του  προέβη  στην  ψήφιση  του  προϋπολογισμού  οικονομικού
έτους 2022, ο οποίος εμφανίζει έσοδα 140.000,00€ και έξοδα 140.000,00 €. Με την ίδια απόφαση
εγκρίθηκε και η στοχοθεσία του οικονομικού έτους 2022. 

                 Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Κ, παραθέτει τον  προϋπολογισμό  και τη στοχοθεσία της Κ.Ε.Δ.Κ για
το οικονομικό έτος 2022:

1.1 Έσοδα επιχείρησης 

Αναλυτικά τα έσοδα έχουν ως εξής: 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 100.000,00

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 20.000,00
73.00.00 Έσοδα από γυμναστήριο 2000,00
73.00.01 Έσοδα από συμμετοχές ποδοσφαίρου 10000,00
73.00.02 Έσοδα από χορούς 8.000,00

Χρηματοδοτήσεις από πρόγραμμα ¨υλοποίηση προγραμμάτων Βοήθεια στο 
Σπίτι και Κοινωνικής Μέριμνας¨ 50.000,00

74.03.00 Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι 50.000,00
Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, ΟΑΕΔ κλπ) 30.000,00

74.04.00 Έσοδα από Δήμο Κέας 30.000,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ¹ 31/12/2020 40.000,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 40.000,00

38.03 Ταμειακά διαθέσιμα       40.000,00
Σύνολο 

140.000,00



42ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 29ης Δεκεμβρίου 2021

2.2 Έξοδα επιχείρησης

Αναλυτικά τα έξοδα έχουν ως εξής: 

Ονομασία

προτεινόμενα ποσά
€ 2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 49.250,00
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά επιδόματα)

30.000,00

60.00 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 30.000,00
Εργοδοτικές εισφορές 19.250,00

60.03 Εργοδοτικές εισφορές 18.000,00
60.02 Λοιπές παρεχόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού (Γάλα & ιατρικές 

εξετάσεις)
1.250,00

Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών 32.000,00
61.98.03 Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών 1.000,00
61.00.06 Αμοιβές λογιστών 3.000,00
61.98.01 Αμοιβές καθηγητή γυμναστηρίου 7.200,00

61.98.02 Αμοιβές καθηγητή παραδοσιακών χορών 8.800,00

61.98.04 Αμοιβές προπονητή ποδοσφαίρου 12.000,00

ΕΝΟΙΚΙΑ          20.000,00

62.04.01 Ενοίκιο Γηπέδου ποδοσφαίρου 20.000,00

Επικοινωνίες 1.400,00
62.03.02 Ταχυδρομικά Τέλη              300,00
62.03.00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 500,00             
62.03.01 Κινητή Τηλεφωνία 600,00

Ασφάλιστρα 400,00
62.05.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και λοιπού εξοπλισμού 400,00

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 9.000,00
62.07.01 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων  (Συγχρονισμός γυμναστηρίου) 2.000,00
62.07.02 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.500,00
62.07.03 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2.500,00
62.07.04 Συντήρηση πηγών 2.000,00

Φόροι - Τέλη 5.000,00
63.98.00 Λοιποί φόροι 5.000,00

Έξοδα μεταφορών δραστηριοτήτων της επιχείρησης 4.000,00
64.00.00 Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) 2.500,00
64.00.01 Έξοδα κίνησης με μεταφορικά μέσα τρίτων 1.500,00

Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήμισης) 3.000,00
64.02.06 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της επιχείρησης 3.000,00

Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις 3.000,00
64.06.00 Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις 3.000,00

Έξοδα δημοσιεύσεων 200,00
64.09.00 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 200,00

Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 150,00
64.98.00 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 150,00
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Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη 
επενδυτικών δαπανών)

200,00

65.98.00 Τόκοι και διάφορα έξοδα  200,00
Έξοδα εκδηλώσεων – συναυλιών κ.λ.π 3.000,00

64.02.05 Έξοδα εκδηλώσεων – συναυλιών κ.λ.π 3.000,00
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, ειδών γραφείου,γραφικής ύλη 800,00

64.07.03 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 800,00
Είδη υγιεινής και καθαριότητας 800,00

64.08.01 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 800,00
Λοιπές προμήθειες 2.300,00

64.08.02 Υλικά Φαρμακείου 2.300,00
Αγορά παγίων 5.500,00

14.09.00 Αγορά μηχανήματος γυμναστηρίου 5.500,00
Σύνολα 140.000,00

Στον παραπάνω προϋπολογισμό προσαρτάται και πίνακας που περιγράφει αναλυτικά τον στόχο 
εσόδων και εξόδων σε μηνιαία – τριμηνιαία – εξαμηνιαία και ετήσια βάση.

Ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της μειοψηφίας, κ. Νικόλαος Δεμένεγας αναφέρει 
σχετικά με το παρόν θέμα ότι ψηφίζει «ΥΠΕΡ», αναφέροντας τα εξής :

“..Στο θέμα 5 : "Έγκριση προϋπολογισμού 2022 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Κέας." ψηφίζω ΥΠΕΡ με την παρατήρηση ότι: 
Η δαπάνη για το ενοίκιο γηπέδου ποδοσφαίρου (20000€) είναι δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με 
τα έσοδα από συμμετοχές στο ποδόσφαιρο (10000€). Επομένως θα πρέπει αφενός να εξηγηθεί 
γιατί γίνεται τόσο δυσμενής πρόβλεψη για μείωση των εσόδων από συμμετοχές στο ποδόσφαιρο 
από 25.000 € το 2021 σε 10.000 €.
Αφετέρου θα πρέπει να γίνεται περισσότερη χρήση του χώρου του γηπέδου και από άλλες 
αθλητικές δραστηριότητες για τους δημότες, εκτός της ακαδημίας ποδοσφαίρου, και των 
παλαίμαχων..”

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Ελευθέριος Τζουβάρας απαντά στον κ. Ν.Δεμένεγα και
ενημερώνει όλα τα παρόντα μέλη για τα κάτωθι :

“..Ο προϋπολογισμός της ΚΕΔΚ έχει συνταχθεί με βάση την αρχή της συντηρητικότητας ώστε να
εξασφαλίζεται η ορθότητα των οικονομικών στοιχείων. Οποιαδήποτε αύξηση εσόδων από τις συν-
δρομές θα ενσωματωθεί στο μέλλον. Το γήπεδο έχει είδη ενοικιαστεί από ιδιώτες  πέρα από τις
Ακαδημίες  Ποδοσφαίρου και  τους  Παλαίμαχους  Κέας.  Οποιαδήποτε επιπλέον ιδέα ευπρόσδε-
κτη..” 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

1)Την υπ’ αριθμ.60/2021 (ΑΔΑ:6Γ2ΞΟΕΧ8-Ν8Ω) απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης  Δή-
μου Κέας

2)Την ισχύουσα νομοθεσία

3)Την εισήγηση του Προέδρου
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                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 60/2021 (ΑΔΑ:6Γ2ΞΟΕΧ8-Ν8Ω) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας, που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων –
εξόδων οικονομικού έτους 2022 και την στοχοθεσία οικονομικού έτους 2022 της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Κέας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 242/2021 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της μελέτης για την προμήθεια με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο
Δήμο Κέας» και της μελέτης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών  Συμβούλου 
Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Κέας». [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος
– Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
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ΘΕΜΑ 7ο : Παράταση διάρκειας συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε Ο.Τ.Α.
α’ και β’ βαθμού λόγω COVID-19. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επι-
τροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και 
λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι : 

1. Το Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251/23-12-2021)  “Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις “ και
συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 176 παρ.1 ….Συμβάσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου που απασχολείται στους Ο.Τ.Α. α’ και β’βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών 
για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες συνήφθησαν σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους και 
μέχρι τις 31.3.2022 με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής και υπό την προϋπόθεση
της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία του προσωπικού αυτού.
 Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση 
γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται
υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη, μετά την παράταση, 
συνεδρίασή του και
παρ. 2 ... Η παράταση των συμβάσεων της παρ. 1 αφορά προσωπικό που οι συμβάσεις του είναι 
ενεργές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της 
σχέσης εργασίας των απασχολούμενων. Επ’αυτών δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί των άρθρων 5 
και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134),καθώς και οι περιορισμοί της παρ. 2 του άρθρου 36 του
ν. 4765/2021 (Α’ 6). Ο συνολικός χρόνος διάρκειας των εν λόγω συμβάσεων, περιλαμβανομένων των
παρατάσεών τους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων 
(24) μηνών κατά την έννοια του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004. 
2.Τις διατάξεις του άρθρου 44 της από 30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/Α ́) όπως κυρώθηκε με το ν. 
4684/2020 (ΦΕΚ 86/Α ́). 
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 της από 14.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α ́64). 
4.  Τις υπ’ αριθ. 49/2021 (ΑΔΑ:9ΞΓΙΩΕΔ-ΗΘΧ), 51/2021 (ΑΔΑ:63Σ7ΩΕΔ-ΠΣΤ),  Αποφάσεις 
Δημάρχου  και την 171/2021 (ΑΔΑ 9Ρ6ΠΩΕΔ-ΚΞΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
σχετικά με την πρόσληψη και παράταση συμβάσεων για την αντιμετώπιση έκτακτων και 
επειγουσών αναγκών. 
5. Την πανδημία που έχει εκδηλωθεί από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τoν 
υψηλό αριθμό κρουσμάτων ακόμα και σήμερα 2 χρόνια μετά την εμφάνιση του. 
6.Τη λήψη έκτακτων και κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί και λαμβάνονται για την 
προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και των 
επισκεπτών του νησιού μας. 
7.Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες καθαριότητας που παρέχονται από τους δήμους τελούν σε άμεση 
συνάρτηση με την προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού και εξάλειψης 
περαιτέρω επέκτασης των κρουσμάτων. 
8. Το γεγονός ότι η εξάπλωση του κορωνοϊού αποτελεί έκτακτη συνθήκη που εκφεύγει της 
αναμενόμενης εξέλιξης της προγραμματισμένης δραστηριότητας του Δήμου μας,  απαιτώντας 
πρόσθετη στελέχωση συγκεκριμένων υπηρεσιών που είναι υποστελεχωμένες  λόγω των 
συνταξιοδοτήσεων υπαλλήλων κατά το τελευταίο έτος . 

Καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει : 
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Α. Για την παράταση των συμβάσεων συνολικά τριών (3) υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι τις 31.03.2022, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του 
Ν. 4876/2021 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 251/Α/23.12.2021, για την αποτροπή διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19, και συγκεκριμένα :

Ονοματεπώνυμο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ειδικότητα

Ζουλού Μαρία του Δημητρίου 1125171161/01.03.2021 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Τσιάρας Νικόλαος του Κωνσταντίνου 9030646065/18.02.2021 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Χατζηκυριακού Σάββας του Ηλία 2892314729/18.02.2021 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 

Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, 
βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές. 

Β. Δεδομένου ότι οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους 2022 δεν επαρκούν 
για την παράταση των συμβάσεων εισηγούμαστε προς το ΔΣ την 1η αναμόρφωση του  
προϋπολογισμού ως εξής: 

ΚΑΕ Περιγραφή
Ψηφισμένος

Π/Υ
Αναμόρφωση

Τελική
διαμόρφωση

15.6041.0002
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων

ορισμένου χρόνου (covid)
0,00 9.840,00 9.840,00

15.6054.0002
Εργοδοτικές εισφορές

υπαλλήλων ορισμένου χρόνου
(covid)

0,00 2.715,00 2.715,00

30.6233.0001 Μίσθωση μηχανημάτων έργου 30.000,00 -5.000,00 25.000,00

30.6262.0020
Παροχή υπηρεσίας για την
αποκατάσταση ξερολιθιών

15.000,00 -5.000,00 10.000,00

15.6473.0003
Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών

πρόνοιας
30.000,00 -2.555,00 27.445,00

75.000,00 0,00 75.000,00

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,

                                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την παράταση των συμβάσεων συνολικά τριών (3) υπαλλήλων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι τις 31.03.2022, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
176 του Ν. 4876/2021 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 251/Α/23.12.2021, για την αποτροπή διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19, και συγκεκριμένα 

Ονοματεπώνυμο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ειδικότητα

Ζουλού Μαρία του Δημητρίου 1125171161/01.03.2021 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Τσιάρας Νικόλαος του Κωνσταντίνου 9030646065/18.02.2021 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Χατζηκυριακού Σάββας του Ηλία 2892314729/18.02.2021 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 
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Β. Εισηγείται προς το ΔΣ την 1η αναμόρφωση του Π/Υ ως εξής:

ΚΑΕ Περιγραφή
Ψηφισμένος

Π/Υ
Αναμόρφωση

Τελική
διαμόρφωση

15.6041.0002
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων

ορισμένου χρόνου (covid)
0,00 9.840,00 9.840,00

15.6054.0002
Εργοδοτικές εισφορές

υπαλλήλων ορισμένου χρόνου
(covid)

0,00 2.715,00 2.715,00

30.6233.0001 Μίσθωση μηχανημάτων έργου 30.000,00 -5.000,00 25.000,00

30.6262.0020
Παροχή υπηρεσίας για την
αποκατάσταση ξερολιθιών

15.000,00 -5.000,00 10.000,00

15.6473.0003
Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών

πρόνοιας
30.000,00 -2.555,00 27.445,00

75.000,00 0,00 75.000,00

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί στις απαιτούμενες  ενέργειες. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 243/2021

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


