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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 5ης/18.02.2022
 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα  Παρασκευή  18 Φεβρουαρίου  2022  και  ώρα  11:00,  πραγματοποιήθηκε  δια
περιφοράς (ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020),  η 5η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου  Κέας,  ύστερα  από  την  αριθμ.πρωτ.  580/14.02.2022  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   ΟΥΔΕΙΣ
2.  Καμίλης Θεόδωρος
3.  Δεμένεγας Κωνσταντίνος
4.  Λουρής Αντώνιος
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 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 580/14.02.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο :  Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμ-
βάσεων προμηθειών για το έτος 2021 βάσει  του Ν.  4412/2016.  [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]    

ΘΕΜΑ 2ο :  Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 217/2021 απόφασης Ο.Ε. «Περί έγκρισης κάλυψης δαπα-
νών μετακίνησης και διαμονής των ειδικών θεραπευτών του κλιμακίου της Κινητής Μονάδας Ψυ-
χικής Υγείας Β.Α Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ για το έτος 2022». [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οι-
κονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 3Ο : Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 στους ΟΤΑ α και β
βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.  [Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 4Ο : Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για τη φιλοξενία κλιμα-
κίου ιατρών στο πλαίσιο της δράσης προληπτικής ιατρικής “Υγεία για όλους”.  [Εισηγητής : Αντιδή-
μαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 5Ο : Έγκριση οδοιπορικών εξόδων για την μετακίνηση εκτός έδρας της Δημάρχου.   [Εισηγη-
τής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 6Ο  :  Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Κ.Ε.Δ.Κ. κατά το άρθρο 10, παρ. 14, Ν. 4071/2012 και
υποβολή αιτήματος προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας για την έγκριση καταβολής
της ετήσιας επιχορήγησης, ποσού 30.000,00€ στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κέας για το έτος
2022.   [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 7Ο  :  Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων ΟΑΕΔ για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
στο ΙΚΑ υπαλλήλων μέσω του προγράμματος ''Προώθηση της απασχόλησης Προγραμμάτων Κοι-
νωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ''.   [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτρο-
πής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 8Ο  : Ορισμός συμβολαιογράφου για την παροχή υπηρεσίας σύναψης συμβολαίου.  [Ειση-
γητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 1ο :  Αντικατάσταση  μέλους  επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής  δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών για το έτος 20  21   βάσει του Ν. 4412/2016. 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής:

Η  Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄αριθμ. 24-2021_(ΑΔΑ:6ΕΔΗΩΕΔ-ΣΥΗ) απόφασή της ψήφισε
ομόφωνα τα κάτωθι :

«1. Συγκροτεί  την  “Επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής  δημοσίων  συμβάσεων
προμηθειών  για  το  έτος  2021” βάσει  του  Ν.  4412/2016 από  τρία  τακτικά  μέλη  και  τρία
αναπληρωματικά, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Πρόεδρος Μαριάννα Μωραΐτη ΠΕ Γεωπόνων - Πρόεδρος
Μέλος Αθηνά Μορφωνιού ΤΕ Λογιστικού-Οικονομικού – Τακτικό Μέλος
Μέλος Λεονάρδος Κοζαδίνος ΔΕ Οδηγός απορριμματοφόρου-Τακτικό Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Πρόεδρος Ιωάννης Αναγνώσταρος ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Αναπληρωτής Προέδρου
Μέλος Κωνσταντίνος Μορφωνιός  ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Αναπληρωματικό Μέλος
Μέλος Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός

Αναπληρωματικό Μέλος

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ.Μαριάννα Μωραΐτη, ΠΕ Γεωπόνων.

2. Η Επιτροπή εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης,
προβαίνοντας,  σε  μακροσκοπικούς,  λειτουργικούς  ή  και  επιχειρησιακούς  ελέγχους  του  προς
παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο,
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των
όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.

3. Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια.

Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου…..»

Σύμφωνα  με  την  υπ’αριθμ.  755/23-12-2021  (ΑΔΑ:ΩΣΝΜΩΕΔ-ΑΔ7)  απόφαση  Δημάρχου,
ορίζεται  από  1/1/2022  ως  Προϊσταμένη  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Διοικητικών  και
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέας η υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη του Γεωργίου, η
οποία έχει μεταταχθεί πλέον σε θέση ΠΕ Διοικητικού.

Επειδή τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Οικονομικής Υπηρεσίας είναι ασυμβίβαστα με την
ιδιότητα του Προέδρου της εν λόγω επιτροπής παραλαβής προμηθειών, και προκειμένου να
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συνεχίσει η εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων
συμβάσεων  προμηθειών  για  το  έτος  2021 εισηγούμαστε  την  αντικατάσταση  της  κας
Μαριάννας  Μωραΐτη  (ΠΕ  Διοικητικού,  πλέον)  με  τoν  κ.  Θεόδωρο  Βρεττό,
ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας,  με την ιδιότητα του Προέδρου

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

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις του
3. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Ν. 2690/1999 (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αντικαθιστά το μέλος της “ Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών για το έτος 2021” βάσει του Ν. 4412/2016,  ως κάτωθι : 

την Μαριάννα Μωραΐτη, ΠΕ Γεωπόνων (ΠΕ Διοικητικού, πλέον) λόγω ασυμβίβαστου ρόλου,  με
τoν κ. Θεόδωρο Βρεττό, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας  με την ιδιότητα του Προέδρου,  

Η παραπάνω επιτροπή στο εξής ορίζεται ως κάτωθι: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Πρόεδρος Θεόδωρος Βρεττός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας - Πρόεδρος

Μέλος Αθηνά Μορφωνιού ΤΕ Λογιστικού-Οικονομικού – Τακτικό Μέλος
Μέλος Λεονάρδος Κοζαδίνος ΔΕ Οδηγός απορριμματοφόρου-Τακτικό Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Πρόεδρος Ιωάννης Αναγνώσταρος ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Αναπληρωτής Προέδρου
Μέλος Κωνσταντίνος Μορφωνιός  ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Αναπληρωματικό Μέλος
Μέλος Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός

Αναπληρωματικό Μέλος

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ.  24-2021_(ΑΔΑ:6ΕΔΗΩΕΔ-ΣΥΗ)  απόφαση
της οικονομικής επιτροπής.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 29/2022
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ΘΕΜΑ 2ο : Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 217/2021 απόφασης Ο.Ε. «Περί έγκρισης κάλυψης δα-
πανών μετακίνησης και διαμονής των ειδικών θεραπευτών του κλιμακίου της Κινητής Μονάδας
Ψυχικής Υγείας Β.Α Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ για το έτος 2022».

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
αναφέρει τα εξής : 

Με την υπ’αριθμ. 217/2021 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπής Εγκρίνει Ομόφωνα:
«     -Την κάλυψη των δαπανών διαμονής και μετακίνησης για κάθε ειδικό θεραπευτή της Κινητής
Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ του κλιμακίου Κέας για το έτος 2022 ως εξής:

1.Ψυχίατρος – Γιαννόπουλος Παναγιώτης – 2 μέρες / μήνα (1 διανυκτέρευση , 1 ακτοπλοϊκό εισι-
τήριο μετ’ επιστροφής (Λαύριο – Κέα - Λαύριο) 

2.Ψυχολόγος – Γκιρλέμη Αριστέα – 2 μέρες /μήνα (χωρίς διανυκτέρευση το ταξίδι γίνεται αυθημε-
ρόν, 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ’ επιστροφής (Λαύριο – Κέα - Λαύριο) 

3.Ψυχολόγος – Μπεσίρη Λευκοθέα– 4 μέρες / μήνα (2 διανυκτερεύσεις, 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια 
μετ’ επιστροφής (Λαύριο – Κέα - Λαύριο) 

4.Ειδική Παιδαγωγός – Βαρβεράκη Μαρία Ιοκάστη– 2 μέρες / μήνα (χωρίς διανυκτέρευση, το ταξί-
δι γίνεται αυθημερόν, 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ’ επιστροφής (Λαύριο – Κέα - Λαύριο) 

Το αίτημα μας για κάλυψη δαπανών διαμονής και μετακίνησης αναλύεται μηνιαίως ως εξής: 
Συνολικό μηνιαίο κόστος διαμονής: 250,00 €. 
Συνολικό μηνιαίο κόστος εισιτηρίων: 180,00 €. 
Συνολικό μηνιαίο κόστος αυτοκινήτου: 168,00 €. 
Συνολικό μηνιαίο κόστος μετακίνησης εντός του νησιού (ενοικίαση αυτοκινήτου ή ταξί): 252,00 €

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει 

τον ΚΑ 00.6423 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων» του νέου προϋπολογισμού οικ. έτους
2022 του Δήμου Κέας, για την κάλυψη του συνολικού ετήσιου  κόστους των εισιτηρίων και της
διαμονής, ποσού 5.160,00€

και τον ΚΑ 15.6234.0002 «Μισθώματα μεταφορικών μέσων (ΕΠΑΨΥ)» του νέου προϋπολογισμού
οικ. έτους 2022 του Δήμου Κέας, για την κάλυψη του συνολικού ετήσιου κόστους ενοικίασης αυ-
τοκινήτου ή ταξί, ποσού 3.024,00€.

Επειδή η διατύπωση της ως άνω απόφασης είναι πολύ περιοριστική ως προς την εγκεκριμένη μη-
νιαία δαπάνη, και επειδή παρατηρείται ότι ενίοτε υπάρχουν αποκλίσεις από τον μηνιαίο προ-
γραμματισμό των επισκέψεων των ιατρών του ΕΠΑΨΥ, π.χ λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών,
αλλαγών στα ραντεβού κλπ, που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν εκ των προτέρων, προτείνε-
ται ο καθορισμός του κόστους να προσδιορίζεται μόνο ετησίως ως εξής:
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Συνολικό ετήσιο κόστος διαμονής: 3.000,00€

Συνολικό ετήσιο κόστος εισιτηρίων 2.160,00€

Συνολικό ετήσιο κόστος μετακίνησης εντός του νησιού (ενοικίαση αυτοκινήτου ή ταξί): 3.024,00€

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των
Ν.3463/06, 3852/10 & 4555/18 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν.4623/19 ,
το υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 2855/17-11-2021  έγγραφo της Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ & Δ. Κυκλάδων
ΕΠΑΨΥ,  την  υπ’αριθμ.  217/2021  απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής   και  την  εισήγηση  του
Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’αριθμ. 217/2021 απόφασης Ο.Ε. «Περί έγκρισης κάλυψης δαπα-
νών μετακίνησης και διαμονής των ειδικών θεραπευτών του κλιμακίου της Κινητής Μονάδας Ψυ-
χικής Υγείας Β.Α Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ για το έτος 2022»,

ως προς τον προσδιορισμό του κόστους, ετησίως, ως εξής:
1.     -Για την κάλυψη των δαπανών διαμονής και μετακίνησης για κάθε ειδικό θεραπευτή της Κινη-

τής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ του κλιμακίου Κέας για το έτος 2022 , οι
επισκέψεις των οποίων, εκτός απρόβλεπτων γεγονότων, προγραμματίζεται ως εξής:

1.Ψυχίατρος – Γιαννόπουλος Παναγιώτης – 2 μέρες / μήνα (1 διανυκτέρευση , 1 ακτοπλοϊκό εισι-
τήριο μετ’ επιστροφής (Λαύριο – Κέα - Λαύριο) 

2.Ψυχολόγος – Γκιρλέμη Αριστέα – 2 μέρες /μήνα (χωρίς διανυκτέρευση το ταξίδι γίνεται αυθημε-
ρόν, 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ’ επιστροφής (Λαύριο – Κέα - Λαύριο) 

3.Ψυχολόγος – Μπεσίρη Λευκοθέα– 4 μέρες / μήνα (2 διανυκτερεύσεις, 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια 
μετ’ επιστροφής (Λαύριο – Κέα - Λαύριο) 

4.Ειδική Παιδαγωγός – Βαρβεράκη Μαρία Ιοκάστη– 2 μέρες / μήνα (χωρίς διανυκτέρευση, το τα-
ξίδι γίνεται αυθημερόν, 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ’ επιστροφής (Λαύριο – Κέα - Λαύριο) 

Συνολικό ετήσιο κόστος διαμονής: 3.000,00€

Συνολικό ετήσιο κόστος εισιτηρίων: 2.160,00€

Συνολικό ετήσιο κόστος μετακίνησης εντός του νησιού (ενοικίαση αυτοκινήτου ή ταξί):3.024,00€

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει 

 τον ΚΑ 00.6423 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων» του νέου προϋπολογισμού
οικ. έτους 2022 του Δήμου Κέας, για την κάλυψη του συνολικού ετήσιου  κόστους των εισι-
τηρίων και της διαμονής, ποσού 5.160,00€
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 και τον ΚΑ 15.6234.0002 «Μισθώματα μεταφορικών μέσων (ΕΠΑΨΥ)» του νέου προϋπολο-
γισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Κέας, για την κάλυψη του συνολικού ετήσιου κόστους
ενοικίασης αυτοκινήτου ή ταξί, ποσού 3.024,00€.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 30/2022
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ΘΕΜΑ 3Ο : Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 στους ΟΤΑ α και β
βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής : 

 Όπως γνωρίζετε,  με το άρθρο 25 του ν.  4829/2021 (Α’166) «Ενίσχυση διαφάνειας και
λογοδοσίας  σε  θεσμικούς  φορείς  της  Πολιτείας,  αποκατάσταση  της  ακεραιότητας  του  Ενιαίου
Συστήματος  Κινητικότητας  &  Λοιπές  διατάξεις»,  επεκτάθηκε  το  άρθρο  51  του  ν.  4622/2019
(Α’133) και πλέον εφαρμόζεται αναλόγως και για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού
με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  ή  σύμβασης  μίσθωσης  έργου  ή
προσωπικού ωριαίας  αποζημίωσης  των φορέων της  Γενικής  Κυβέρνησης,  όπως αυτή εκάστοτε
οριοθετείται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

 Στο πλαίσιο αυτό, ήδη σας αποστείλαμε την Α.Π. : 95989/26-12-2021 (ΑΔΑ: 6Σ0346ΜΤΛ6-Τ22) 
σχετική εγκύκλιό μας αναφορικά με την αποστολή των αιτημάτων προσωπικού ΙΔΟΧ και 
συμβάσεων μίσθωσης έργου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Αυτοδιοίκησης που εγκρίνονται
από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006.

Κατόπιν αυτού και στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους
2021 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Δήμοι, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ αυτών, Σύνδεσμοι, Ιδρύματα) και
στα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης, οι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν ορθά και έγκαιρα τα αιτήματά
τους για το έτος 2021, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική
κατάσταση και την ανάγκη περιστολής των κρατικών δαπανών.

Οι  φορείς  μπορούν  να  προβαίνουν  στην  πρόσληψη  προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου
χρόνου  ή  τη  σύναψη  συμβάσεων  μίσθωσης  έργου  για  την  κάλυψη  εποχικών,  παροδικών  ή
πρόσκαιρων  αναγκών,  για  την  πραγματοποίηση συγκεκριμένων  έργων,  καθώς  και  στο  πλαίσιο
υλοποίησης προγραμμάτων.

Οι  περιπτώσεις  πρόσληψης  προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  ή  σύναψης
συμβάσεων  έργου  για  τις  οποίες  απαιτείται  αποστολή  αιτήματος  από  τους  φορείς  της
αυτοδιοίκησης, προκειμένου να λάβουν έγκριση είτε από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως
ισχύει, είτε με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, είναι οι εξής:

για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 
από τους ΟΤΑ α' και β' Βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, 
για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 
στα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους
για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 
παρ. 14 Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/17) σε ΟΤΑ α' 
βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, 
για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με
κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ. 14 Ν. 4071/2012, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/17) σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών.
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Όσον αφορά τους φορείς που υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί είναι:

•Οι ΟΤΑ α' βαθμού (δήμοι, ΝΠΔΔ αυτών, δημοτικά ιδρύματα, Σύνδεσμοι ΟΤΑ)

• Οι  πάσης  φύσεως  επιχειρήσεις,  εταιρείες  κ.λπ.  των  ΟΤΑ α'  και  β'  βαθμού,  των  οποίων  οι
συμβάσεις  εγκρίνονται  πλέον  από  την  Επιτροπή  της  ΠΥΣ 33/2006  όπως  ισχύει  (άρθρο  ένατο
παρ.20α του ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015). 

Έτσι,  για  την  πρόσληψη  προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  και  τη  σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου, εφόσον απαιτείται χορήγηση έγκρισης, είτε από την Επιτροπή της
ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, είτε υπό τη μορφή έκδοσης απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, οι
ανωτέρω φορείς πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματά τους διά των υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων,  στο  Υπουργείο  Εσωτερικών  ή  στο  ΑΣΕΠ  προκειμένου  για  συμβάσεις  μίσθωσης
έργου, προκειμένου να προωθηθούν για έγκριση. 

Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου  ΥΠ.ΕΣ. 7364/07-02-
2022  οι αρμόδιες υπηρεσίες μας συνέταξαν τους σχετικούς πίνακες, λαμβάνοντας υπόψη τις
άκρως απαραίτητες ανάγκες  σε προσωπικό, προκειμένου να υποβληθούν τα αιτήματα για τον
προγραμματισμό του έτους 2022, στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση,  για την πρόσληψη
προσωπικού    ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  υπηρεσιών    ανταποδοτικού  χαρακτήρα  
(σύμφωνα  με το άρθρο 107 του Ν.4483/2017)

Όπως επισημαίνεται στην ανωτέρω εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. για να χαρακτηρίζονται οι προσλήψεις ως
«ανταποδοτικού  χαρακτήρα» πρέπει  από  τη  βεβαίωση περί  ύπαρξης  πιστώσεων του  φορέα να
προκύπτει ότι η δαπάνη καλύπτεται από ανταποδοτικά τέλη και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό
του φορέα, στους κωδικούς που αντιστοιχούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Επιπλέον, επισημαίνεται  ότι τα έσοδα των δήμων από τα κοιμητήρια είναι «δικαιώματα ή τέλη
επιβαλλόμενα  προς  κάλυψη  εν  μέρει  ή  εν  όλω  των  δαπανών  της  συντηρήσεως  και  εν  γένει
λειτουργίας αυτών». Από τη διάταξη αυτή δεν συνάγεται ότι τα έσοδα των δήμων που προέρχονται
από τη λειτουργία των κοιμητηρίων τους έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, και επομένως η υπηρεσία
του δήμου που διαχειρίζεται τα κοιμητήρια τους δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ανταποδοτική
υπηρεσία». Αιτήματα για την κάλυψη αναγκών κοιμητηρίων μπορούν να υποβάλλονται με κάλυψη
της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

2.το άρθρο 107 του Ν.4483/17 (ΦΕΚ 107/Α/2017), 
3.τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21 

4.τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012 , όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015   

5.Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και 236/94 όπως ισχύουν)
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6.τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

7.την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του 
Ν.4623/19 

8.τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 5640/Β/2021 )

9.την εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 7364/7.02.2022

10.την εγκύκλιο ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29-7-2020 ΥΠ.ΕΣ.

11.τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας έτους 2022  (βεβαίωση 
αριθ. 640/17-02-2022 της οικονομικής υπηρεσίας)  

12.εισηγείται τον  προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2022, καθώς και τους σχετικούς 
πίνακες προγραμματισμού έτους 2022 (παράρτημα 2α) που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ ( 8 ) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών 
ανταποδοτικού χαρακτήρα  του δήμου μας, για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, και 
την αντίστοιχη χρονική περίοδο :

α. Ύδρευση
- Δύο (2) εργάτες ΥΕ Ύδρευσης για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ (8) μηνών. Ο λόγος για
τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι  στην εν λόγω υπηρεσία υπηρετεί
μόνο ένας (1) υπάλληλος ΔΕ Τεχνίτης υδραυλικός και ένας ΥΕ εργάτης, οι οποίοι καλούνται να
ανταπεξέλθουν στις ανάγκες υδροδότησης όλου του νησιού που κυρίως κατά τους θερινούς μήνες ο
πληθυσμός πολλαπλασιάζεται.

β. Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων

- Έναν (1) Ηλεκτρολόγο ΔΕ για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ (8) μηνών. Στην υπηρεσία 
Ηλεκτροφωτισμού δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος με καμία σχέση εργασίας.

γ. Καθαριότητα 

 -Τέσσερις  (4) εργάτες ΥΕ Καθαριότητας  για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ μηνών. Ο
λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι κατά τους  θερινούς
μήνες  δεν επαρκεί το υπηρετούν προσωπικό να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν, τόσο λόγω
της κατακόρυφης αύξησης του πληθυσμού, τόσο και για την πιστή εφαρμογή των μέτρων για την
αντιμετώπιση  του covid -19.

-  Έναν (1) οδηγό ΔΕ απορριμματοφόρου για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ μηνών , ο
λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι κατά τους θερινούς
μήνες  δεν επαρκεί το υπηρετούν προσωπικό να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν, τόσο λόγω
της κατακόρυφης αύξησης του πληθυσμού, τόσο και για την πιστή εφαρμογή των μέτρων για την
αντιμετώπιση  του covid -19.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Α.  Εγκρίνει  τον  προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους  2022,  καθώς και  τους  σχετικούς
πίνακες προγραμματισμού  έτους 2022 (παράρτημα 2α)  που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας, για  την  πρόσληψη προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου
χρόνου,  συνολικού  αριθμού  οκτώ  (  8  )  ατόμων,  για  την  κάλυψη  αναγκών  υπηρεσιών
ανταποδοτικού χαρακτήρα  του δήμου μας, για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, και
την αντίστοιχη χρονική περίοδο :

α. Ύδρευση
- Δύο (2) εργάτες ΥΕ Ύδρευσης για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ μηνών. Ο λόγος για τον
οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι στην εν λόγω υπηρεσία υπηρετεί μόνο
ένας  (1)  υπάλληλος  ΔΕ  Τεχνίτης  υδραυλικός  και  ένας  ΥΕ  εργάτης,  οι  οποίοι  καλούνται  να
ανταπεξέλθουν στις ανάγκες υδροδότησης όλου του νησιού που κυρίως κατά τους θερινούς μήνες ο
πληθυσμός πολλαπλασιάζεται.

β. Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων

- Έναν (1) Ηλεκτρολόγο ΔΕ για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ (8) μηνών. Στην υπηρεσία 
Ηλεκτροφωτισμού δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος με καμία σχέση εργασίας.

γ. Καθαριότητα 

 -Τέσσερις  (4) εργάτες ΥΕ Καθαριότητας  για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ μηνών. Ο
λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι κατά τους  θερινούς
μήνες  δεν επαρκεί το υπηρετούν προσωπικό να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν, τόσο λόγω
της κατακόρυφης αύξησης του πληθυσμού, τόσο και για την πιστή εφαρμογή των μέτρων για την
αντιμετώπιση  του covid -19.

-  Έναν (1) οδηγό ΔΕ απορριμματοφόρου για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ μηνών , ο
λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι κατά τους θερινούς
μήνες  δεν επαρκεί το υπηρετούν προσωπικό να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν, τόσο λόγω
της κατακόρυφης αύξησης του πληθυσμού, τόσο και για την πιστή εφαρμογή των μέτρων για την
αντιμετώπιση  του covid -19.

Β.  Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2022 του 
σκέλους των εξόδων του Δήμου. 

Για τέσσερις (4) Εργάτες Καθαριότητας και έναν (1) Οδηγό Απορριμματοφόρου :

Κ.Α 20.6041.0001 : Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ Καθαριότητας, ποσό 30.900,00 €

Κ.Α 20.6454.000 :  Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Καθαριότητας, ποσό 9.000,00 €

Για έναν (1) Ηλεκτρολόγο:

Κ.Α.  20.6041.0002 με τίτλο “Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου ηλεκτρολόγου 
ποσό 5.748,00 για τη πρόσληψη ενός υπαλλήλου



5ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 18ης Φεβρουαρίου 2022

Κ.Α.  20.6054.0002 με τίτλο “ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ηλεκτρολόγου ποσό 1.620,00 για
τη πρόσληψη ενός ατόμου 

Για δυο (2) Εργάτες Ύδρευσης :

Κ.Α 25.6041.0001 με τίτλο “Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου ποσό  12.360,00 
για πρόσληψη δύο υπαλλήλων.

Κ.Α 25.6054.0001 με τίτλο “ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού” ποσό 3.480,00 για πρόσληψη δύο
υπαλλήλων. 

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι 
διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 31/2022
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ΘΕΜΑ 4ο : 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 4ο 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 προϋπολο-
γισμού εξόδων οικ. έτους 2022 του Δήμου Κέας, είναι γενικός και δεν παρέχει την
απαραίτητη εκ του νόμου εξειδίκευση, απαιτείται πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέρ-
γεια η έγκριση δαπάνης και η εξειδίκευση πίστωσης για την εκτέλεση κάθε σχετικής
δαπάνης.

Στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί στην Κέα μία δράση ολο-
κληρωμένης ιατρικής παρέμβασης με δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, με τη συνερ-
γασία του Δήμου Κέας, της 2ης Υ.ΠΕ., του Ομίλου «Υγεία», του Ιατρικού Κέντρου Πα-
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λαιού Φαλήρου, της Παιδιατρικής κλινικής «ΜΗΤΕΡΑ», της Ωτ/γικής κλινικής του
Γ.Ν. «Ελπίς» και του Π.Π.Ι.Κέας. Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προ-
γράμματος “Υγεία για Όλους”, το οποίο είναι ένα νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα για
την προάσπιση της υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται κατά τις ώρες 10:00 – 15:00.

Πνευματικό Κέντρο «Στυλιανός Ρέστης» – Κορησσία:

 Ενδοκρινολογικός έλεγχος: Mε τη χρήση φορητού υπερηχογράφου
 Πλήρης Οφθαλμολογικός έλεγχος

 Ωτορινολαρυγγικός έλεγχος: Mε τη χρήση ακουογράφου

 Παιδιατρική κλινική εξέταση: Ο παιδίατρος θα εξετάζει μόνο μυοσκελετικά 

ζητήματα, ενώ θα μπορεί να προβεί και σε εμβολιασμό. Δεν θα εξετάζει άρρωστα 
παιδιά.

Π. Π. Ιατρείο Κέας – Ιουλίδα:

 Καρδιολογικός έλεγχος: Με τη χρήση φορητού καρδιογράφου και 
υπερηχογράφου

 Δερματολογικός έλεγχος

Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση του
Κ.Α. 00.6433.0001 με τίτλο “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλο-
ξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών” του προϋπολογισμού εξόδων οικ.
έτους 2022 του Δήμου Κέας, συνολικού ποσού 524,40 € συμπ. ΦΠΑ. Οι δαπάνες
αφορούν στα κάτωθι :

 Έξοδα φιλοξενίας για τη διαμονή γιατρών και βοηθών σε 5 μονόκλινα δω-
μάτια, 1 δίκλινο δωμάτιο για μία διανυκτέρευση & 1 δίκλινο δωμάτιο για
δύο διανυκτερεύσεις, με ημερομηνία άφιξης 25/02/22 & ημερομηνία ανα-
χώρησης 27/02/22 – συνολικού κόστους 344,40 € (συμπ. ΦΠΑ και φόρος δια-
μονής)

 Έξοδα διατροφής γιατρών και βοηθών και συγκεκριμένα φαγητό σε πακέτο
για 9 άτομα – συνολικού κόστους 180,00 € (συμπ. ΦΠΑ)

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν σχετικά.

Η οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη
της :

1. 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

2. Το άρθρο 75 παρ. ε του Ν. 3463/2006



1515151515

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη και εξειδικεύει πίστωση συνολικού ποσού 524,40 € συμπ. ΦΠΑ
στον ΚΑ 00.6433.0001  με τίτλο “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα
φιλοξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών”  του προϋπολογισμού εξόδων
οικ. έτους 2022 του Δήμου Κέας, που αφορά στην κάλυψη εξόδων φιλοξενίας και
διατροφής κλιμακίου ιατρών του Ομίλου «Υγεία», του Ιατρικού Κέντρου Παλαιού
Φαλήρου, της Παιδιατρικής κλινικής «ΜΗΤΕΡΑ», της Ωτ/γικής κλινικής του Γ.Ν. «Ελ-
πίς», για πραγματοποίηση δράσης προληπτικών ιατρικών εξετάσεων   στη νήσο Κέα
στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2022.

 Οι δαπάνες αφορούν στα κάτωθι :

 Έξοδα φιλοξενίας για τη διαμονή γιατρών και βοηθών σε 5 μονόκλινα δωμάτια,
1  δίκλινο δωμάτιο για μία διανυκτέρευση & 1 δίκλινο δωμάτιο για δύο διανυ-
κτερεύσεις,  με  ημερομηνία  άφιξης  25/02/22  &  ημερομηνία  αναχώρησης
27/02/22 – συνολικού κόστους 344,40 € (συμπ. ΦΠΑ και φόρος διαμονής)

 Έξοδα διατροφής γιατρών και βοηθών και συγκεκριμένα φαγητό σε πακέτο για
9 άτομα – συνολικού κόστους 180,00 € (συμπ. ΦΠΑ)

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 32/2022

ΘΕΜΑ 5Ο : Έγκριση οδοιπορικών εξόδων για την μετακίνηση εκτός έδρας της Δημάρ-
χου.   [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας
Ελευθέριος]

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
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ΘΕΜΑ 6ο :  Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Κ.Ε.Δ.Κ. κατά το άρθρο 10, παρ. 14, Ν.
4071/2012 και υποβολή αιτήματος προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας
για την έγκριση καταβολής της ετήσιας επιχορήγησης, ποσού 30.000,00€ στην Κοι-
νωφελή Επιχείρηση Δήμου Κέας για το έτος 2022.

                   Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτρο-
πής κος Ελευθέριος Τζουβάρας, έθεσε υπόψη των μελών της, την υπ’αριθμ.8/2022 
(ΑΔΑ:  67ΧΡΟΕΧ8-9Ψ6) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης Δήμου Κέας, που αφορά την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης  της Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας, για το έτος 2022, στην οποία ομόφωνα αποφα-
σίστηκαν τα ακόλουθα :

                   1. Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσης των εσόδων και των εξόδων της Κ.Ε-
.Δ.Κ. και 

                   2. Απευθύνει αίτημα προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας για την καταβο-
λή ετήσιας επιχορήγησης, ποσού 30.000,00 € προς την Κοινωφελή Επιχείρηση Δή-
μου Κέας

Πιο αναλυτικά συζητήθηκαν τα εξής :

                  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 αλλάζει ριζι-
κά ο τρόπος χρηματοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από το Δήμο, καθώς 
δεν απαιτείται πλέον σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης, βάσει καταρτισθέντος 
από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης. Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτι-
σης σύμβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο. (βλ. και το σχετικό με το προσυμβατικό έλεγχο  άρθρο 278 του 
Ν.3852/2010, από το οποίο παραλήφθηκε μετά την τροποποίησή του από την παρ 2
του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 η φράση «και των συμβάσεων υλοποίησης των διε-
τών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων»)

Σύμφωνα  με  την  Αιτιολογική  Έκθεση  του  Νόμου,  με  την  ανωτέρω  διάταξη

επιτρέπεται η χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο

δήμο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της,

όταν  τα  έσοδα υπολείπονται  των  αναγραφομένων  στον  προϋπολογισμό  της.  Η

σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού

των  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  (από  09.08.2019  ημερομηνία  έναρξης

ισχύος της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19)

Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και

εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς

(ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις.
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Οι  διατάξεις  του  άρθρου  259,  που  προέβλεπαν  την  κατάρτιση  διετούς

προγράμματος  δράσης,  εκ  μέρους  της  επιχείρησης,  καταργούνται.  Για  την

καταβολή  της  χρηματοδότησης  θα  αρκεί  η  υποβολή  του  προϋπολογισμού  της

επιχείρησης συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του

 Διοικητικού  Συμβουλίου  της,  η  οποία  θα  τεκμηριώνει  τα  έσοδα  και  τα  έξοδα

αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου

206 του Ν.3463/2006.

Για το λόγο αυτό, καλούμαστε να εγκρίνουμε και να υποβάλλουμε προς ψήφιση

από  την  Οικονομική  Επιτροπή  την  κάτωθι  εισηγητική  έκθεση  τεκμηρίωσης  των

εσόδων και των εξόδων της Επιχείρησης:

Εισηγητική  έκθεση  της  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ,  για  την
τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Με  την  παρ.14  του  άρθρου  10  του  Ν.4071/2012,  αλλάζει  ριζικά  ο  τρόπος
χρηματοδότησης  των  κοινωφελών  επιχειρήσεων  από  το  Δήμο,  καθώς  δεν
απαιτείται πλέον σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από
την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης. Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης
σύμβασης  δεν  θα απαιτείται  πλέον διενέργεια  προσυμβατικού ελέγχου από το
Ελεγκτικό Συνέδριο. (βλ. και το σχετικό με το προσυμβατικό έλεγχο  άρθρο 278 του
Ν.3852/2010, από το οποίο παραλήφθηκε μετά την τροποποίησή του από την παρ
2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 η φράση «και των συμβάσεων υλοποίησης των
διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων»)
Σύμφωνα  με  την  Αιτιολογική  Έκθεση  του  Νόμου,  με  την  ανωτέρω  διάταξη
επιτρέπεται η χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο
δήμο προκειμένου να καταστεί  δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της
όταν  τα  έσοδα υπολείπονται  των  αναγραφομένων  στον  προϋπολογισμό  της.  Η
σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού
των  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  (από  09.08.2019  ημερομηνία  έναρξης
ισχύος της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19).
Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και
εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς
(ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις.
Οι  διατάξεις  του  άρθρου  259,  που  προέβλεπαν  την  κατάρτιση  διετούς
προγράμματος  δράσης,  εκ  μέρους  της  επιχείρησης,  καταργούνται.  Για  την
καταβολή  της  χρηματοδότησης  θα  αρκεί  η  υποβολή  του  προϋπολογισμού  της
επιχείρησης συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
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της, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο
πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006.

1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης

Οι δραστηριότητες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας έχουν ως εξής: 
1.1. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων/συνεδρίων 
Συγκεκριμένα η διοργάνωση περιλαμβάνει τα εξής: 
•οργάνωση του χώρου με τα σχετικά για την ολοκλήρωση της κάθε εκδήλωσης
όπως καρέκλες, τραπέζια επισήμων, εξέδρες, παροχή ρεύματος, στολισμός κλπ, 
•οργάνωση για την ηχητική κάλυψη και το φωτισμό
•Δαπάνες κεράσματος, παραγωγής προωθητικού υλικού (αφίσες, φυλλάδια κ.λπ.),
φιλοξενίας επίσημων προσώπων, εισηγητών κ.α.

1.2. Λειτουργία τμήματος εκμάθησης μουσικής, χορού, θεάτρου
Προβλέπεται  η  διοργάνωση  τμημάτων  εκμάθησης  μουσικής,  τμημάτων
παραδοσιακών και σύγχρονου χορού, τμήμα θεατρικού εργαστηρίου κλπ. Επίσης
προβλέπεται  η  απασχόληση  δασκάλου  μουσικής  για  την  διοργάνωση  και  την
εκπαίδευση των μαθητών των τμημάτων. 
Επίσης προβλέπει την επιμέλεια για το πρόγραμμα μαθημάτων, το εκπαιδευτικό
υλικό και την καταλληλότητα των χώρων εκμάθησης.

1.3. Λειτουργία τμημάτων αθλητισμού 
Περιλαμβάνονται τα τμήματα μαζικού αθλητισμού αλλά και τμήματα εκμάθησης
ειδικότερων αθλημάτων όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ,  κλπ ανάλογα με τις
ανάγκες και τη ζήτηση όπως διαμορφώνεται κάθε φορά. Προς το παρόν λειτουργεί
υπό την εποπτεία της Κ.Ε.Δ.Κ. δημοτικό γυμναστήριο.

1.4 Έξοδα δράσεων και δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης 
1.4.1 Μονάδα προγράμματος βοήθεια στο σπίτι
Η μονάδα Βοήθεια στο Σπίτι με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους
και  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες  (Α.Μ.Ε.Α),  στοχεύει  με  την  λειτουργία  της  στην
παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, τη διατήρηση
της συνοχής της οικογένειάς τους, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή
καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς
διαβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Ταυτόχρονα, στόχο αποτελεί η αποδέσμευση των γυναικών από την φροντίδα των
ηλικιωμένων  και  των  ατόμων  με  ειδικές  ανάγκες,  ώστε  να  διασφαλίζεται  η
πρόσβαση  τους  στην  απασχόληση,  η  σταδιοδρομία  και  ο  συμβιβασμός  της
επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή.
Οι ανωτέρω δραστηριότητες πρέπει να υποστηρίζονται διοικητικά και λειτουργικά.
Συνεπώς  οριζόντια  σε  όλες  τις  παραπάνω  δράσεις  υπάρχει  η  ανάγκη  της
διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης όλων των ενεργειών, καθώς και της
κάλυψης των λειτουργικών δαπανών της λειτουργίας του προγράμματος
 
2. Οικονομικά στοιχεία προϋπολογισμού
1.1 Έσοδα επιχείρησης 
Αναλυτικά τα έσοδα έχουν ως εξής: 
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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

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
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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

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

3. Αιτιολόγηση της σύνδεσής των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ 
Όλες οι δραστηριότητες που ασκεί η δημοτική επιχείρηση περιλαμβάνονται στους
σκοπούς  της  και  συνδέονται  άμεσα  με  τις  αρμοδιότητες  του  άρθρου  75  του
Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα. 

 4. Ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης
Το  ύψος  της  χρηματοδότησης  του  Δήμου  και  η  ανάλυση  του  προγράμματος
χρηματοδότησης  προς  την   επιχείρηση  για  ολόκληρη  τη  διάρκεια  του  έτους
καθορίζεται  από  τις  δράσεις  της  Επιχείρησης  και  τις   ανάγκες  που  αυτές
δημιουργούν. Συγκεκριμένα, η ΚΕΔΚ πρόκειται να διατηρήσει και να ενισχύσει τις
δράσεις της, δηλαδή παραδοσιακούς χορούς, παιδική θεατρική ομάδα, τμήματα
pilates-step aerobic-προσχολική αγωγή και τις δραστηριότητες του Γυμναστηρίου.
Στην  περίοδο  αυτή  που  πέρασε  απαιτήθηκε  η  κάλυψη  διαφόρων  εξόδων  για
αναλώσιμα  μηχανών  γραφείου  και  γραφική  ύλη,  καύσιμα  και  συντήρηση  του
αυτοκινήτου  εξυπηρέτησης  του  Β.Σ.Σ,  αγορά  φαρμακευτικού  υλικού,  ενίσχυση
συλλόγων  κλπ.

5. Χρηματοροές 
Το ποσό της χρηματοδότησης θα καταβληθεί άπαξ από το Δήμο στην επιχείρηση,
καθώς ήδη διανύεται ο πρώτος μήνας του τρέχοντος έτους.
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6. Αναθεώρηση χρηματοδότησης 
Το πρόγραμμα χρηματοδότησης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν
εντός  του  έτους  αυξομειώσεις  των  εξόδων  και  εσόδων  κατά  δραστηριότητα  ή
παρεχόμενη  υπηρεσία,  που  δεν  οδηγούν  σε  αύξηση  της  συνολικής
χρηματοδότησης από το Δήμο. 
Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του έπειτα από τις σχετικές
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων. 

Διανύουμε  ήδη  τον  πρώτο  μήνα  του  2022.  Στην  περίοδο  αυτή  που  πέρασε
απαιτήθηκε η κάλυψη διαφόρων άλλων εξόδων για αναλώσιμα μηχανών γραφείου
και γραφική ύλη, καύσιμα και συντήρηση του αυτοκινήτου εξυπηρέτησης του Β.Σ.Σ
καθώς  επίσης  και  κάλυψη  εξόδων  για  τη  εξοπλισμό  του  γυμναστηρίου,  την
ενίσχυση συλλόγων και  την αντικατάσταση όσων δεν επιδέχονταν επισκευής με
αγορά νέων,  κ.λπ.  Τα  έσοδα  των  δράσεων της  ΚΕΔΚ  εκτός  των  παραδοσιακών
χορών δεν είναι πλήρως ανταποδοτικά, με αποτέλεσμα να απαιτείται και εκεί η
κάλυψη των εξόδων από την Κ.Ε.Δ.Κ.                             

Ως  εκ  τούτου  εισηγούμαστε   την  έγκριση  του  Δ.Σ.  της  Κ.Ε.Δ.Κ.  για  υποβολή
αιτήματος προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας για την καταβολή της
ετήσιας επιχορήγησης ποσού 30.000,00 € προς την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου
Κέας  (ΦΕΚ 2179/Β’/23.10.2008, παρ. 6).

 

            

                 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασί-  

                 σουν σχετικά.

 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. 
8/2022  (ΑΔΑ:  67ΧΡΟΕΧ8-9Ψ6) απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης του  Δήμου Κέας, τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019 και μετά από  διαλογική συζήτηση

                                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

            Εγκρίνει την υπ’αριθμ.  8/2022 (ΑΔΑ:  67ΧΡΟΕΧ8-9Ψ6) απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κέας  και την καταβολή της ετήσιας τακτι-
κής επιχορήγησης του Δήμου προς την Επιχείρηση, ύψους 30.000,00 €. Η ανωτέρω δαπάνη
θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6738.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το οικονομικό
έτος 2022.      

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό :  33/2022
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ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων ΟΑΕΔ για την καταβολή ασφαλιστικών ει-
σφορών  στο  ΙΚΑ  υπαλλήλων  μέσω  του  προγράμματος  ''Προώθηση  της  απασχόλησης
Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ''. 

Το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, που έθεσε υπόψη της Οικονο-
μικής Επιτροπής τα εξής: 

“Με τις διατάξεις του άρθρου 40 Ν.4735/2020 “Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής 
ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού¨” όπως αυτό αντικατέστησε το άρθρο 72 Ν.3852/2020 (Α’ 87) ανα-
φέρει εκτός των άλλων ότι, “Η Οικονομική Επιτροπή ….. έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, 
ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: στ) αποφασίζει για: η) Αποφασίζει για την υπο-
βολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για την χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, 
προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την  αποδοχή χρη-
ματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως 
αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης.”

έχοντας υπόψη:

-την υπ' αριθμ.  37195/29.06.2020 (ΑΔΑ: Ω2Χ64691Ω2-ΥΤ6) δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ, 
-την υπ' αριθμ. 0.1503/27.03.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1256/Β/09.04.2020), 
-τις επιμέρους αποφάσεις καταβολής επιχορήγησης των ασφαλιστικών εισφορών μηνών 
Απριλίου-Ιουλίου 2021 συνολικού ποσού 6.557,77€,

καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποδεχθεί επιχορήγηση συνολικού ύψους 6.557.77 € 
για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ των απασχολούμενων υπαλλήλων μέσω 
του Προγράμματος ''Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρα-
κτήρα σε επιβλέποντες φορείς'' μηνών Απριλίου-Ιουλίου 2021 συνολικού ποσού 6.557,77€,

Η εν λόγω επιχορήγηση θα κατανεμηθεί στον ΚΑ 10.6054 ''Εργοδοτικές εισφορές 
εκτάκτου προσωπικού'' του προϋπολογισμού έτους 2021.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του
προέδρου και έλαβε υπόψη:

-την υπ' αριθμ. 37195/29.06.2020 (ΑΔΑ: Ω2Χ64691Ω2-ΥΤ6) δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ, 
-την υπ' αριθμ. 0.1503/27.03.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1256/Β/09.04.2020), 
-τις επιμέρους αποφάσεις καταβολής επιχορήγησης των ασφαλιστικών εισφορών μηνών 
Απριλίου-Ιουλίου 2021 συνολικού ποσού 6.557,77€,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τις πιστώσεις του ΟΑΕΔ μηνών Απριλίου-Ιουλίου 2021 συνολικού ποσού 
6.557,77€ για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ των υπαλλήλων μέσω του 
προγράμματος ''Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτή-
ρα σε επιβλέποντες φορείς'' και τις κατανέμει στον KA 10.6054 ''Εργοδοτικές εισφορές έκτα-
κτου προσωπικού'' του προϋπολογισμού έτους 2021.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 34/2022
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ΘΕΜΑ 8Ο : Ορισμός συμβολαιογράφου για την παροχή υπηρεσίας σύναψης συμβο-
λαίου.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας
Ελευθέριος]

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Το παρόν απόσπασμα πρακτικού με τις αποφάσεις, θα ανακοινωθεί από τον Πρόε-
δρο 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                            Καμίλης Θεόδωρος   

                      Δεμένεγας Κωνσταντίνος 

                                                     Λουρής Αντώνιος 

                                               Πατηνιώτη Μαρία 

                                                           Δεμένεγας Νικόλαος
                                

 Γροσομανίδη Παρασκευή


