
7ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 15ης Μαρτίου 2022

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 7ης/15.03.2022
 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς (ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-
3-2020),  η  7η  τακτική  συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Κέας,  ύστερα  από  την
αριθμ.πρωτ. 1047/11.03.2022 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 πρακτικού έγινε
από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή.
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ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης
του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2022.

      
Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός του
έτους  2022  ψηφίστηκε  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  την  υπ΄  αριθμ  120/2021  απόφαση,  και  είναι  υποχρεωτικό  να
αναμορφωθεί όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 55040/2021 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των
δήμων, οικονομικού έτους 2022» προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα του Δήμου.

Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στην με αριθμό ΑΔΑ: Ω3ΛΦΟΡ1Ι-Τ9Β έγκριση του Π/Υ 202 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αναφέρεται ότι:

Στην κατηγορία 41 «Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων» θα πρέπει να γίνουν οι εξής διορθώσεις: στον ΚΑΕ 411 να 
εγγραφεί πίστωση 40.000,00€ και τον ΚΑΕ 412 να εγγραφεί πίστωση ύψους 184.500,00  

Το λάθος του προϋπολογισμού δεν είναι στις πιστώσεις των εσόδων, αλλά σε αυτές των δαπανών. Εκ παραδρομής έχει εγγραφεί
η πίστωση των 40.000,00 που αφορούν στην απόδοση του «Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών» στον κωδικό της «Απόδοση εισφοράς
υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και στα έξοδα παράστασης».  Παραθέτουμε την διορθωτική εγγραφή.

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

Διαμόρφωση

00.8211.0001
Απόδοση εισφοράς υπέρ του

Δημοσίου στις αποδοχές και στα
έξοδα παράστασης

40.000,00 -40.000,00 0,00

00.8221.0001 Απόδοση φόρων μισθωτών
υπηρεσιών 0,00 40.000,00 40.000,00
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ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ι ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
2020

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
2021 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ 2022

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

3.911,49 6.346,20 8.900,00

02
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 23.782,72 14.255,66 25.000,00

03
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

386.170,54 467.942,50 450.100,00

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

92.052,59 121.791,58 122.256,00

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 0,00

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.665,00 5.960,00 6.340,00

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 0,00

14 ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 100,00 12.930,00 7.000,00

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 29.997,39 39.419,62 43.250,00

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12.615,69 37.283,47 28.000,00

21 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 221.891,38 272.983,58 275.977,30

22 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 1.063,12 1.046,27 1.500,00

777.249,92 979.958,88 968.323,30

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 55040/2021   «..οι δήμοι... επαναϋπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2022
για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι
δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για
τα έτη 2020 ή 2021».

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται η θετική διαφορά μεταξύ των εισπραχθέντων των ετών 2021 και 2020, ποσού 202.708,96€.
Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ κατάρτισης Π/Υ, εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί
στον προϋπολογισμό 2022 για την ΟΜΑΔΑ Ι, είναι το ποσό της εκτέλεσης του έτους 2020 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής
διαφοράς. Επομένως το ανώτατο όριο ιδίων εσόδων που μας επιτρέπεται να εγγράψουμε για το έτος 2022 είναι ίσο με το ύψος των
εισπράξεων του έτους 2021, δηλαδή 979.958,88€. 

Στην στήλη «Εγκεκριμένος Π/Υ 2022» παρατηρούμε ότι έχουν εγγραφεί συνολικά 968.323,30€. Το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο είναι
μεγαλύτερο κατά περίπου 11.000,00€ τις οποίες και εγγράφουμε.
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Κ.Α. Εσόδου. Περιγραφή Κ.Α. Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

0452.0001
Έσοδα από τα ακαθάριστα
έσοδα των εστιατορίων κτλ 16.000,00 11.000,00 27.000,00

Το ποσό της αύξησης μεταφέρεται στο αποθεματικό.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Στις 31/12/2021 τα εισπρακτέα υπόλοιπα ανήλθαν στο ποσό των 555.744,85€ βάσει του ταμιακού απολογιστικού πίνακα.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 55040 «..οι δήμοι εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά και, σύμφωνα με αυτά, 
επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85«Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2022 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί
να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2020 και 2021»    

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΙΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2020 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

2021

32

εισπρακτέα
υπόλοιπα από
βεβαιωθέντα

έσοδα κατά τα
παρελθόντα έτη

104.362,54 104.688,20

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι οι εισπράξεις του έτους 2021 είναι μεγαλύτερες από αυτές του 2020. Η διαφορά είναι 
θετική, άρα πρέπει να δεχθούμε ότι οι εισπράξεις στον ΚΑΕ 32 για το έτος 2022 θα ανέλθουν στο ύψος των εισπράξεων του έτους 2021,
ποσό 104.688,20€.

Η πρόβλεψη μη είσπραξης για το 2022 (ΚΑΕ 85) διαμορφώνεται ως εξής:

Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/12/21   555.744,85
Μείον πρόβλεψη εισπράξεων 2022 - 104.688,20

  ΚΑΕ 85   451.056,65

Το ποσοστό εισπραξιμότητας για το 2022 υπολογίζεται ως το πηλίκο της πρόβλεψης εισπράξεων του ΚΑΕ 32 προς το σύνολο των 
εισπρακτέων υπολοίπων:

Πρόβλεψη εισπράξεων 2022             104.688,20
προς εισπρακτέα υπόλοιπα      555.744,85

και διαμορφώνεται στο 18,84%.

Στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 55040/2021 αναφέρεται ότι «..ως προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό, στο σκέλος
των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων, η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων ετών (δηλ.
32-85) .… για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος
που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85)».

Βάσει  αυτής  της  παραγράφου  παρατίθεται  ο  υπολογισμός  της  προσδοκίας  εισπράξεων  και  των  επισφαλειών  των  εισπρακτέων
υπολοίπων των ανταποδοτικών υπηρεσιών.
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Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Στις 31/12/2021 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης ανήλθαν στο ποσό των  249.967,75€ βάσει 
του ταμιακού απολογιστικού πίνακα.

Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι το έτος 2021 εισπράχθηκαν 52.441,89€ ποσό μεγαλύτερο σε σχέση με το έτος 2020. Η 
διαφορά των δύο ετών είναι θετική κατά 3.763,43€, άρα πρέπει να δεχθούμε ότι οι εισπράξεις των υπολοίπων Ύδρευσης – 
Αποχέτευσης  για το έτος 2022 θα ανέλθουν στο ύψος των εισπράξεων του έτους 2021, ποσό 52.441,89€.

Η πρόβλεψη μη είσπραξης για το 2022 (ΚΑΕ 85) διαμορφώνεται ως εξής:

Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/12/21 249.967,75
   Μείον πρόβλεψη εισπράξεων 2022        -   52.441,89

 ΚΑΕ 85  197.525,86

Το ποσοστό εισπραξιμότητας για το 2022 υπολογίζεται ως το πηλίκο της πρόβλεψης εισπράξεων του ΚΑΕ 32 προς το σύνολο των 
εισπρακτέων υπολοίπων:

Πρόβλεψη εισπράξεων 2022               52.441,89
προς εισπρακτέα υπόλοιπα     249.967,75

και διαμορφώνεται στο 20,98%.

Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

Στις 31/12/2021 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού  ανήλθαν στο ποσό των 14.074,15€
βάσει του ταμιακού απολογιστικού πίνακα.

Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι το έτος 2021 εισπράχθηκαν 724,64€ ενώ το 2020  ποσό 237,28. Η διαφορά των δύο 
ετών είναι θετική. Θεωρούμε ότι οι εισπράξεις των υπολοίπων Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού  για το έτος 2022 θα 
ανέλθουν στο ποσό των 724,64€.

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
2020

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
2021

32

εισπρακτέα
υπόλοιπα από

βεβαιωθέντα έσοδα
κατά τα παρελθόντα

έτη

48.678,46 52.441,89

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2020 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
2021

32

εισπρακτέα
υπόλοιπα από

βεβαιωθέντα έσοδα
κατά τα παρελθόντα

έτη

237,28 724,64
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Η πρόβλεψη μη είσπραξης για το 2022 (ΚΑΕ 85) διαμορφώνεται ως εξής:

Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/12/21       14.074,15
Μείον πρόβλεψη εισπράξεων 2022       -   724,64
                            ΚΑΕ 85       13.349,51

Το ποσοστό εισπραξιμότητας για το 2022 υπολογίζεται ως το πηλίκο της πρόβλεψης εισπράξεων του ΚΑΕ 32 προς το σύνολο των 
εισπρακτέων υπολοίπων:

Πρόβλεψη εισπράξεων 2022                     724,64
προς εισπρακτέα υπόλοιπα     14.074,15

και διαμορφώνεται στο 5,15%.

Αναλυτικά η διαμόρφωση του ΚΑΕ 32 παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα

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

3211.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισμού 14.364,41 -290,26 14.074,15

3212.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη ύδρευσης 183.600,26 18.227,50 201.827,76

3212.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο ύδρευσης 21.462,26 1.638,95 23.101,21

3212.0003 Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά τέλη ύδρευσης 875,00 -181,94 693,06

3214.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη αποχέτευσης 13.808,96 166,71 13.975,67

3214.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο αποχέτευσης 9.055,73 1.314,32 10.370,05

3215.0001 Τέλος ακίνητης περιουσίας 1.515,81 -49,08 1.466,73

3218.0001
Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων

εστιατορίων κτλ
11.512,59 -243,03 11.269,56

3218.0002 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 1.646,23 0,00 1.646,23

3219.0002 Έσοδα από την χρήση σφαγείων 1.634,00 1.058,63 2.692,63

3219.0003 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 10.394,67 0,00 10.394,67

3219.0004 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων 50.021,38 -8.261,06 41.760,32

3219.0005 Έσοδα από νεκροταφεία 7.667,46 -2.118,23 5.549,23

3219.0006 Εισπρακτέα υπόλοιπα από ΦΠΑ Σφαγείων 508,95 -302,07 206,88

3219.0007
Λοιπά έσοδα από καθαριότητα &
ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) 11.000,00 1.001,36 12.001,36

3219.0008 Λοιπά τακτικά έσοδα 74.391,35 -3.664,82 70.726,53
3219.0009 Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων 462,58 -14,69 447,89
3219.0010 ΦΠΑ Υδρευσης  Αποχέτευσης 30.600,44 3.220,68 33.821,12
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3221.0001 Πρόστιμα ΚΟΚ 21.412,05 0,00 21.412,05
3221.0002 Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα 5.530,01 0,00 5.530,01
3221.0003 Πρόστιμο παράνομου υπαίθριου εμπορίου 9.280,84 0,00 9.280,84
3221.0004 Πρόστιμα 2% 3.903,48 -328,04 3.575,44

3221.0005 Πρόστιμο λατομείων 0,00 2.224,95 2.224,95

3221.0006
Πρόστιμα από παραβάσεις φορολογικών

διατάξεων 224,51 -13,54 210,97

3221.0007
Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της

απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους 2.108,00 0,00 2.108,00

3221.0008
Πρόστιμο για παραβάσεις καταστημάτων

υγειονομικού ενδιαφέροντος 2.593,55 703,99 3.297,54

3222.0002
Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για το
έργο «Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε χώρο

πολιτιστικών εκδηλώσεων»
52.080,00 0,00 52.080,00

ΣΥΝΟΛΟ 541.654,52 14.090,33 555.744,85

Η διαμόρφωση του ΚΑΕ 85 παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα

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

00.8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων 235.376,47 4.804,81 240.181,28

20.8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων καθαριότητας 14.506,29 -1.156,78 13.349,51

25.8511.0001
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων ύδρευσης 172.465,00 25.060,86 197.525,86

ΣΥΝΟΛΟ 422.347,76 28.708,89 451.056,65

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τα βιβλία του Δήμου και τα extrait των τραπεζών, το χρηματικό υπόλοιπο στις 31/12/2021 ανέρχεται στο ποσό των 
1.739.612,52€. Αναμορφώνουμε τους ΚΑΕ 51 ως εξής:

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

5111.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από

τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ 145.721,43 -84.183,34 61.538,09

5113.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από

τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων
δαπανών (Ύδρευση-Αποχέτευση)

211.162,48 57.366,65 268.529,13
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5113.0002
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από

τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων
δαπανών (Καθαριότητα-Ηλεκτροφωτισμός)

106.343,14 2.810,48 109.153,62

5119.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει

δαπανών του  δήμου
248.019,41 201.362,28 449.381,69

5121.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από

έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων
ΠΟΕ 

91.721,80 -61.217,89 30.503,91

5122.0001

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις
προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες

(ΣΑΤΑ)

385.076,21 157.326,34 542.402,55

5122.0002
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από

έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις
προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 

4.629,28 0,00 4.629,28

5123.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από

έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων
δαπανών (πυροπροστασία)

8.757,92 -4.216,00 4.541,92

5123.0002
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από

έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων
δαπανών

0,00 12.090,00 12.090,00

5123.0003
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από

έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων
δαπανών (ΛΤΣ)

0,00 7.435,00 7.435,00

5123.0004
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από

έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων
δαπανών (covid)

5.438,72 -1.397,56 4.041,16

5123.0006
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από

έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών
(Ναυαγοσώστες)

56.537,10 0,00 56.537,10

5124.0002
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΔΕ

(Κέντρο Κοινότητας)
0,00 112,99 112,99

5124.0004
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (παιδ. Χαρές)
3.733,80 0,00 3.733,80

5124.0005
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (επενδυτικές δαπάνες)
0,00 0,00 0,00

5124.0007
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΔΕ

(Οδός Αγ. Σπυρίδωνα - Αγ. Γεωργίου)
0,00 5.608,84 5.608,84

5124.0008 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το
ΕΣΠΑ (Εφαρμογή ψηφιακής κληρονομιάς) 0,00 9,65 9,65

5129.0001
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει

δαπανών του δήμου
261.416,46 -82.052,87 179.363,79

ΣΥΝΟΛΟ 1.528.557,75 211.054,57 1.739.612,52
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Το σύνολο των απλήρωτων δαπανών στο τέλος του έτους 2021 ανέρχεται στο ποσό των 129.520,84€ και ισούται με τις εγγραφές στους 
ΚΑΕ 5111,5121 και 5113 όπως αναλύονται  παρακάτω. Η συνολική μείωση των ΚΑΕ 81 ανέρχεται στις 160.475,39€ και από 289.993,23 
διαμορφώθηκε σε 129.520,84€

1) Ο ΚΑΕ 5111.0001 ποσό 61.538,09€ χρηματοδοτεί τακτικές δαπάνες ΠΟΕ  όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα

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

00.8111
Αμοιβές και έξοδα

προσωπικού 5.236,00 -2.650,02 2.585,98

00.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων
και τρίτων

10.992,50 -3.440,00 7.552,50

00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων 1.550,00 -7,35 1.542,65

00.8114 Φόροι - Τέλη 25.926,72 -6.105,37 19.821,35
00.8115 Διάφορα έξοδα 4.000,00 -3.063,20 936,80
00.8117 Λοιπά έξοδα 77.837,88 -77.603,11 234,77

10.8111 Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού 100,00 -100,00 0,00

10.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων
και τρίτων 9.920,00 -9.920,00 0,00

10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων 28.230,00 -26.218,10 2.011,90

10.8116 Δαπάνες προμήθειας
αναλωσίμων 700,00 -700,00 0,00

15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων 11.400,00 -11.036,00 364,00

15.8116 Δαπάνες προμήθειας
αναλωσίμων

0,00 116,95 116,95

30.8111
Αμοιβές και έξοδα

προσωπικού
100,00 -21,60 78,40

30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων 15.050,00 -10.136,26 4.913,74

30.8116 Δαπάνες προμήθειας
αναλωσίμων 12.474,11 933,57 13.407,68

30.8121
Αγορές κτιρίων τεχνικών
έργων και προμήθειας

παγίων
0,00 477,40 477,40

45.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων 1.000,00 -1.000,00 0,00

70.8113
Αμοιβές και έξοδα τρίτων

Παροχές τρίτων
3.000,00 -123,20 2.876,80

70.8115 Διάφορα έξοδα 7.000,00 -3.662,85 3.337,15

70.8116 Δαπάνες προμήθειας
αναλωσίμων

8.704,22 -7.424,20 1.280,02

ΣΥΝΟΛΟ 223.221,43 -161.683,34 61.538,09
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2) Ο ΚΑΕ 5121.0001  ποσό 30.503,91€ χρηματοδοτεί δαπάνες ΠΟΕ προερχόμενες από έκτακτα έσοδα όπως αναμορφώνονται στον 
παρακάτω πίνακα

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

Αναμόρφωσ
η

Τελική
Διαμόρφωση

15.8111
Αμοιβές και έξοδα

προσωπικού 10.260,00 -204,42 10.055,58

15.8121
Αγορές κτιρίων τεχνικών

έργων και προμήθειες
παγίων

0,00 2.623,84 2.623,84

25.8122 Έργα 0,00 9.176,76 9.176,76

30.8121
Αγορές κτιρίων τεχνικών
έργων και προμήθειας

παγίων
0,00 6.950,20 6.950,20

35.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων

551,80 -551,80 0,00

60.8111 Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού 3.110,00 -1.492,47 1.617,53

60.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων 300,00 -220,00 80,00

Σύνολο 14.221,80 16.282,11 30.503,91

3) Ο ΚΑΕ 5113.0001 αφορά το χρηματικό υπόλοιπο που προέρχεται από τα έσοδα της υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης. Έχει 
αυξηθεί κατά 57.366,65€ και διαμορφώθηκε στο ποσό των 268.529,13€ εκ των οποίων ποσό 10.888.05€ αφορά σε τιμολόγια ΠΟΕ της 
υπηρεσίας. 
Το υπολειπόμενο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για δαπάνες της υπηρεσίας όπως θα παρουσιαστεί αναλυτικά στο κεφάλαιο που αφορά 
στην υπηρεσία αυτή.

4) Ο ΚΑΕ 5113.0002 αφορά το χρηματικό υπόλοιπο που προέρχεται από τα έσοδα της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού. 
Έχει αυξηθεί κατά 2.810,48€ και διαμορφώθηκε στο ποσό των 109.153,62€ εκ των οποίων ποσό 26.590.79€ αφορά σε τιμολόγια ΠΟΕ 
της υπηρεσίας. 
Το υπολειπόμενο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για δαπάνες της υπηρεσίας όπως θα παρουσιαστεί αναλυτικά στο κεφάλαιο που αφορά 
στην υπηρεσία αυτή

5)  Ο ΚΑΕ 5122.0001 αφορά στο χρηματικό υπόλοιπο που προέρχεται από την αδιάθετη ΣΑΤΑ.   Η αύξηση του ΚΑΕ είναι της τάξης των 
157.326,34€.  Οι επενδυτικές δαπάνες αυξάνονται  ισόποσα:

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

30.7326.0001

Αποπεράτωση (αποκατάσταση
υπάρχοντος και ολοκλήρωση)

λιθόστρωσης μονοπατιού
Βενιαμίν - νεκροταφείο

5.000,00 34.664,00 39.664,00
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30.7333.0004
Εργασίες βελτίωσης δημοτικής

οδού Σωρός - Σπαθί (συνεχ) 3.742,17 -3.742,17 0,00

30.7332.0001 Ανάπλαση πλατείας Κάτω
Μεριάς (συνεχ)

56.615,19 -29.512,97 27.102,22

25.7312.0028

Αγωγός απαγωγής
πλημμυρικής απορροής

προσφυγικού συνοικισμού
Κορησσίας

6.500,00 6.730,00 13.230,00

30.7333.0042 Βελτίωση βατότητας οδοποιίας
έτους 2021 0,00 38.676,00 45.000,00

30.7323.0003
Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης

οδοποιίας (συνεχ) 9.652,80 -9.652,80 0,00

25.7412.0017
Μελέτη δικτύου συλλογής και
μεταφοράς ακαθάρτων Οτζιά

και Ιουλίδας
29.599,81 14.184,62 43.784,43

30.7412.0026

Μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων  "Βελτίωση

υφιστάμενης οδού Κορησσίας -
Ξύλων"

0,00 1.860,00 1.860,00

25.7412.0018

Μελέτη έργων εξωτερικού
υδραγωγείου και βελτίωσης

του συστήματος υδροδότησης
της ευρύτερης περιοχής

Κορησσίας - Οτζιά

30.834,34 29.165,66 60.000,00

30.7332.0003
Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας

σε χώρο πολιτιστικών
εκδηλώσεων

- 3.235,00 -

Σύνολο
κωδικού

74.400,00
ήδη

εγγεγραμμέν
ο στον π/υ

(από άλλους
πόρους)

χρηματοδοτεί
ται πλέον

από τον 5122
το ποσό των

3.235,00

00.6737.0006

Προγραμματική για την
εκπόνηση μελέτης  για την

προμήθεια και εγκατάσταση
μονάδων αφαλάτωσης και

συνοδών έργων 

- 71.719,00 -

Σύνολο
κωδικού

77.500,00
ήδη

εγγεγραμμέν
ο στον π/υ
(από 1311)

χρηματοδοτεί
ται πλέον

από τον 5122
το ποσό των

71.719,00

Σύνολο 141.944,31 157.326,34 230.640,65
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6) Ο ΚΑΕ 5123.0001 που αφορά σε δαπάνες πυροπροστασίας μειώθηκε κατά 4.216,00€. Οι δαπάνες διαμορφώνονται ως εξής:

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Εγκεκριμένος

Π/Υ Αναμόρφωση Διαμόρφωση

70.6699.0003 Προμήθεια διαφόρων υλικών για το
πυροσβεστικό κλιμάκιο (πυροπρο)

5.000,00 -1.000,00 4.000,00

70.6699.0004
Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας
εθελοντών πυροσβεστών (πυροπρο) 5.000,00 -216,00 4.784,00

70.7135.0002 Προμήθεια δεξαμενών πυρόσβεσης
(πυροπρο)

8.157,92 -3.000,00 5.157,92

Σύνολο 18.157,92 -4.216,00 13.941,92

7) Ο ΚΑΕ 5123.0002 που αφορά σε ειδικευμένες δαπάνες αυξήθηκε κατά 12.090,00€. Οι δαπάνες διαμορφώνονται ως εξής:

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Διαμόρφωση

15.6474.0001 Εκπαιδευτική εκδήλωση ψηφιακό
πλανητάριο 0,00 3.800,00 3.800,00

15.6473.0007 Έξοδα οργάνωσης εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων

υγείας (dan.jul)

0,00 6.200,00 6.200,00

15.7133.0003 Προμήθεια επίπλων και σκευών παιδικού
σταθμού (δωρεά)

0,00 2.090,00 2.090,00

Σύνολο 0,00 12.090,00 12.090,00

8) Ο ΚΑΕ 5123.0003 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ΛΤΣ) 
αυξήθηκε κατά 7.435,00€. Οι δαπάνες διαμορφώνονται ως εξής:

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Εγκεκριμένος

Π/Υ
Αναμόρφωση Διαμόρφωση

00.8261.0003 Επιστροφή χρημάτων σε Λιμενικό Ταμείο
Σύρου

0,00 7.435,00 7.435,00

9) Ο ΚΑΕ 5123.0004 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (covid) 
μειώθηκε κατά -1.397,56€. Οι δαπάνες διαμορφώνονται ως εξής:

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Εγκεκριμένος

Π/Υ Αναμόρφωση Διαμόρφωση

10.6279.0006
Εργασία απολύμανσης - μυοκτονίας -

απεντόμωσης κτιρίων του Δήμου (cvd) 3.939,00 -1.397,56 2.541,44
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10)  Ο ΚΑΕ 5124.0002 αφορά το χρηματικό υπόλοιπο από την δράση «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας» και αυξήθηκε  κατά 112,99€. 

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

Διαμόρφωση

60.6041.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων
Κέντρου Κοινότητας 29.916,00 112,99 30.028.99

ΣΥΝΟΛΟ 29.916,00 112,99 30.028,99

11) Ο ΚΑΕ 5124.0007 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΔΕ (Οδός Αγ. Σπυρίδωνα - Αγ. Γεωργίου, αυξάνεται κατά 5.608,84€.

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

Διαμόρφωση

1322.0005

Επιχορήγηση για την Νέα
Δημοτική Οδό Αγ. Σπυρίδωνα -

Αγ. Γεωργίου Κορησσίας (εθνικό
ΠΔΕ)

30.000,00 -5.608,84 24.391,16

12) Ο ΚΑΕ 5124.0008 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΕΣΠΑ (Εφαρμογή ψηφιακής κληρονομιάς), αυξάνεται κατά 9,65€.

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

1328.0008

Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για την
πράξη «Ανάπτυξη ψηφιακής

εφαρμογής για την ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς της

Κέας»

43.600,00 -9,65 43.590,35

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

1) Συμπληρωματική ετήσια χρηματοδότηση από τους ΚΑΠ έτους 2022 προς κάλυψη λειτουργικών και γενικών δαπανών

Με την 10925/21.02.2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ 6ΑΑΗ46ΜΤΛ6-ΞΙΜ), αποδόθηκε στον Δήμο το ποσό των 
56.034,35€ έναντι του ποσού 52.566,84€ των μηνιαίων κατανομών του 2021, δηλαδή επιπλέον πίστωση 3.467,51€.
 Με το υπ΄ αριθμό 12034/23-2-2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα «Κατάρτιση και αναμόρφωση προϋπολογισμού δήμων 
οικονομικού έτους 2022», δίνονται οι εξής οδηγίες εγγραφής της πίστωσης στον προϋπολογισμό 2022: «Ο σχετικές πιστώσεις 
εγγράφονται στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ΚΑΕ 0611)με αναμόρφωση (για το επιπλέον ποσό) ή υπολογίζονται, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά το στάδιο κατάρτισης αυτού.»
Η ΟΕ Κέας αποδέχθηκε την επιχορήγηση του επιπλέον ποσού 3.467,51 επί 12, με την 35/2022 απόφασή της  (ΑΔΑ:6ΣΛΗΩΕΔ-
ΔΝ6). 

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

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

0611.0001 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών
αναγκών (άρθρο 259 Ν 3852/10)

630.802,08 41.610,12 672.412,20

Το ποσό της αύξησης μεταφέρεται στο αποθεματικό.
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2) Επιχορήγηση από την ΕΕΤΑΑ για την δημιουργία παιδικού σταθμού

Με την 2867/12-2-2021 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Κέας για την δημιουργία «Τμήματος 
Παιδικής Φροντίδας δυναμικότητας 25 νήπιων»  ποσού 50.000,00 €. Η ΟΕ  Κέας αποδέχθηκε την επιχορήγηση με την 61/2021 
απόφασή της. Στον Π/Υ  2022 είχε εγγραφεί πίστωση 33.000,00 καθώς το υπολειπόμενο ποσό αναμενόταν να εισπραχθεί και 
πληρωθεί το 2021. Αυτό δεν συνέβη επομένως αναμορφώνουμε με το υπολειπόμενο ποσό  

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

Διαμόρφωση

1329.0005 Επιχορήγηση από την ΕΕΤΑΑ για την
δημιουργία παιδικού σταθμού

33.000,00 17.000,00 50.000,00

Κ.Α.Ε.
Δαπάνης Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

00.6737.0004 Προγραμματική σύμβαση για την
πράξη «Ίδρυση παιδικού σταθμού»

0,00 17.000,00 17.000,00

 

3) Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Αθλητισμού για το έργο «Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου 
γηπέδου μπάσκετ Κορησσίας»

Εγγράφουμε το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της σύμβασης 

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

Διαμόρφωση

1213.0008

Προγραμματική Σύμβαση με το Υπ.
Αθλητισμού για το έργο

«Αποκατάσταση κερκίδων και
επίστρωση δαπέδου γηπέδου

Μπάσκετ Κορησσίας»

0,00 22.549,07 22.549,07

Κ.Α.Ε.
Δαπάνης

Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

15.7336.0010 Αποκατάσταση κερκίδων &
επίστρωση δαπέδου γηπέδου
μπάσκετ Κορησσίας (συνεχ)

0,00 22.549,07 22.549,07

4) Επιχορήγηση μέσω Πράσινου Ταμείου για το πρόγραμμα «Συμβαδίζουμε»

Με την 216.5/2021 (ΑΔΑ: ΩΚΑΩ46Ψ844-ΡΦ4) απόφαση του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021» το έργο «Συμβαδίζουμε» με δικαιούχο την ΑΜΚΕ Diadrasis. 
Η Οικονομική Επιτροπή με την απόφαση 40/2021 (ΑΔΑ: ΩΤΣ3ΩΕΔ-ΙΛΛ) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 193/2021 ( ΑΔΑ: 
9ΓΦΣΩΕΔ-2ΝΓ)  αποφάσισε  να συμμετέχει ο Δήμο Κέας ως εταίρος στην πρόταση έργου «Συμβαδίζουμε» στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Καινοτόμες Δράσεις με τους πολίτες» του Πράσινου Ταμείου.
Το ΔΣ με την απόφαση 102/2021 (ΑΔΑ: 6Τ1ΛΩΕΔ-Ι57) ενέκρινε  το  μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΑΜΚΕ και του Δήμου με 
σκοπό την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος.

Κ.Α. Εσόδου. Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.
Εγκεκριμένος

Π/Υ Αναμόρφωση
Τελική

Διαμόρφωση

1319.0010 Επιχορήγηση για την υλοποίηση της
δράσης «Συμβαδίζουμε»

0,00 4.998,00 4.998,00
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Κ.Α.Ε.
Δαπάνης

Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

00.6423
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση

τρίτων 8.000,00 498,00 8.498,00

15.6117.0004

Αμοιβή συνεργάτη συμμετοχικών
διαδικασιών και  συνεργασίας με την

τοπική κοινωνία, στο πλαίσιο της
δράσης «Συμβαδίζουμε»

0,00 4.500,00 4.500,00

8.000,00 4.998,00 12.998,00

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Η αναμόρφωση των εσόδων της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού παρουσιάστηκε ήδη στην Ομάδα ΙΙ και στην 
αναμόρφωση του χρηματικού υπολοίπου. Τα έσοδα της υπηρεσίας επαναλαμβάνονται .

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αρχική Πίστωση ΑΥΞΗΣΗ Τελική Διαμόρφωση

3211.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 14.364,41 -290,26 14.074,15

3219.0007 Λοιπά έσοδα από καθαριότητα &
ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) 11.000,00 1.001,36 12.001,36

5113.0002

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
τακτικά έσοδα για την κάλυψη

ειδικευμένων δαπανών (Καθαριότητα-
Ηλεκτροφωτισμός)

106.343,14 2.810,48 109.153,62

131.707,55 3.521,58 135.229,13

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δαπάνες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού που αναμορφώνονται:

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αρχική
Πίστωση

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Τελική Διαμόρφωση

20.6011
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)

73.456,00 17.882,30 91.338,30

20.6012

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές

ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
ΜΟΝΙΜΩΝ

6.912,00 -6.000,00 912,00

20.6022
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές

ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΙΔΑΧ
6.912,00 -6.000,00 912,00

20.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με
σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

20.840,00 5.126,74 25.966,74

20.6117.0002 Διαχείριση λειτουργίας ΧΥΤΑ 30.000,00 -25.000,00 5.000,00

20.6142.0001
Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων από

ΔΕΔΔΗΕ 8.600,00 -3.000,00 5.600,00

20.6263.0007 Συντήρηση και επισκευή
απορριμματοφόρων (συνεχ 2021) 8.000,00 894,80 8.894,80
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20.6263.0008 Έκτακτες επισκευές απορριμματοφόρων 0,00 17.000,00 17.000,00

20.6263.0009 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών
απορριμματοφόρων 2022-23 600,00 -600,00 0,00

20.6277.0016
Συλλογή και μεταφορά στρωμάτων για

ανακύκλωση 0,00 1.327,29 1.327,29

20.6279.0019 Καθαρισμός οικισμών (συνεχ 2021) 16.921,05 8.264,59 25.185,64
20.6279.0020 Καθαρισμός οδικού δικτύου 8.000,00 -2.000,00 6.000,00
20.6279.0021 Καθαρισμός οικισμών 25.000,00 7.000,00 32.000,00

20.6322
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών

αυτοκινήτων 0,00 940,00 940,00

20.6641.0010 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ 2021)

14.999,63 7.321,21 22.320,84

20.6671.0007 Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων (συνεχ
2021) 12.000,00 1.246,54 13.246,54

20.6671.0008 Ανταλλακτικά για έκτακτες βλάβες
απορριμματοφόρων

0,00 8.000,00 8.000,00

20.6699.0001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 4.000,00 121,52 4.121,52
20.7135.0001 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 30.688,00 -18.387,42 12.300,58
20.7135.0002 Προμήθεια κάδων και καλαθιών 10.000,00 -4.000,00 6.000,00

20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 11.850,00 -3.667,06 8.182,94
20.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 7.700,00 8.634,81 16.334,81
20.8115 Διάφορα έξοδα 500,00 -500,00 0,00

20.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 12.000,00 -9.926,96 2.073,04

20.8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων καθαριότητας 14.506,29 -1.156,78 13.349,51

Σύνολο 323.484,97 3.521,58 327.006,55

2.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Η αναμόρφωση των εσόδων της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης παρουσιάστηκε ήδη στην Ομάδα ΙΙ και στην αναμόρφωση
του χρηματικού υπολοίπου. Τα έσοδα της υπηρεσίας επαναλαμβάνονται .

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αύξηση Τελική Διαμόρφωση

3212.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη
ύδρευσης

183.600,26 18.227,50 201.827,76

3212.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο
ύδρευσης

21.462,26 1.638,95 23.101,21

3212.0003 Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά
τέλη ύδρευσης

875,00 -181,94 693,06

3214.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη
αποχέτευσης

13.808,96 166,71 13.975,67

3214.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο
αποχέτευσης

9.055,73 1.314,32 10.370,05

5113.0001

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο
από τακτικά έσοδα για την κάλυψη
ειδικευμένων δαπανών (Ύδρευση-

Αποχέτευση)

211.162,48 57.366,65 268.529,13

439.964,69 78.532,19 518.496,88
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δαπάνες της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης που αναμορφώνονται

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αύξηση Τελική Διαμόρφωση

25.6041.0001 Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ
υπαλλήλων

18.500,00 836,00 19.336,00

25.6041.0002 Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ
υδραυλικού

16.819,00 -16.819,00 0,00

25.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές
έκτακτου προσωπικού

5.000,00 171,00 5.171,00

25.6061.0001 Παροχές ένδυσης 100,00 1.793,00 1.893,00

25.6117.0002 Οικονομοτεχνική μελέτη
για σύσταση ΔΕΥΑΚ

6.200,00 3.800,00 10.000,00

25.6142.0005
Αμοιβή ΔΕΗ  για νέα

παροχή ρεύματος πηγής
Βρουλίδια

3.000,00 2.000,00 5.000,00

25.6142.0006
Αμοιβή ΔΕΗ για νέα

παροχή ρεύματος για το
πηγάδι Ποισσών

3.000,00 2.000,00 5.000,00

25.6262.0008

Παροχή υπηρεσιών για
την συντήρηση

λειτουργίας των δικτύων
ύδρευσης - αποχέτευσης

20.000,00 10.000,00 30.000,00

25.6262.0013

Επισκευή και συντήρηση
ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων
αντλιοστασίων

ύδρευσης - αποχέτευσης

3.000,00 1.453,49 4.453,49

25.6262.0029

Συντήρηση και επισκευή
αυτοματισμών
αντλιοστασίων

ύδρευσης Ιουλίδας

2.500,00 2.500,00 5.000,00

25.6264.0012
Συντήρηση και επισκευή
μονάδας αφαλάτωσης

(συνεχ 2021)
930,00 2.161,94 3.091,94

25.6264.0013
Συντήρηση και επισκευή

αυτόματων πωλητών
νερού 2022-23

4.000,00 1.200,00 5.200,00

25.6279.0007
Καθαρισμός υγρών

θαλάμων αντλιοστασίων
αποχέτευσης

2.500,00 1.453,49 3.953,49

25.6279.0011 Ποιοτικός έλεγχος
πόσιμου νερού 2020-21 372,00 558,00 930,00

25.6662.0007 Υδραυλικά εξαρτήματα 30.000,00 4.527,40 34.527,40

25.6662.0008

Οικοδομικά υλικά
συντήρησης και

επισκευής λοιπών
εγκαταστάσεων (συνεχ

2021)

253,24 10.447,96 10.701,20

25.7131.0001 Προμήθεια αντλιών
ύδρευσης - αποχέτευσης

13.000,00 10.000,00 23.000,00

25.7135.0003 Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 5.000,00 10.000,00
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25.7135.0005 Προμήθεια δεξαμενών
ύδρευσης

30.000,00 20.000,00 50.000,00

25.8111
Αμοιβές και έξοδα

προσωπικού 4.124,00 -1.175,52 2.948,48

25.8113
Αμοιβές και έξοδα

τρίτων Παροχές τρίτων 8.390,00 -8.390,00 0,00

25.8116 Δαπάνες προμήθειας
αναλωσίμων 5.200,00 2.739,57 7.939,57

25.8121
Αγορές κτιρίων τεχνικών
έργων και προμήθειας

παγίων
2.786,00 -2.786,00 0,00

25.8511.0001
Προβλέψεις μη

είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων ύδρευσης

172.465,00 25.060,86 197.525,86

Σύνολο 357.139,24 78.532,19 435.671,43

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σύμφωνα με την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος αλλάζουμε την πηγή χρηματοδότησης και αναμορφώνουμε τους 
παρακάτω ΚΑΕ.

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αρχικός 
Π/Υ

Αναμόρφωση /
Αλλαγή

χρηματοδότησης

Τελική
Διαμόρφωση ΧΡΗΜ/ΣΗ

25.7312.0025 Διάνοιξη γεωτρήσεων 4.800,00 20.000,00 24.800,00 1311.0001

30.7323.0016 Κατασκευή τοίχων
αντιστήριξης έτους 2021

0,00 45.000,00 45.000,00 1311.0001

30.7333.0042
Βελτίωση βατότητας

οδοποιίας έτους 2021
0,00 6.324,00 6.324,00

Σύνολο καε
45.000,00 εκ των
οποίων 38.676,00

από τον 5122.0001

30.7412.0006
Μελέτη οδοποιίας
Ακρωτηρίου Οτζιά

1.736,00 744,00 2.480,00 1311.0001

45.7413.0003
Πολεοδομική μελέτη νέου

νεκροταφείου
1.330,00 2.886,00 4.216,00 1311.0001

30.7332.0003
Διαμόρφωση άλσους

Ιουλίδας σε χώρο
πολιτιστικών εκδηλώσεων

-3.235,00

Αλλαγή
χρηματοδότησης

από έσοδο
1311.0001 θα

χρηματοδοτείται
πλέον από τον

5122.0001
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00.6737.0006

Προγραμματική για την
εκπόνηση μελέτης  για την

προμήθεια και
εγκατάσταση μονάδων

αφαλάτωσης και συνοδών
έργων 

-71.719,00

Αλλαγή
χρηματοδότησης

από έσοδο
1311.0001 θα

χρηματοδοτείται
πλέον από τον

5122.0001

7.866,00 0,00 82.820,00

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Αρχική

Πίστωση
Αναμόρφω

ση
Τελική

Διαμόρφωση

60.6041.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κέντρου
Κοινότητας 30.028,99 1.134,01 31.163,00

60.6054.0001
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων

Κέντρου Κοινότητας 7.284,00 305,00 7.589,00

60.6222.0001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία
τέλη εσωτερικού Κέντρου Κοινότητας 1.000,00 -500,00 500,00

60.6422.0001
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση

μετακινούμενων υπαλλήλων Κέντρου
Κοινότητας

1.500,00 -500,00 1.000,00

60.6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης Κέντρου
Κοινότητας 500,00 -112,00 388,00

60.6699.0001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Κέντρου
Κοινότητας 649,00 -327,01 321,99

40.961,99 0,00 40.961,99

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Εγκεκριμένος

Π/Υ Αναμόρφωση
Τελική

Διαμόρφωση

00.6031.0001
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων

ειδικών θέσεων
44.600,00 1.854,00 46.454,00

00.6053.0001
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων

ειδικών θέσεων 10.950,00 364,00 11.314,00

00.6111.0001 Αμοιβές νομικών 18.000,00 13.000,00 31.000,00

00.6111.0002 Αμοιβές συμβολαιογράφων 3.000,00 500,00 3.500,00

00.6223 Κινητή τηλεφωνία 3.000,00 280,00 3.280,00

00.6431.0011 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής 5.000,00 2.000,00 7.000,00

00.6431.0016 Ηλεκτρονικό marketing τουρισμού
(συνεχ 2021) 13.947,20 263,20 14.210,40

00.6433.0002 Προμήθεια λευκώματος Δήμου
Κέας 500,00 1.000,00 1.500,00

00.6442
Διοργάνωση συνεδρίων
συναντήσεων διαλέξεων 500,00 2.500,00 3.000,00

10.6011

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,

γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)

189.000,00 2.761,20 191.761,20
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10.6051
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού

με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 37.500,00 583,43 38.083,43

10.6266.0023
Συντήρηση εφαρμογής

προγράμματος μισθοδοσίας 2022 0,00 5.800,00 5.800,00

10.6643.0004 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση
και φωτισμό (συνεχ 2021) 4.999,46 1.500,00 6.499,46

15.6041.0001
Τακτικές αποδοχές σχολικών

καθαριστριών 25.744,00 2.450,00 28.194,00

15.6054.0001
Εργοδοτικές εισφορές σχολικών

καθαριστριών 5.000,00 2.600,00 7.600,00

15.6063.0001 Παροχή γάλακτος στο προσωπικό 0,00 640,00 640,00

15.6117.0005 Αμοιβή για την ηχογράφηση της
εκδήλωσης Γιορτή Παραμυθιών

0,00 8.000,00 8.000,00

15.6142.0002 Σύμβαση παροχής συγκοινωνιακού
έργου (άρθρο 19 Ν. 2963/2001) 20.000,00 -3.721,85 16.278,15

15.6142.0003
Έκδοση πιστοποιητικού

καταλληλότητας παιδικών χαρών
του Δήμου

0,00 1.400,00 1.400,00

15.6232.0001 Μίσθωμα κτιρίου ιατρείου Κάτω
Μεριάς 2.040,00 462,00 2.502,00

15.6471.0002 Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις 1.000,00 4.700,00 5.700,00

15.6473.0003
Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών

δραστηριοτήτων και υπηρεσιών
πρόνοιας

21.245,00 -7.445,00 13.800,00

30.6021

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,

γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα ΙΔΑΧ)

18.300,00 9.972,00 28.272,00

30.6022

Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες

ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΙΔΑΧ

1.840,00 78,40 1.918,40

30.6052
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων

με σύμβαση αορίστου χρόνου 4.900,00 2.250,00 7.150,00

30.6117.0006
Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (συνεχ

2021) 450,00 450,00 900,00

30.6117.0007
Τεχνικός σύμβουλος υλοποίησης

έργων της τεχνικής υπηρεσίας του
Δήμου (συνεχ 2021)

22.700,00 -1.224,24 21.475,76

30.6117.0012

Σύμβουλος για την υποβολή
φακέλου για την πράξη «Βελτίωση

πρόσβασης σε γεωργική γη και
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

συνεχ 2021

0,00 35.958,78 35.958,78

30.6117.0013 Αμοιβή για την νομιμοποίηση
υφιστάμενου λιμενικού έργου στις

Ποίσσες

0,00 7.500,00 7.500,00
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30.6263.0009 Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων (συνεχ 2021) 5.000,00 2.985,00 7.985,00

30.6263.0010
Συντήρηση και επισκευή ελαστικών
μεταφορικών μέσων (συνεχ 2021) 245,40 -245,40 0,00

30.6264.0009
Συντήρηση και επισκευή λοιπών

μηχανημάτων (συνεχ 2021) 4.000,00 3.274,60 7.274,60

30.6264.0010
Συντήρηση και επισκευή ελαστικών
λοιπών μηχανημάτων (συνεχ 2021) 345,40 -345,40 0,00

30.6279.0024
Παροχή υπηρεσίας για τον

καθαρισμό παραλιών (συνεχ 2021) 14.995,80 830,17 15.825,97

30.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών
αυτοκινήτων 1.500,00 940,00 2.440,00

30.6641.0010
Προμήθεια καυσίμων και

λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων (συνεχ 2021)

8.500,00 130,01 8.630,01

30.6644.0010
Προμήθεια καυσίμων και

λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
(συνεχ 2021)

5.000,00 976,18 5.976,18

30.6662.0013 Υλικά συντήρησης και επισκευής
οδικού δικτύου  (συνεχ 2021) 14.364,10 29.624,90 43.989,00

30.6662.0014
Υλικά συντήρησης και επισκευής
λοιπών εγκαταστάσεων (συνεχ

2021)
1.098,00 9.352,91 10.450,91

30.6671.0009 Ανταλλακτικά φορτηγών -
ημιφορτηγών (συνεχ 2021) 10.000,00 553,47 10.553,47

30.6671.0010 Προμήθεια ελαστικών
μεταφορικών μέσων (συνεχ 2021) 1.309,85 -1.309,85 0,00

30.6672.0009 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
(συνεχ 2021) 9.000,00 5.290,86 14.290,86

30.6672.0010 Προμήθεια ελαστικών λοιπών
μηχανημάτων (συνεχ 2021) 2.264,90 -2.264,90 0,00

30.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.000,00 388,00 1.388,00

35.6233.0001
Μίσθωση μηχανήματος για το

κλάδεμα ψηλών δέντρων 0,00 4.000,00 4.000,00

45.6279.0010
Καθαρισμός νεκροταφείων (συνεχ

2021)
8.743,09 2.567,11 11.310,20

70.6263.0010
Συντήρηση και επισκευή

πυροσβεστικών οχημάτων (συνεχ
2021)

3.000,01 2.113,39 5.113,40

70.6263.0011
Συντήρηση και επισκευή ελαστικών

οχημάτων πυρόσβεσης (συνεχ
2021)

434,00 -434,00 0,00

70.6264.0009 Επισκευή και συντήρηση ψυκτικών
συγκροτημάτων σφαγείου

13.500,00 1.100,00 14.600,00
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70.6321
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών

αυτοκινήτων 300,00 210,00 510,00

70.6641.0010
Προμήθεια καυσίμων και

λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων (συνεχ 2021)

1.000,00 3.300,34 4.300,34

70.6644.0012
Προμήθεια καυσίμων και

λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
(συνεχ 2021)

2.000,00 151,15 2.151,15

70.6671.0009
Ανταλλακτικά πυροσβεστικών

οχημάτων (συνεχ 2021) 6.000,00 1.933,99 7.933,99

70.6671.0010
Προμήθεια ελαστικών οχημάτων

πυρόσβεσης (συνεχ 2021) 4.229,91 -4.229,91 0,00

70.6672.0002
Ανταλλακτικά για επισκευή
ψυκτικών συγκροτημάτων

σφαγείου
0,00 1.500,00 1.500,00

70.7135.0001 Λοιπός εξοπλισμός 0,00 2.000,00 2.000,00

572.046,12 167.426,31 739.472,43

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Επισυνάπτεται η ανακεφαλαίωση της αναμόρφωσης

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. 104/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του 
Δήμου Κέας έτους 2022
4.  Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

5. Την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ)

Α. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2022, για τη σχετική ψήφισή της.

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

      Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 41/2022

Αρχικό Αποθεματικό 4.227,54
Αύξηση Εσόδων (+) 570.836,51
Μείωση Εσόδων (-) 254.152,91

Αύξηση Δαπανών (-) 704.493,42
Μείωση Δαπανών (+) 386.269,75
Τελικό Αποθεματικό 2.687,17
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                     ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την 
κάλυψη δαπάνης  σύνδεσης νέας παροχής ισχύος 25kVAΓ21 στο δίκτυο χαμηλής τάσης ακινήτου στη  
θέση Κορησσία  του Δήμου Κέας. 

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

Με  την  υπ’  αριθμ.  15/2022  (ΑΔΑ:  Ω8ΨΜΩΕΔ-ΧΜΛ)  απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής  εγκρίθηκε  η
έκδοση  χρηματικού  εντάλματος  προπληρωμής,  ποσού  845,58 €  (844,08  €  και  ποσού  1,50  €  για  την
προμήθεια τράπεζας), στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Κέας κ.Ιωάννη Πορίχη - ΔΕ Χειριστή μηχ/των
έργου, προκειμένου να πληρωθούν δαπάνες σύνδεσης στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.       

Αναλυτικά :

Κατόπιν της από 16/12/2021 αίτησης του Δήμου Κέας, η ΔΕΔΔΗΕ με το με αριθ.πρωτ. 70064/13-01-2022
έγγραφό της, μας γνωστοποίησε το κόστος για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος 25kVA  Γ21 με αριθμό
50030124,  για  τη  σύνδεση  στο  δίκτυο  διανομής  χαμηλής  τάσης  του  γηπέδου μπάσκετ  στην  Κορησσία
Δήμου Κέας. Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 844,08 € (περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον
Κ.Α. 15.6142.0004 με τίτλο “Νέα παροχή ρεύματος για το γήπεδο μπάσκετ Κορησσίας”.

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 107/08-02-2022 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το οποίο
εισέπραξε ο υπόλογος την 9η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022.

Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος, οι δαπάνες που πληρώθηκαν
ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 844,68 € (δαπάνη προς ΔΕΔΔΗΕ 844,08 € & προμήθεια τράπεζας 0,60
€), το ποσό δε των 0,90 € 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.  15/2022  (ΑΔΑ:  Ω8ΨΜΩΕΔ-ΧΜΛ) απόφασή  της  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  έκδοση
εντάλματος προπληρωμής ύψους 845,58 € στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Κέας κ.Ιωάννη Πορίχη -
ΔΕ Χειριστή μηχ/των έργου
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος
4. Το υπ΄αριθμ.  ΑΠΥ 1/09.03.2022 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθμ.  107/08-02-2022  χρηματικό ένταλμα προπληρωμής,
που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Κέας κ.Ιωάννη Πορίχη - ΔΕ Χειριστή μηχ/των έργου, με
συνολικό ύψος δαπάνης  844,68 € (δαπάνη προς ΔΕΔΔΗΕ 844,08 € & προμήθεια τράπεζας 0,60 €). Το ποσό
δε των 0,90 € που δεν δαπανήθηκε, επεστράφη στο ταμείο του Δήμου, με το υπ΄ αριθμ. ΑΠΥ  1/09.03.2022
γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

                     Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 42/2022
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ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης
χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού 2022-2023 του Δήμου Κέας [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόε-
δρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

Η παρ. 1 του άρθρου 61 Ν. 3979/11 έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 117 Ν. 4674/20, το οποίο ορίζει
ότι:"1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δη-
μόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων
υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοι-
νόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού,
εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικο-
νομικής επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιο-
χή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται."

Λαμβάνοντας υπόψη:

1.το άρθρο 61 του ν. 3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 117 Ν. 4674/20, 

2.την υφιστάμενη κατάσταση του προσωπικού, του γεγονότος ότι το νησί χαρακτηρίζεται από σημαντική
τουριστική δραστηριότητα και επισκεψιμότητα τους μισούς περίπου μήνες του χρόνου  καθώς και την νησιω-
τικότητα  του Δήμου μας,

παρακαλούμε για την λήψη απόφασης για την παροχή των κατωτέρω συγκεκριμένων εργασιών με σύναψη
δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών: 

Α/Α Τίτλος Υπηρεσίας Αντικείμενο Διάρκεια Τόπος Παροχής

1.

Μεταφορά 
Αποκομιδής 
Απορριμμάτων 

Η  μεταφορά  αποκομιδής  των
απορριμμάτων,  από  την  πλατεία
Δημαρχείου και την «πιάτσα» Ιουλίδας, την
πλατεία  αγίου  Αντρέα  και  την  πλατεία
Σταυρού Ιουλίδας και την διάθεση τους σε
νόμιμο χώρο διάθεσης  απορριμμάτων  του
Δήμου (ΧΥΤΑ).

Η  εν  λόγω
υπηρεσία  θα
παρέχεται από την
1η Απριλίου 2022
έως  και  την  18η
Δεκεμβρίου 2022.

Οικισμός Ιουλίδας

2.
Καθαρισμός 
Οικισμών

Ο καθαρισμός των Οικισμών Ιουλίδας- 
Κορησσίας-Βουρκαρίου (ασβέστωμα, 
ξεχορτάριασμα, μεταφορά μπαζών, κλπ)  με
σκοπό την συντήρηση της καθαριότητας 
και της ευπρεπούς εικόνας τους. 

`Η εν λόγω 
υπηρεσία θα 
παρέχεται από την
28η Ιουνίου 2022 
και για ένα έτος

Οικισμός  Κορησσίας
Οικισμός Βουρκαρίου

Οικισμός Ιουλιδας

3.

Δαπάνες 
καθαρισμού 
γραφείων 

Ο  καθαρισμό� ς  Δημότικώ� ν  Κτιρι�ών  τόυ
Δη� μόυ  Κέ�ας  έξώτέρικα�  και  έσώτέρικα�
καθώ� ς  και  πέριμέτρικα�  τών  κτιρι�ών.
Πέριλαμβα� νόνται  ό� λα  τα  κτι�ρια  πόυ
στέγα� ζόυν  δημότικέ�ς  υπηρέσι�ές,  καθώ� ς
έπι�σης  ΚΕΠ,  Γυμναστη� ριό,  όι
πόλιτιστικόι� χώ� ρόι κλπ .

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από την
2η Μαρτίου 2022
και για ένα έτος.

1.Νέο Δημαρχείο (Ιουλίδα)
2.ΚΕΠ  (Ιουλίδα)
3.Ιστορικό Δημαρχείο  (Ιουλίδα)
4.Πολιτιστικό Κέντρο
(Βιβλιοθήκη)- Ιουλίδα
5.Πνευματικό Κέντρο (Κορησσία)
6.Δημοτικό κτίριο “Βοήθεια Στο 
Σπίτι”-”Εθελοντικό Πυροσβεστικό 
Κλιμάκιο”(Κορησσία)
7.Τοπικό Γραφείο Κορησσίας
8.Υποκατάστημα Κέντρου κοινότητας 
(Κορησσία)
9.Κάστρο (Χώρος Εκγύμνασης-Κλίνες 
φιλοξενίας)-Ιουλίδα

4.
Καθαρισμός 
νεκροταφείων 

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης
παροχής  υπηρεσιών  ορίζονται  τα
κοιμητήρια   των  Δημοτικών  και  Τοπικών
Κοινοτήτων νήσου Κέας και οι δρόμοι που
οδηγούν  στα  νεκροταφεία,  με  σκοπό  την
συντήρηση  της  καθαριότητας  και  της
ευπρεπούς  εικόνας  τους  (Κλάδεμα-
Ευπρεπισμός  δέντρων,  αποψίλωση  των
χόρτων  εντός  χώρων  νεκροταφείων  και
δρόμων από τις εν γένει περιοχές αυτών και
μεταφορά  σκουπιδιών,  καθαρισμός,
σκούπισμα  των  εσωτερικών  δρόμων  και
των  πεζουλιών  (όχτες  των  νεκροταφείων

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από την
6 Οκτωβρίου

2022 και για ένα
έτος

Τα κοιμητήρια  των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων  νήσου  Κέας  Ιουλίδας,
Κορησσίας, Βουρκαρίου. 
Συμπεριλαμβάνονται οι δρόμοι που οδηγούν
στα νεκροταφεία (Από βρύση Κουρέντι έως
Λέοντα Ιουλίδας, Περίπτερο Ξέστερνου έως
νεκροταφείο  Κορησσίας,  ακίνητο  Μαθιού
έως νεκροταφείου Βουρκαρίου και ακίνητο
Δαλαρέτου έως νεκροταφείο Βουρκαρίου). 
Επίσης  συμπεριλαμβάνεται  ο  καθαρισμός
του μονοπατιού  Ιουλίδας,  από Λέοντα έως
Βενιαμίν 
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και  συγκέντρωση  των  απορριμμάτων)
ασβέστωμα των  εσωτερικών δρόμων και
των  πεζουλιών  (όχτες  των  νεκροταφείων)
των κορμών των δέντρων, Καθαρισμός του
μονοπατιού  Λέοντα  έως  βρύση  Βενιαμίν,
Τρίψιμο-βάψιμο κιγκλιδώματος) 

5.

Παροχή 
υπηρεσίας για τον
καθαρισμό 
παραλιών 

Ο καθαρισμός  παραλιών  με  σκοπό  την
συντήρηση της καθαρής εικόνας αυτών με
χρήση  μηχανήματος  (Κλάδεμα,
ευπρεπισμός  των  δέντρων  και  άσπρισμα
των κορμών τους, αποψίλωση των χόρτων
από  την  εν  γένει  περιοχή  των  παραλιών,
συγκέντρωση  και  απομάκρυνση  των
απορριμμάτων  των  άνω  παραλιών
χειροκίνητα,  συγκέντρωση  και
απομάκρυνση  των  απορριμμάτων  που
συγκεντρώνονται  στα  καλαθάκια
απορριμμάτων  στις  παραπάνω  παραλίες,
τοποθέτηση των ομπρελών και διαδρόμων
ΑΜΕΑ και  τη  μετέπειτα  αποξήλωση  και
μεταφορά τους σε αποθήκη του δήμου με
ευθύνη  και  μεταφορικό  μέσο  του
εργολάβου,  καθ’  υπόδειξη  του  δήμου,
καθαριότητα τουαλέτας Οτζιά).

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από την
14/07/2022 και

για ένα έτος

1.Ορκός, 
2.Συκαμιά, 
3.Σπαθί, 
4.Οτζιάς, 
5.Γιαλισκάρι, 
6.Κορησσία, 
7.Κόκκα,  
8.Ξύλα, 
9.Ποίσσες, 
10.Λιπαρό, 
11.Καμπί, 
12.Βουρκάρι,
13. Κούνδουρος,
14.Μπούρη

6.

Αποψίλωση 
χόρτων από 
δημόσιους 
χώρους

Εργασίες αποψίλωσης χόρτων και ξυλωδών
φυτών  με  την  χρήση  καταστροφέα  και
χορτοκοπτικού  μηχανήματος  πεζού
χειριστή,  κλάδεμα  δένδρων,  καθαρισμός
τάφρου  με  χρήση  μηχανήματος έργου  σε
όλο  το  μήκος  των  εν  λόγω  διαδρομών,
συγκέντρωση  και  απομάκρυνση  των
απορριμμάτων.

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από την
10/05/2022 έως
και 09/06/2022

Οδικό δίκτυο νήσου Κέας, αρμοδιότητας 
του Δήμου Κέας (δημοτική και αγροτική 
οδοποιία) συνολικού μήκους 78,8χλμ., καθ’ 
υπόδειξη του Αυτοτελούς Τμήματος 
Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, 
όπου απαιτείται παρέμβαση.

7.
Καθαρισμός 
Μονοπατιών

Kαθαρισμός  των  μονοπατιών  από  πέτρες,
σκουπίδια και λοιπά τυχόν εμπόδια, 
αφαίρεση  με  ήπιες  παρεμβάσεις  της
βλάστησης που εμποδίζει την απρόσκοπτη
διέλευση (κλαδέματα, αποψιλώσεις χόρτων
κ.λπ.)   επανατοποθέτηση πέτρινων πλακών
στην  αρχική  τους  θέση  κατά  μήκος  των
μονοπατιών,
εργασίες  τελείως  απαραίτητες,  ώστε  να
αποκατασταθούν  τα  τμήματα  εκείνα  των
μονοπατιών που έχουν υποστεί φθορές και
παρεμποδίζουν τη διέλευση.

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από την
01/06/2022 έως

και την
31/07/2022

1.Δίκτυο μονοπατιών Δήμου Κέας (κύριες &
δευτερεύουσες  διαδρομές),  καθ’  υπόδειξη
του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Τεχνικών
Υπηρεσιών  και  Περιβάλλοντος,  όπου
απαιτείται παρέμβαση.

8.
Εξυγίανση και 
καθαρισμός 
πηγών

-Άντληση  των  υδάτων  και  απομάκρυνσή
τους με βυτίο σε δεξαμενές του Δήμου 
-Καθαρισμός εσωτερικά και εξωτερικά των
πηγών (γούρνες)
-Καθαρισμός  του  περιβάλλοντος  χώρου
των πηγών 
-Ασβέστωμα

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από
01/06/2022 έως

και την
01/08/2022  

Πηγές :
Χαβουνά, Κανάλι, Κουρέντης, Αγία Τριάδα,
Μάμας,  Πύργος,  Βενιαμίν,  Χριστός,
Ατζερίτη,  Βρουλίδια,  Διασέλι,
Σκαντζόχοιρου,  Καριά,  Καρδαρά,  Μεγάλο
Χωριό,  Φωτημάρι,  Σωτήρα,  Αγία  Μαύρα,
Πλαγιά,  Αγία  Μαρίνα,  Ελληνικά  (Άγ.
Ανάργυροι),  Ευαγγελισμού  Ιουλίδας,
Βαθυπόταμος,  Νεκροταφείο,  Αστρά,
Ροκομένο, Μουρέ, Φλέα
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9.
Καθαρισμός 
οδικού δικτύου

Συλλογή και  απομάκρυνση απορριμμάτων
από  χαντάκια  απορροής  ομβρίων  υδάτων
εκατέρωθεν του οδικού δικτύου 

Η εν λόγω
υπηρεσία θα
παρασχεθεί 2

φορές από την
01/07/2022 έως

και την
30/10/2022 καθ’

υπόδειξη της
αρμόδιας

υπηρεσίας του
Δήμου

Οδικό  δίκτυο  νήσου  Κέας,  αρμοδιότητας
του  Δήμου  Κέας  (δημοτική  και  αγροτική
οδοποιία) συνολικού μήκους 78,8χλμ., καθ’
υπόδειξη  του  Αυτοτελούς  Τμήματος
Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  Περιβάλλοντος,
όπου απαιτείται παρέμβαση.

10.

Μίσθωση 
μηχανήματος για 
κλάδεμα υψηλών 
δένδρων

Μίσθωση  μηχανήματος  με  χειριστή  για
κλάδεμα υψηλών επικίνδυνων δένδρων 

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρασχεθεί από
τον Μάιο 2022
και για ενάμιση

μήνα

Ενδεικτικά αναφέρονται: Γιαλισκάρι, Καμπί,
Ποίσσες, Βουρκάρι, Κορησσία, Οτζιάς

Η Οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις
του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 117 Ν. 4674/20, καθώς και την εισήγηση 
του Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παροχή των πιο κάτω εργασιών καθαριότητας με σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών:

Α/Α Τίτλος Υπηρεσίας Αντικείμενο Διάρκεια Τόπος Παροχής

1.

Μεταφορά 
Αποκομιδής 
Απορριμμάτων 

Η  μεταφορά  αποκομιδής  των
απορριμμάτων,  από  την  πλατεία
Δημαρχείου και την «πιάτσα» Ιουλίδας, την
πλατεία  αγίου  Αντρέα  και  την  πλατεία
Σταυρού Ιουλίδας και την διάθεση τους σε
νόμιμο χώρο διάθεσης  απορριμμάτων  του
Δήμου (ΧΥΤΑ).

Η  εν  λόγω
υπηρεσία  θα
παρέχεται από την
1η Απριλίου 2022
έως  και  την  18η
Δεκεμβρίου 2022.

Οικισμός Ιουλίδας

2.
Καθαρισμός 
Οικισμών

Ο καθαρισμός των Οικισμών Ιουλίδας- 
Κορησσίας-Βουρκαρίου (ασβέστωμα, 
ξεχορτάριασμα, μεταφορά μπαζών, κλπ)  με
σκοπό την συντήρηση της καθαριότητας 
και της ευπρεπούς εικόνας τους. 

`Η εν λόγω 
υπηρεσία θα 
παρέχεται από την
28η Ιουνίου 2022 
και για ένα έτος

Οικισμός  Κορησσίας
Οικισμός Βουρκαρίου

Οικισμός Ιουλιδας

3.

Δαπάνες 
καθαρισμού 
γραφείων 

Ο  καθαρισμό� ς  Δημότικώ� ν  Κτιρι�ών  τόυ
Δη� μόυ  Κέ�ας  έξώτέρικα�  και  έσώτέρικα�
καθώ� ς  και  πέριμέτρικα�  τών  κτιρι�ών.
Πέριλαμβα� νόνται  ό� λα  τα  κτι�ρια  πόυ
στέγα� ζόυν  δημότικέ�ς  υπηρέσι�ές,  καθώ� ς
έπι�σης  ΚΕΠ,  Γυμναστη� ριό,  όι
πόλιτιστικόι� χώ� ρόι κλπ .

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από την
2η Μαρτίου 2022
και για ένα έτος.

1.Νέο Δημαρχείο (Ιουλίδα)
2.ΚΕΠ  (Ιουλίδα)
3.Ιστορικό Δημαρχείο  (Ιουλίδα)
4.Πολιτιστικό Κέντρο
(Βιβλιοθήκη)- Ιουλίδα
5.Πνευματικό Κέντρο (Κορησσία)
6.Δημοτικό κτίριο “Βοήθεια Στο 
Σπίτι”-”Εθελοντικό Πυροσβεστικό 
Κλιμάκιο”(Κορησσία)
7.Τοπικό Γραφείο Κορησσίας
8.Υποκατάστημα Κέντρου κοινότητας 
(Κορησσία)
9.Κάστρο (Χώρος Εκγύμνασης-Κλίνες 
φιλοξενίας)-Ιουλίδα

4.
Καθαρισμός 
νεκροταφείων 

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης
παροχής  υπηρεσιών  ορίζονται  τα
κοιμητήρια   των  Δημοτικών  και  Τοπικών
Κοινοτήτων νήσου Κέας και οι δρόμοι που
οδηγούν  στα  νεκροταφεία,  με  σκοπό  την
συντήρηση  της  καθαριότητας  και  της
ευπρεπούς  εικόνας  τους  (Κλάδεμα-

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από την
6 Οκτωβρίου

2022 και για ένα
έτος

Τα  κοιμητήρια   των  Δημοτικών  και
Τοπικών  Κοινοτήτων  νήσου  Κέας
Ιουλίδας, Κορησσίας, Βουρκαρίου. 
Συμπεριλαμβάνονται  οι  δρόμοι  που
οδηγούν  στα  νεκροταφεία  (Από  βρύση
Κουρέντι  έως  Λέοντα  Ιουλίδας,
Περίπτερο  Ξέστερνου  έως  νεκροταφείο



7ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 15ης Μαρτίου 2022

Ευπρεπισμός  δέντρων,  αποψίλωση  των
χόρτων  εντός  χώρων  νεκροταφείων  και
δρόμων από τις εν γένει περιοχές αυτών και
μεταφορά  σκουπιδιών,  καθαρισμός,
σκούπισμα  των  εσωτερικών  δρόμων  και
των  πεζουλιών  (όχτες  των  νεκροταφείων
και  συγκέντρωση  των  απορριμμάτων)
ασβέστωμα των  εσωτερικών δρόμων και
των  πεζουλιών  (όχτες  των  νεκροταφείων)
των κορμών των δέντρων, Καθαρισμός του
μονοπατιού  Λέοντα  έως  βρύση  Βενιαμίν,
Τρίψιμο-βάψιμο κιγκλιδώματος) 

Κορησσίας,  ακίνητο  Μαθιού  έως
νεκροταφείου  Βουρκαρίου και  ακίνητο
Δαλαρέτου  έως  νεκροταφείο
Βουρκαρίου). 
Επίσης συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός
του  μονοπατιού  Ιουλίδας,  από  Λέοντα
έως Βενιαμίν 

5.

Παροχή 
υπηρεσίας για τον
καθαρισμό 
παραλιών 

Ο καθαρισμός  παραλιών  με  σκοπό  την
συντήρηση της καθαρής εικόνας αυτών με
χρήση  μηχανήματος  (Κλάδεμα,
ευπρεπισμός  των  δέντρων  και  άσπρισμα
των κορμών τους, αποψίλωση των χόρτων
από  την  εν  γένει  περιοχή  των  παραλιών,
συγκέντρωση  και  απομάκρυνση  των
απορριμμάτων  των  άνω  παραλιών
χειροκίνητα,  συγκέντρωση  και
απομάκρυνση  των  απορριμμάτων  που
συγκεντρώνονται  στα  καλαθάκια
απορριμμάτων  στις  παραπάνω  παραλίες,
τοποθέτηση των ομπρελών και διαδρόμων
ΑΜΕΑ και  τη  μετέπειτα  αποξήλωση  και
μεταφορά τους σε αποθήκη του δήμου με
ευθύνη  και  μεταφορικό  μέσο  του
εργολάβου,  καθ’  υπόδειξη  του  δήμου,
καθαριότητα τουαλέτας Οτζιά).

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από την
14/07/2022 και

για ένα έτος

1.Ορκός, 
2.Συκαμιά, 
3.Σπαθί, 
4.Οτζιάς, 
5.Γιαλισκάρι, 
6.Κορησσία, 
7.Κόκκα,  
8.Ξύλα, 
9.Ποίσσες, 
10.Λιπαρό, 
11.Καμπί, 
12.Βουρκάρι,
13. Κούνδουρος,
14.Μπούρη

6.

Αποψίλωση 
χόρτων από 
δημόσιους 
χώρους

Εργασίες αποψίλωσης χόρτων και ξυλωδών
φυτών  με  την  χρήση  καταστροφέα  και
χορτοκοπτικού  μηχανήματος  πεζού
χειριστή,  κλάδεμα  δένδρων,  καθαρισμός
τάφρου  με  χρήση  μηχανήματος έργου  σε
όλο  το  μήκος  των  εν  λόγω  διαδρομών,
συγκέντρωση  και  απομάκρυνση  των
απορριμμάτων.

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από την
10/05/2022 έως
και 09/06/2022

Οδικό δίκτυο νήσου Κέας, αρμοδιότητας 
του Δήμου Κέας (δημοτική και αγροτική 
οδοποιία) συνολικού μήκους 78,8χλμ., 
καθ’ υπόδειξη του Αυτοτελούς Τμήματος 
Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, 
όπου απαιτείται παρέμβαση.

7.
Καθαρισμός 
Μονοπατιών

Kαθαρισμός  των  μονοπατιών  από  πέτρες,
σκουπίδια και λοιπά τυχόν εμπόδια, 
αφαίρεση  με  ήπιες  παρεμβάσεις  της
βλάστησης που εμποδίζει την απρόσκοπτη
διέλευση (κλαδέματα, αποψιλώσεις χόρτων
κ.λπ.)   επανατοποθέτηση πέτρινων πλακών
στην  αρχική  τους  θέση  κατά  μήκος  των
μονοπατιών,
εργασίες  τελείως  απαραίτητες,  ώστε  να
αποκατασταθούν  τα  τμήματα  εκείνα  των
μονοπατιών που έχουν υποστεί φθορές και
παρεμποδίζουν τη διέλευση.

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από την
01/06/2022 έως

και την
31/07/2022

2.Δίκτυο μονοπατιών Δήμου Κέας (κύριες
&  δευτερεύουσες  διαδρομές),  καθ’
υπόδειξη  του  Αυτοτελούς  Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος,
όπου απαιτείται παρέμβαση.

8. Εξυγίανση και 
καθαρισμός 
πηγών

-Άντληση  των  υδάτων  και  απομάκρυνσή
τους με βυτίο σε δεξαμενές του Δήμου 

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρέχεται από

Πηγές :
Χαβουνά,  Κανάλι,  Κουρέντης,  Αγία
Τριάδα,  Μάμας,  Πύργος,  Βενιαμίν,
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-Καθαρισμός εσωτερικά και εξωτερικά των
πηγών (γούρνες)
-Καθαρισμός  του  περιβάλλοντος  χώρου
των πηγών 
-Ασβέστωμα

01/06/2022 έως
και την

01/08/2022  

Χριστός,  Ατζερίτη,  Βρουλίδια,  Διασέλι,
Σκαντζόχοιρου,  Καριά,  Καρδαρά,
Μεγάλο Χωριό, Φωτημάρι, Σωτήρα, Αγία
Μαύρα, Πλαγιά, Αγία Μαρίνα, Ελληνικά
(Άγ. Ανάργυροι), Ευαγγελισμού Ιουλίδας,
Βαθυπόταμος,  Νεκροταφείο,  Αστρά,
Ροκομένο, Μουρέ, Φλέα

9.
Καθαρισμός 
οδικού δικτύου

Συλλογή και  απομάκρυνση απορριμμάτων
από  χαντάκια  απορροής  ομβρίων  υδάτων
εκατέρωθεν του οδικού δικτύου 

Η εν λόγω
υπηρεσία θα
παρασχεθεί 2

φορές από την
01/07/2022 έως

και την
30/10/2022 καθ’

υπόδειξη της
αρμόδιας

υπηρεσίας του
Δήμου

Οδικό δίκτυο νήσου Κέας, αρμοδιότητας
του Δήμου Κέας (δημοτική και αγροτική
οδοποιία)  συνολικού  μήκους  78,8χλμ.,
καθ’ υπόδειξη του Αυτοτελούς Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος,
όπου απαιτείται παρέμβαση.

10.

Μίσθωση 
μηχανήματος για 
κλάδεμα υψηλών 
δένδρων

Μίσθωση  μηχανήματος  με  χειριστή  για
κλάδεμα υψηλών επικίνδυνων δένδρων 

Η εν λόγω
υπηρεσία θα

παρασχεθεί από
τον Μάιο 2022
και για ενάμιση

μήνα

Ενδεικτικά  αναφέρονται:  Γιαλισκάρι,
Καμπί,  Ποίσσες,  Βουρκάρι,  Κορησσία,
Οτζιάς

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 43/2022
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ΘΕΜΑ 4Ο  : Ορισμός συμβολαιογράφου για την παροχή υπηρεσίας σύναψης σύμβασης δωρεάν χρήσης ακινήτου
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

Η Οικονομική Επιτροπή βάσει του άρθρου 72, παρ. 1, εδαφ. δ, του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης), αποφασίζει
για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις
περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 

Με την υπ’ αριθμ.   147/2021 (ΑΔΑ: Ψ9Ζ0ΩΕΔ-Ρ44)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η
αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε. στη θέση Ροκομένο Ιουλίδας Κέας  για
δεκαπέντε (15) έτη, με σκοπό να     στεγάσει τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Κέας και συγκεκριμένα τις δομές
του Κέντρου Κοινότητας, τις συνεδρίες των ψυχολόγων και ψυχιάτρων της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ψυχικής Υγείας, καθώς και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», ενώ θα αποτελέσει και βασική προϋπόθεση για την
έναρξη λειτουργίας δημοτικού ιατρείου.     

Με την ίδια απόφαση η Οικονομική Επιτροπή εξουσιοδότησε τη Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής
συμβολαιογραφικής πράξης υπό τους όρους που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

Κατόπιν αυτών καλείται η Οικονομική Επιτροπή να : 

A. Εγκρίνει τον ορισμό της Συμβολαιογράφου Αθηνών, κας Ευγενίας Αγγελοπούλου - Κατσιγιάννη, με έδρα στην οδό
Πανεπιστημίου  59,  Αθήνα,  ΤΚ  105  64,  με  ΑΦΜ  042258492  και  ΔΟΥ  Α`  Αθηνών,  η  οποία  θα  συντάξει
συμβολαιογραφική  πράξη  δωρεάν  παραχώρησης  χρήσης ακινήτου  ιδιοκτησίας  ΔΕΗ  Α.Ε.  στη  θέση  Ροκομένο
Ιουλίδας  Κέας,  έναντι  αμοιβής  1.500,00  €  συμπ/νου  ΦΠΑ,  που  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  00.6111.0002  «Αμοιβές
συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Κέας.

Β. Η διάθεση πίστωσης έχει γίνει με την υπ’ αριθμ. 238/14-03-2022 (ΑΑΥ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης διατάκτη.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη της :

• την ανωτέρω εισήγηση
• την υπ’ αριθμ. 147/2021 (ΑΔΑ: Ψ9Ζ0ΩΕΔ-Ρ44) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
• την προσφορά της συμβολαιογράφου
• τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
• την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης
• την υπ’ αριθμ.  238/14-03-2022 (ΑΑΥ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης διατάκτη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A.  Εγκρίνει τον ορισμό της Συμβολαιογράφου Αθηνών, κας Ευγενίας Αγγελοπούλου - Κατσιγιάννη, με έδρα
στην οδό Πανεπιστημίου 59, Αθήνα, ΤΚ 105 64, με ΑΦΜ 042258492 και ΔΟΥ Α` Αθηνών, η οποία θα συντάξει
συμβολαιογραφική πράξη δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε. στη θέση Ροκομένο
Ιουλίδας Κέας, έναντι αμοιβής 1.500,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6111.0002 «Αμοιβές
συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Κέας.

Β. Η διάθεση πίστωσης έχει γίνει με την υπ’ αριθμ. 238/14-03-2022 (ΑΑΥ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
διατάκτη. 

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 44/2022
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 ΘΕΜΑ 5Ο :  Ακύρωση της υπ΄ αριθ. 27/2022 απόφασης Ο.Ε, και έγκριση εκ νέου, σύναψης προγραμματικής
σύμβασης με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ», για την σύνταξη τευχών δημοπράτησης και
θεώρησης των μελετών των έργων “Βελτίωση αγροτικής οδού από Πέρα – Μεριά έως Σπαθί” και “Βελτίωση
αγροτικής οδού που συνδέει την επαρχιακή οδό Ιουλίδας Καστριανής με την περιοχή Οτζιά Δήμου Κέας”.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Βάσει του άρθρου 72 παρ. 1 περιπτ. θ' ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή «Αποφασίζει για την έγκριση των
όρων  και  τη  σύναψη  κάθε  είδους  προγραμματικών  συμβάσεων  και  συμβάσεων  του  άρθρου  12  του  ν.
4412/2016».

Σύμφωνα, όμως, με τον Ν. 4735/2020 άρθρο 40 παρ. 1 περ. ζ’, που τροποποιεί το ανωτέρω άρθρο, η
Οικονομική Επιτροπή  «Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών
και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται
στην  αρμοδιότητα  του  δημάρχου  και  των  περιπτώσεων  του  άρθρου  44  του  ν.  4412/2016  (Α΄  147),  και
αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189
του ν. 4412/2016.».

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 & 2 του Ν. 4412/2016 «1. Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης,
την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης απαιτείται, η αρμόδια τεχνική υπηρεσία
κάθε  αναθέτουσας  αρχής  να  διαθέτει  ελάχιστη  στελέχωση  που  περιλαμβάνει,  ιδίως,  τον  ελάχιστο  αριθμό
προσωπικού της και τα προσόντα αυτών (ειδικότητες, εμπειρία κ.λ.π.), σύμφωνα με την απόφαση του επόμενου
εδαφίου προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στα/στις προς ανάθεση έργα/μελέτες, ανάλογα με την
εκτιμώμενη αξία, το είδος, την κατηγορία τους, το μέγεθος και την πολυπλοκότητά τους. Με κοινή απόφαση του
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται
εντός  έξι  (6)  μηνών  από  τη  δημοσίευση  του  παρόντος,  καθορίζεται  η  ελάχιστη  στελέχωση  κατά  αριθμό,
ειδικότητα, προσόντα των απασχολούμενων σε αυτή, καθώς επίσης και οι ειδικότερες προδιαγραφές επάρκειάς
της ανάλογα με την εκτιμώμενη αξία, το είδος, την κατηγορία, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των έργων ή
των μελετών.

2. Σε περίπτωση που η τεχνική υπηρεσία δεν πληροί τις προδιαγραφές επάρκειας που προβλέπονται από
την απόφαση της  παραγράφου 1,  θεωρείται  υπηρεσία  που δεν έχει  τεχνική επάρκεια  και  η διεξαγωγή  της
διαδικασίας σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη των δημοσίων συμβάσεων, έργων ή μελετών αρμοδιότητάς
της, διενεργούνται, με προγραμματική σύμβαση από την τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος την αναθέτουσα
αρχή φορέα ή της οικείας περιφέρειας ή από άλλη τεχνική υπηρεσία φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της
περίπτωσης β΄ της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).».

Με την  27/2022  απόφασή μας,  είχαμε  “Εγκρίνει  τη  σύναψη προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ»,για την σύνταξη τευχών δημοπράτησης και
θεώρησης των μελετών του έργου “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του
Δήμου  Κέας”, στο  πλαίσιo  της  υποβολής  πρότασης  στην  υπ΄  αριθμ  5474/23-12-2021  πρόσκληση  του
Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  (ΑΔΑ:  943Θ4653ΠΓ-9Ν3),  δράση  4.3.4.  “Βελτίωση
πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις”, το σχέδιο της οποίας παρατίθεται και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Ορίσει ως μέλη του Δήμου Κέας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης εισηγούμαστε την κα
Ειρήνη  Βελισσαροπούλου,  Δήμαρχο  Κέας  ως  Πρόεδρο,  με  αναπληρωτή  τον  κ.  Ελευθέριο  Τζουβάρα,
Αντιδήμαρχο Κέας και τον κ. Κωνσταντίνο Δεμένεγα,  Αντιδήμαρχο Κέας ως μέλος, με αναπληρωτή τον κ.
Αντώνιο Λουρή, Αντιδήμαρχο Κέας.
Και Εξουσιοδοτήσει τη Δήμαρχο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, όπως υπογράψει την προγραμματική σύμβαση.”

Μετά από επικοινωνία με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελ-
λάδας 2014-2020”, ενημερωθήκαμε ότι ο κάθε Δήμος έχει τη δυνατότητα υποβολής περισσοτέρων της μίας
πρότασης επομένως, θα πρέπει να ακυρώσουμε την ανωτέρω απόφασή μας (27/2022) και να προβούμε στην
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λήψη νέας με θέμα έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ «ΕΥ-
ΔΗΜΟΣ ΑΕ», για την σύνταξη τευχών δημοπράτησης και θεώρησης των μελετών των έργων  “Βελτίωση
αγροτικής οδού από Πέρα – Μεριά έως Σπαθί” και 2. “Βελτίωση αγροτικής οδού που συνδέει την επαρχιακή
οδό Ιουλίδας Καστριανής με την περιοχή Οτζιά Δήμου Κέας”

Δεδομένου ότι το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας, δεν διαθέτει
την απαραίτητη τεχνική επάρκεια, είναι απαραίτητη η σύναψη Προγραμματικής σύμβασης με τον Αναπτυξια-
κό Οργανισμό ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ», για την σύνταξη τευχών δημοπράτησης και θεώρησης των μελετών
των έργων “Βελτίωση αγροτικής οδού από Πέρα – Μεριά έως Σπαθί” και “Βελτίωση αγροτικής οδού που
συνδέει την επαρχιακή οδό Ιουλίδας Καστριανής με την περιοχή Οτζιά Δήμου Κέας”, στο πλαίσιo της υποβο-
λής 2 προτάσεων στην υπ΄αριθμ 5474/23-12-2021 πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (ΑΔΑ: 943Θ4653ΠΓ-9Ν3), δράση 4.3.4. “ Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφι-
κές εκμεταλλεύσεις”

Το φυσικό αντικείμενο των έργων (πράξης)  1. “Βελτίωση αγροτικής οδού από Πέρα – Μεριά έως Σπαθί” και
2. “Βελτίωση αγροτικής οδού που συνδέει την επαρχιακή οδό Ιουλίδας Καστριανής με την περιοχή Οτζιά
Δήμου Κέας” του Δήμου Κέας συνολικού μήκους περίπου 8.700μ., αφορά σε βελτίωση υφιστάμενων αγροτι-
κών οδών. Ειδικότερα, προβλέπεται η πραγματοποίηση εργασιών βελτίωσης στις υφιστάμενες οδούς μέσω
ασφαλτόστρωσης, με ενιαίο πλάτος κυκλοφορίας πλάτους περίπου 5,00μ. Σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ τεύχος 1 -
Λειτουργική Κατάταξη Οδικών Έργων, οι οδοί βρίσκονται εξ’ ολοκλήρου εκτός σχεδίου και δεν εξυπηρετούν
παρόδια δόμηση, συνεπώς κατατάσσονται στην ομάδα οδών Α, και επίσης όσον αφορά στην κατάταξη σε
λειτουργική βαθμίδα, οι οδοί συνδέουν μεταξύ τους αγροτικές εκτάσεις, συνεπώς κατατάσσονται στη βαθμί-
δα V.

Αναλυτικότερα, υφίσταται η αναγκαιότητα σύνταξης των Τευχών Δημοπράτησης καθώς και ελέγχου & θε-
ώρησης των μελετών του Έργου

Καλείται σήμερα η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση ως παρατίθεται, να εξου-
σιοδοτήσει τη Δήμαρχο για την υπογραφή της, καθώς και να ορίσει δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου με τους
αναπληρωτές τους, ως μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Σύμβασης και δύο (2) εκ-
προσώπους του Δήμου με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης
της Σύμβασης.

            Ως μέλη του Δήμου Κέας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης εισηγούμαστε την κα Ειρή-
νη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχο Κέας ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον κ. Ελευθέριο Τζουβάρα, Αντιδήμαρ-
χο Κέας και τον κ. Κωνσταντίνο Δεμένεγα, Αντιδήμαρχο Κέας ως μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Αντώνιο
Λουρή, Αντιδήμαρχο Κέας.

            Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τις σχετικές δια-
τάξεις, το σχέδιο της σύμβασης και την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Ακυρώνει την υπ΄ αριθ. 27/2022 απόφασή μας.

2.Εγκρίνει  τη  σύναψη  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ και  του  Αναπτυξιακού
Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ»,για την σύνταξη τευχών δημοπράτησης και θεώρησης των μελετών
των έργων  1. “Βελτίωση αγροτικής οδού από Πέρα – Μεριά έως Σπαθί” και 2. “Βελτίωση αγροτικής οδού
που συνδέει την επαρχιακή οδό Ιουλίδας Καστριανής με την περιοχή Οτζιά Δήμου Κέας”, στο πλαίσιo της
υποβολής πρότασης στην υπ΄ αριθμ 5474/23-12-2021 πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων  (ΑΔΑ:  943Θ4653ΠΓ-9Ν3),  δράση  4.3.4.  “Βελτίωση  πρόσβασης  σε  γεωργική  γη  και
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κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις”,  το σχέδιο της οποίας παρατίθεται  και αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.

3.Ορίζει ως μέλη του Δήμου Κέας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης εισηγούμαστε την
κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου,  Δήμαρχο Κέας ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον κ.  Ελευθέριο Τζουβάρα,
Αντιδήμαρχο Κέας και τον κ. Κωνσταντίνο Δεμένεγα, Αντιδήμαρχο Κέας ως μέλος, με αναπληρωτή τον κ.
Αντώνιο Λουρή, Αντιδήμαρχο Κέας.

4.Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, όπως υπογράψει την προγραμματική σύμβαση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 12 του ν.4412/2016

Μεταξύ 

Του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 

Και της «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ & ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΠΕΡΑ-ΜΕΡΙΑ ΕΩΣ ΣΠΑΘΙ» ΚΑΙ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΗΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΑΣΤΡΙΑΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΤΖΙΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

Στην Κέα σήμερα …/…/2022, ημέρα …………. οι  παρακάτω συμβαλλόμενοι :

3. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Κέας» (Ο.Τ.Α. α’ βαθμού), που εδρεύει στην Ιουλίδα και εκπροσωπείται
νόμιμα από την Δήμαρχο Κέας, Ειρήνη Βελισσαροπούλου.

4. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» (με αριθμό ΓΕΜΗ 155877103000, ο οποίος εδρεύει στη
Λεωφ. Μαραθώνος, Θέση «Οινοποιείο», Πικέρμι, Τ.Κ. 19009 και  εκπροσωπείται νόμιμα από την Διευθύνουσα
Σύμβουλο αυτής Παρασκευή Τατούλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/11.08.2020 συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του.

Έχοντας υπόψη: 

Α. Την κείμενη εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε
φορά: 

1.  Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με το Άρθρο 179 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  -  Εμβάθυνση  της  Δημοκρατίας  -  Ενίσχυση  της  Συμμετοχής  -  Βελτίωση  της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α., Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

2. Του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138
Α΄/16.6.2011),  όπως τροποποιήθηκε από εκείνες του άρθρου 57 του Ν.  4795/2021 (ΦΕΚ 62 Α΄/17-04-
2021). 

3. Του  Ν.4336/2015,  Κεφάλαιο  Β’  –  Μετακινήσεις  Εσωτερικού,  υποπαράγραφος  Δ.9  Δαπάνες
μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Του  Ν.4354/2015  «  Διαχείριση  των  μη  εξυπηρετούμενων  δανείων,  μισθολογικές  ρυθμίσεις  και  άλλες
επείγουσες  διατάξεις  εφαρμογής  της  συμφωνίας  δημοσιονομικών  στόχων  και  διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176 Α΄/16.12.2015) και συγκεκριμένα του Άρθρου 21 περί αμοιβών συλλογικών
οργάνων. 
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5. Των  άρθρων  11  και  12  του  Ν.4412/2016  –  ΦΕΚ  147  Α΄/8-08-  2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύουν.

6. Του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄/12-10-2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο
επιλογής  διοικήσεων  στον  δημόσιο  τομέα,  ρύθμιση  οργανωτικών  θεμάτων  της  Γενικής  Γραμματείας
Ιθαγένειας  και  της  Γενικής  Γραμματείας  Ανθρώπινου  Δυναμικού  Δημόσιου  Τομέα  του  Υπουργείου
Εσωτερικών,  ρυθμίσεις  για  την αναπτυξιακή  προοπτική και  την  εύρυθμη λειτουργία  των Οργανισμών
Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  άλλες  διατάξεις»  και  συγκεκριμένα  του  Άρθρου  40  περί  αρμοδιοτήτων
Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α’ βαθμού. 

7. Του Νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄ /11-03-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

8. Το υπ’ αριθμ. 5640/Β/2021 ΦΕΚ που αφορά στην έγκριση της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Κέας. 

9. Την  αριθ.  πρωτ.  32287/32/1-11-1999  εγκύκλιο  του  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.  για  την  σύνταξη  προγραμματικών
συμβάσεων. 

10. Τη με αριθ.  πρωτ.  37260/16-6-2020 Εγκύκλιο  200 του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  με  θέμα «Στρατηγική
αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α’ 53) και ν. 4690/2020
(Α’ 104)».

Β. Τα ακόλουθα στοιχεία: 
1. Το υπ. αρ. 1023/10.03.2022 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του

Δήμου Κέας, σύμφωνα με το οποίο δε δύναται να ελέγξει και να θεωρήσει τις μελέτες του έργου και να
συντάξει τα τεύχη δημοπράτησης.  

2. To υπ.  αρ.  1024/10.03.2022  έγγραφο  της  Δημάρχου  Κέας  προς  τον  Αναπτυξιακό  Οργανισμό  για  την
πρόταση συνεργασίας για τα παρόντα έργα και την πρόθεση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης. 

3. Το  υπ’  αριθμ. ……………..  έγγραφο του  ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.  προς  τον  Δήμο Κέας  για  την  αποδοχή  της
συνεργασίας.

4. Την από 7-8-2020 σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ
Α.Ε.» και το Διακριτικό Τίτλο «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» (Αρ. ΓΕΜΗ 155877103000). 

5. Το με αριθμό 2882 ID εγγραφής της ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών/ Αναθετόντων Φο-
ρέων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με κωδικό Διαύγειας 100061718.

6. Το  από 28-09-2020  υπ’  αριθμ.  2  Πρακτικό  Γ.Σ.  του  Αναπτυξιακού Οργανισμού  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης
«ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.», με το οποίο εγκρίθηκε ο Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμός Λειτουργίας
της Εταιρείας, συστάθηκε η Τεχνική Υπηρεσία, με προϊστάμενο και στελέχη όπως ο νόμος ορίζει. 

7. Το  από  05-05-2021  υπ’  αρίθμ.  4  Πρακτικό  Γ.Σ.  του  Αναπτυξιακού  Οργανισμός  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης
«ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.», με το οποίο τροποποιήθηκε το Καταστατικό του και ορίστηκε ως εδαφική περιφέρεια
της εταιρείας το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. 

8. Το υπ’ αριθμ. 1/07-01-2022 πρακτικό του Δ.Σ. του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α., με το οποίο εγκρίθηκε η σύναψης
σύμβασης μίσθωσης έργου για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως ο νόμος
προβλέπει. 

9. Την υπ. αριθμ. …………... απόφαση του Δ.Σ. του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της
παρούσας και ορίστηκε εκπρόσωπος του στην Κοινή Επιτροπή  Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Σύμβασης

10. Την υπ. αριθμ. ……... απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας με την οποία εγκρίθηκαν οι
όροι της παρούσης. 

11. Την υπ. αριθμ. ………/………………. (ΑΔΑ: …………-…….) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Δήμου Κέας.  
12. Το γεγονός ότι η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία και Υπηρεσία Οικονομικών και

Προμηθειών και έχουν καθοριστεί γνωμοδοτούντα, αποφαινόμενα όργανα και επιτροπές.
13. Το υπ’ αριθ. Εγγραφής 352932657  Πιστοποιητικό για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO9001:2015

που εφαρμόζει η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.
14. Το υπ’ αριθμ. Εγγραφής 352932657 Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429:2008 που εφαρμόζει η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. 
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Γ. Και επειδή: 

(α) Με το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  (Α΄87),  όπως  αυτό  έχει  τροποποιηθεί  και  ισχύει,  θεσμοθετείται  η  συνεργασία,  βάσει
«προγραμματικής σύμβασης», μεταξύ δημόσιων φορέων, όπως είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τους
φορείς των παραγράφων 1,2,3,4 και 5 του άρθρου 12 του ν.  4412/2016 (Α΄147) (βλ. Ε.Σ.  Τμ. Μειζ.-  Επταμ. Συν.
116/2020),  μεταξύ  των  οποίων  περιλαμβάνεται  και  η  ανώνυμη  εταιρεία  με  την  επωνυμία  «ΕΥΔΗΜΟΣ  Α.Ε.-
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», η οποία αποτελεί εταιρεία ειδικού σκοπού – Αναπτυξιακό
Οργανισμό  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  2  του  ν.4674/2020,  που  λειτουργεί  χάριν  του
δημοσίου συμφέροντος συμπράττοντας από κοινού με τους ΟΤΑ – μέλη της ή και με άλλους ΟΤΑ στην υλοποίηση της
αναπτυξιακής πολιτικής στην ελληνική επικράτεια, όπως ο σκοπός αυτός αναλύεται στο άρθρο 4 του καταστατικού
της. Εξάλλου, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας κατέχουν ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, ενώ το σύνολο
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από την γενική συνέλευση των μετόχων, ήτοι από τις αρχές τοπικής
αυτοδιοίκησης. Ως εκ τούτου συνιστά αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 4412/2016,
δύναται δε, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.3 εδ.γ΄του ν.4674/2020, να συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις με
Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, Περαιτέρω, με την ως άνω διάταξη του άρθρου 100 του ν.3852/2010 καθορίζεται το
ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενο κάθε προγραμματικής σύμβασης, ούτως ώστε από αυτήν να παράγεται πραγματική
και όχι κατ’ επίφαση δέσμευση των μερών και να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εκτέλεσή της. Σύμφωνα δε, με το
άρθρο 12 παρ. 4 του ν.4412/2016, οι ως άνω προγραμματικές συμβάσεις, όταν πράγματι αφορούν στη συνεργασία
μεταξύ δημόσιων φορέων, με σκοπό την από κοινού εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους, δεν εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου. 

(β) Στο καθοριζόμενο, με την παράγραφο 2 του άρθρου 100 του ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενο των προγραμματικών συμβάσεων περιλαμβάνεται α. το αντικείμενο της σύμβασης,
το συγκεκριμένο έργο δηλαδή που θα παραχθεί, καθώς και ο σκοπός του β. ο προϋπολογισμός της σύμβασης και οι
πόροι  από τους  οποίους  θα καλυφθούν οι  αναλαμβανόμενες  οικονομικές  υποχρεώσεις  γ.  τα δικαιώματα και  οι
υποχρεώσεις των συμβαλλομένων δ. η διάρκεια της σύμβασης και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της ε. το όργανο
παρακολούθησης  της εφαρμογής  της  και  οι  αρμοδιότητές  του  στ.  οι  ρήτρες  σε  βάρος  του  συμβαλλομένου  που
παραβαίνει  τους  όρους  της  σύμβασης  και  ζ.  ο  τρόπος  κάλυψης  των  αναγκαίων  για  την  εκπλήρωση  της
προγραμματικής σύμβασης λειτουργικών εξόδων, καθώς και οι λεπτομέρειες καταβολής τους. 

(γ) Κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4412/2016, όπως αυτές ισχύουν «Μία σύμβαση, η οποία συνάπτεται 
αποκλειστικά μεταξύ δύο ή περισσότερων αναθετουσών αρχών, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
Βιβλίου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) η σύμβαση εγκαθιδρύει ή υλοποιεί συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών η οποία 
αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες που οφείλουν να εκτελούν οι εν λόγω αρχές παρέχονται για την
επίτευξη των κοινών τους στόχων,
β) η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και
γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές εκτελούν στην ελεύθερη αγορά λιγότερο από το 20% των δραστηριοτήτων 
που αφορά η συνεργασία»

(δ) Κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4412/2016, όπως αυτές ισχύουν οι αναθέτουσες αρχές που κρίνουν ότι 

δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή η τεχνική τους επάρκεια είναι ελλιπής, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές 

συμβάσεις, κατά την έννοια  του άρθρου 12, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την 

επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης εφόσον 

οι εν λόγω φορείς διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες με την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια και κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας 

περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους, οι Ο.Τ.Α. μπορούν να 

συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις  με άλλες αναθέτουσες αρχές (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Α.Π. 2339/16.04.2021 

«Διευκρινίσεις ως προς τις επιμέρους διατάξεις του ν.4782/2021). Επιπρόσθετα για την εκτέλεση των 

προγραμματικών συμβάσεων του παρόντος άρθρου και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλόμενου στον άλλον, 
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καθώς και η μεταξύ τους παραχώρηση χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων.  Επίσης σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 2-4 του Ν.4674/2020 εκτός των περιπτώσεων ανάθεσης, σύναψης, εποπτείας και 

επίβλεψης δημοσίων μελετών και έργων που ρυθμίζονται με ειδικότερες διατάξεις, οι ΟΤΑ α' βαθμού, που κατά τη 

δημοσίευση του παρόντος ασκούν τις αρμοδιότητες των τεχνικών τους υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου 2 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α' 87), μπορούν να συμβάλλονται με προγραμματική σύμβαση για 

τη διοικητική τους υποστήριξη σε θέματα που άπτονται των υπολοίπων αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών, με 

τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

(δ) Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» έχει εγκεκριμένο Κανονισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας και Κανονισμό Λειτουργίας (απόφαση  2/28.09.2020 ΓΣ) και συγκροτημένα γνωμοδοτούντα, 

αποφαινόμενα όργανα και επιτροπές. Ο Οργανισμός διαρθρώνεται σε τρεις (3) διευθύνσεις α) Διεύθυνση 

Οικονομικής Διοίκησης και Συγχρηματοδοτούμενων έργων με τμήματα ι. οικονομικού/λογιστηρίου ιι. Προμηθειών, 

προγραμματισμού και διοίκησης ιιι. Προβολής και συνεργασιών iv. Αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας. β) Διεύθυνση 

επιχειρησιακού σχεδιασμού με τμήματα ι. συμβουλευτικής και καινοτομίας ιι. Παροχής υπηρεσιών γ) Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών με τμήματα ι. μελετών ιι. Έργων ιιι. Υπηρεσιών και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο Νομικής 

Υποστήριξης. Επίσης, με τον ΟΕΥ έχουν εγκριθεί και λειτουργούν τρεις (3) επιτροπές και συγκεκριμένα ι. Επιτροπές 

παραλαβής υπηρεσιών/ προμηθειών/ έργων/ μελετών ιι. Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ιιι. Επιτροπή 

αξιολόγησης προσωπικού. O Οργανισμός διαθέτει άρτια στελέχωση στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στη 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την Επιχειρησιακή Ικανότητα 

Ωρίμανσης και Υλοποίησης «Έργων», καθώς και των επιμέρους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων βάσει του 

εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, Οργανογράμματος και Κανονισμού 

Προμηθειών & Υπηρεσιών της Εταιρείας. Ο Οργανισμός έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής 

«Σχεδιασμός, Προγραμματισμός, Εκπόνηση, Προώθηση, Διαχείριση και Υλοποίηση χρηματοδοτούμενων και 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών δημόσιου χαρακτήρα 

(δημόσιες συμβάσεις) 1. Με τεχνικό αντικείμενο 2. Με αντικείμενο προμηθειών και υπηρεσιών 3. Λοιπών δράσεων 

με αυτεπιστασία που υποστηρίζουν την τοπική αναπτυξιακή διαδικασία, ενημέρωση, πληροφόρηση, επιστημονική 

και τεχνική στήριξη των φορέων , των επιχειρήσεων και των πολιτών της περιοχής δράσης της (αριθμ. Πιστοποιητικού

352932657 ημ/νια έκδοσης 17.12.2020 και ημ/νια λήξης 16.12.2023). Ο Οργανισμός έχει πιστοποιηθεί με ΕΛΟΤ 

1429:2008 με τύπο επιβεβαίωσης Α’, Β’ και Γ’ στο επίπεδο «Σχεδιασμός, Προγραμματισμός, Εκπόνηση, Προώθηση, 

Διαχείριση και Υλοποίηση χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών δημόσιου χαρακτήρα (δημόσιες συμβάσεις) 1. Με τεχνικό αντικείμενο 2. Με αντικείμενο 

προμηθειών και υπηρεσιών 3. Λοιπών δράσεων με αυτεπιστασία που υποστηρίζουν την τοπική αναπτυξιακή 

διαδικασία, ενημέρωση, πληροφόρηση, επιστημονική και τεχνική στήριξη των φορέων , των επιχειρήσεων και των 

πολιτών της περιοχής δράσης της. (αριθμ. Πιστοποιητικού 352932657-ΜC ημ/νια έκδοσης 17.12.2020 και ημ/νια 

λήξης 16.12.2023)
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(ε) Ο Δήμος Κέας συμβάλλεται με την ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, με

σκοπό την υποστήριξη στη λειτουργία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τελικό στόχο την επιτυχή υλοποίηση

μέρους του τρέχοντος Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για τα έτη 2022 και 2023.

(στ)  Αναφορικά  με  το  θεσμικό  πλαίσιο  της  εν  λόγω  Προγραμματικής  Σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  των

άρθρων 100 του Ν.3852/2010,12, του Ν.4412/2016 και των άρθρων 2-4 του Ν.4674/2020 όπως ισχύουν. Οι διατάξεις

αυτές καθιερώνουν οριζόντια συνεργασία μεταξύ αναθετουσών αρχών με κοινό στόχο την ανάπτυξη της κοινής, κατά

το μέρος  που  αλληλοκαλύπτεται,  γεωγραφικής  περιοχής  ευθύνης  τους  και  με  σκοπό  την  επίτευξη  της  τεχνικής

επάρκειας για την σύναψη και εκτέλεση των ως άνω αναφερομένων έργων.  

(ζ) Εκ των ανωτέρω αναφερομένων, συνεπάγεται ότι πληρούνται σωρευτικά και οι τρεις (3) προϋποθέσεις που θέτει

ο  νόμος  και  δη,  το  άρθρο 12 παρ.  4  του  ν.4412/2016,  αφ’  ης  στιγμής  α)  η  παρούσα προγραμματική σύμβαση

εγκαθιδρύει  ή  υλοποιεί  συνεργασία  μεταξύ  των  συμμετεχουσών  αναθετουσών  αρχών  η  οποία  αποσκοπεί  να

διασφαλίσει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες που οφείλουν να εκτελούν οι εν λόγω αρχές παρέχονται για την επίτευξη των

κοινών  τους  στόχων  β)  η  υλοποίηση  της  συνεργασίας  αυτής  εξυπηρετεί  αποκλειστικά  σκοπούς  δημοσίου

συμφέροντος και γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές εκτελούν στην ελεύθερη αγορά λιγότερο από το 20% των

δραστηριοτήτων που αφορά η συνεργασία. Σχετικά δε, με την τελευταία προϋπόθεση εκ του συστατικού της νόμου, η

«ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε» δεν δύναται να αναλαμβάνει εργασίες  για λογαριασμό ιδιωτών, αλλά και στην περίπτωση που

εκείνη υποχρεούται να προστρέξει στις υπηρεσίες ιδιωτών εφαρμόζει απολύτως το νομικό πλαίσιο για τις δημόσιες

συμβάσεις, ήτοι τον ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Με βάση τα παραπάνω ο Δήμος Κέας  και η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

προβαίνουν κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει: 

 Προοίμιο 

 Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης

 Περιοχή Εκτέλεσης του Έργου 

 Προϋπολογισμός και Πόροι Χρηματοδότησης

 Φορέας Διοικητικής υποστήριξης και επίβλεψης του έργου 

 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών

 Λοιπές Ευθύνες  
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 Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

 Αντισυμβατική συμπεριφορά- συνέπειες 

 Τελικές Διατάξεις 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο Δήμος Κέας περιλαμβάνει το νησί της Κέας και την Μακρόνησο.   Έδρα του Δήμου είναι η Ιουλίδα, με κύριο λιμάνι
την Κορησσία ή Λιβάδι. Ο Δήμος Κέας έχει μόνιμο πληθυσμό 2.455 κατοίκους. Η Κέα είναι το δυτικότερο κατοικήσιμο
νησί των Κυκλάδων και η επιφάνειά της εκτιμάται στα 131,693 τ χλμ ενώ έχει μήκος ακτών 88 χιλιόμετρα. Είναι το
πιο κοντινό κατοικήσιμο κυκλαδονήσι στην Αττική, είναι το 6ο σε έκταση και το 10ο σε πληθυσμό νησί των Κυκλάδων.
Νησί με πλούσια ιστορία και πολιτιστικό απόθεμα, η Κέα διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, ενώ έχει
πρωταγωνιστήσει και στην τουριστική ανάπτυξη των Κυκλάδων, με κύριο ειδοποιό χαρακτηριστικό την προσήλωση
στις αρχές της αειφορίας και την διατήρηση του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος. 
Με γνώμονα την αναβάθμιση των υποδομών του Δήμου, βασική κατεύθυνση την προστασία και διάσωση της πολιτι -
στικής και οικιστικής παράδοσης, καίριους πυλώνες τις καινοτόμες και αναπτυξιακές δράσεις και τέλος την προσήλω-
ση στην ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους δημότες, ο
Δήμος Κέας έχει άμεση ανάγκη να προχωρήσει με ταχύτητα στην υλοποίηση έργων. 
Το φυσικό αντικείμενο των έργων (πράξης)  1. “Βελτίωση αγροτικής οδού από Πέρα – Μεριά έως Σπαθί” και 2. “Βελ-
τίωση αγροτικής οδού που συνδέει την επαρχιακή οδό Ιουλίδας Καστριανής με την περιοχή Οτζιά Δήμου Κέας” του
Δήμου Κέας συνολικού μήκους περίπου 8.700μ., αφορά σε βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών οδών. Ειδικότερα, προ-
βλέπεται η πραγματοποίηση εργασιών βελτίωσης στις υφιστάμενες οδούς μέσω ασφαλτόστρωσης, με ενιαίο πλάτος
κυκλοφορίας πλάτους περίπου 5,00μ. Σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ τεύχος 1 - Λειτουργική Κατάταξη Οδικών Έργων, οι
οδοί βρίσκονται εξ’ ολοκλήρου εκτός σχεδίου και δεν εξυπηρετούν παρόδια δόμηση, συνεπώς κατατάσσονται στην
ομάδα οδών Α, και επίσης όσον αφορά στην κατάταξη σε λειτουργική βαθμίδα, οι οδοί συνδέουν μεταξύ τους αγρο-
τικές εκτάσεις, συνεπώς κατατάσσονται στη βαθμίδα V.

Αναλυτικότερα, υφίσταται η αναγκαιότητα σύνταξης των Τευχών Δημοπράτησης καθώς και ελέγχου & θεώρησης των 
μελετών των Έργων.

1. “Βελτίωση αγροτικής οδού από Πέρα – Μεριά έως Σπαθί” και

2. “Βελτίωση αγροτικής οδού που συνδέει την επαρχιακή οδό Ιουλίδας Καστριανής με την περιοχή Οτζιά Δήμου
Κέας”

για την οποία έχει δεσμευτεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας με ΚΑΕ 00.6737.0007

ΑΡΘΡΟ 3:   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση των 
μελετών: 1. “Βελτίωση αγροτικής οδού από Πέρα – Μεριά έως Σπαθί” και 2. “Βελτίωση αγροτικής οδού που 
συνδέει την επαρχιακή οδό Ιουλίδας Καστριανής με την περιοχή Οτζιά Δήμου Κέας” από τον Αναπτυξιακό 
Οργανισμό Ο.Τ.Α. «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.» (ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) για λογαριασμό του Δήμου Κέας (ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ). 

Συγκεκριμένα,  ο  Αναπτυξιακός  Οργανισμός  «ΕΥΔΗΜΟΣ  Α.Ε.  -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» , στο πλαίσιο της παρούσας, θα παραδώσει στον Δήμο Κέας την κάτωθι
εργασία:
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 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης & ΣΑΥ-ΦΑΥ των έργων

 Έλεγχος και θεώρηση υφιστάμενων τεχνικών μελετών που θα χορηγηθούν από τον Δήμο Κέας.

ΑΡΘΡΟ     4:     ΠΕΡΙΟΧΗ     ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ     ΤΟΥ     ΕΡΓΟΥ  

Τα  έργα  αφορούν  στην  βελτίωση  της  αγροτικής  οδοποιίας   από  Πέρα  –  Μεριά  έως  Σπαθί  και  από  την
επαρχιακή οδό Ιουλίδας Καστριανής με την περιοχή Οτζιά Δήμου Κέας.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 6.200,00 €  (Έξι χιλιάδες διακόσια ευρώ),
στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.  που αναλογεί, και αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (δέσμευση πίστωσης στον
προϋπολογισμό  οικ. έτους 2022 του Δήμου Κέας με  ΚΑΕ 00.6737.0007, ύψους 6200,00€.

Ο παραπάνω προϋπολογισμός προκύπτει ύστερα από έκπτωση επί των προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών όπως
αυτές αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 
Η  αποπληρωμή των εργασιών πραγματοποιείται  από το  αρμόδιο  Αυτοτελές  Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Κέας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του
Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ», σύμφωνα με τα στάδια υλοποίησης
της μελέτης, ως κάτωθι:

 ΣΤΑΔΙΟ Α’: 100% του συνολικού προϋπολογισμού  

Κάθε αύξηση του κόστους των επιμέρους εργασιών ή της συμβατικής δαπάνης μετά την υπογραφή των 
συμφωνητικών με τους μελετητές, βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 6 :    ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   

1. Οι μελέτες θα εκπονηθούν από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α  σύμφωνα με τις διατάξεις που
ισχύουν.

2.   Σε  περίπτωση  μη  τήρησης  ή  πλημμελούς  τήρησης  από  τον  Αναπτυξιακό  Οργανισμό  των  εφαρμοζόμενων
διατάξεων για την ανωτέρω ανάθεση, δεν δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος
του Δήμου Κέας για τη χρηματοδότηση του έργου.

3.  Ο  Δήμος  Κέας  δεν  ευθύνεται  έναντι   άλλων προσώπων που δύνανται  να  εγείρουν  αξιώσεις  από τον  Φορέα
Υλοποίησης.

4. Μετά την οριστική παραλαβή των μελετών ο Δήμος Κέας αναλαμβάνει την ευθύνη για τις διαδικασίες ώστε να
καταστεί δυνατή η εφαρμογή τους,  με δικές του δαπάνες και ευθύνη. 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται έως δύο μήνες
(2). Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκπόνηση του έργου μέχρι την οριστική παραλαβή του. Η
σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) επιπλέον έτος με συμφωνία των συμβαλλομένων και με εισήγηση
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 10.
2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
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3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με έγγραφη συμφωνία των
συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση
της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού
αντικειμένου αυτής.
Το έργο θα παραδοθεί κατά τμήματα, ως κάτωθι:

ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Υλοποίηση έργου
1.i. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης & ΣΑΥ/ΦΑΥ
1.ii. Έλεγχος & θεώρηση του συνόλου των Μελετών που αφορούν το έργο

Το χρονοδιάγραμμα των παραδοτέων ανά στάδιο έχει ως κάτωθι:

 Α΄ Στάδιο: Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της παρούσας

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

   Ο ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. αναλαμβάνει:
 Να συντάξει τα Τεύχη Δημοπράτησης και τα ΣΑΥ/ΦΑΥ.
 Να ελέγξει και να θεωρήσει τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες που θα απαιτηθούν σύμφωνα με την κείμενη

νομοθεσία και τις προβλεπόμενες διαδικασίες της παρούσης. 
 Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση στους αντισυμβαλλόμενους και στους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς,

όποτε αυτό του ζητηθεί. 
 Να οργανώσει την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης σε διαδικαστικό επίπεδο. 
 Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό  προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα για την

ομαλή  υλοποίηση  και  έγκαιρη  ολοκλήρωση  των μελετών,  στις  προβλεπόμενες  ημερομηνίες,  όποτε  αυτό
κριθεί απαραίτητο. 

 Να διαθέτει  τον  αναγκαίο  χώρο,  που  χρειάζεται  ,  καθώς και  την  παροχή  υπηρεσιών  από  τα  διαθέσιμα
στελέχη της στα γραφεία των υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλοποίηση των μελετών. 

 Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης των μελετών.
 Να ορίσει τον εκπρόσωπο του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8. 
 Να παρέχει Γραμματειακή Υποστήριξη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από υπάλληλό του.
 Να αποστέλλει  στο αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέας κάθε πιστοποίηση

δαπάνης και λογαριασμό έργου που φέρει την έγκριση του ιδίου με επισυναπτόμενα τα τιμολόγια και τα
λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο, σε τρία επικυρωμένα (3) αντίγραφα, προκειμένου να
προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.

 Την εν γένει συνεχή ενημέρωση του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του
Δήμου Κέας για όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου.

Β.   Ο Δήμος Κέας αναλαμβάνει:
3) Να παρέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα

απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης. 
4) Να ορίσει τον εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8.
5) Την υποχρέωση να εξασφαλίσει την πληρωμή του οικονομικού αντικειμένου της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 9:  ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 

Ο ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων, για τη μη έγκαιρη έναρξη και
ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης.

Ο Δήμος Κέας είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του ΕΥΔΗΜΟΥ
Α.Ε. Ο.Τ.Α., σχετιζομένων, είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας και τη χρήση των χώρων παρέμβασης, είτε με τη μη λήψη
όλων των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων και τη μη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση του έργου.  
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Ο ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητας του και γενικότερα να μεριμνά
για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου  και την από αυτόν απορρόφηση των πιστώσεων.

ΑΡΘΡΟ 10: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Για  την  ορθή  παρακολούθηση  της  εφαρμογής  της  παρούσας  συγκροτείται  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης,
αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, τα οποία είναι: α) δύο (2) στελέχη του Δήμου Κέας με τους αναπληρωτές τους, οι
οποίοι ορίζονται από την Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Κέας,  β) ένα (1) στέλεχος του ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. 

Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Κέας. 

3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής και την
τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την πληρωμή κάθε λογαριασμού – πιστοποίησης που έχει
εγκριθεί αρμοδίως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
β)  εισηγείται  στους  συμβαλλόμενους  για  κάθε  μέτρο  που  κρίνει  αναγκαίο  για  την  βέλτιστη  υλοποίηση  της
προγραμματικής σύμβασης
γ) ενημερώνεται για την πορεία υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας.
δ) εισηγείται αιτιολογημένα στην Οικονομική Επιτροπή για την ανάγκη τροποποίησης των όρων της προγραμματικής
σύμβασης. 

4.  Η Επιτροπή συγκαλείται  μετά από την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη του Προέδρου της και με γραπτή
πρόσκληση,  η  οποία  θα  πρέπει  να  επιδοθεί  τόσο  στα  τακτικά  όσο  και  στα  αναπληρωματικά  μέλη  της  τρεις
τουλάχιστον μέρες πριν από  την ημερομηνία συνεδρίασης.

5. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά από την υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό
μέλος της.

6. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α. ή στα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας όπως ορίζεται ειδικότερα στην πρόκληση του Προέδρου της ή με
τηλεδιάσκεψη.  Κατά  τη  συνεδρίαση  υπάρχει  απαρτία  αν  μετέχουν  στη  σύνθεση  της  Επιτροπής  τακτικά  ή
αναπληρωματικά μέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία πέμπτα του συνόλου των μελών της.  Η Επιτροπή
αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών της 

7. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών πρακτικών εκτελεί υπάλληλος
του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α. 

ΑΡΘΡΟ 11 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.  Η  Προγραμματική  Σύμβαση  τροποποιείται  έπειτα  από  εισήγηση  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  προς  τα
αντισυμβαλλόμενα μέρη ειδικώς αιτιολογημένη αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση. Για την
τροποποίησή  της  λαμβάνεται  απόφαση  των  αρμοδίων  οργάνων  των  συμβαλλομένων  μερών  και  υπογράφεται
τροποποιητική σύμβαση.

2.Τροποποιήσεις αναφορικά με το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης της σύμβασης δεν επιτρέπονται.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ

1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
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2.  Η  παράβαση  οποιουδήποτε  όρου  της  παρούσας  από  έναν  εκ  των  αντισυμβαλλομένων,  παρέχει  στον  έτερο
αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να  αξιώσει  αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός
εύλογου χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς αξιώνοντας κάθε
θετική ή αποθετική ζημία του, καθώς και να εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς
στους όρους της παρούσης προγραμματικής συμβάσεως.

ΑΡΘΡΟ 13 :  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας
σύμβασης η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, επιλύεται από
τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 14 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Καμία  τροποποίηση  της  προγραμματικής  Σύμβασης  ή  επέκτασή  της,  λόγω  ανάγκης  εκτέλεσης

συμπληρωματικών εργασιών δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των

συμβαλλομένων  μερών  που  στην  προκειμένη  περίπτωση  είναι  τα  μέλη  της  Κοινής  Επιτροπής,  τα  οποία

αποφασίζουν σχετικά και στη συνέχεια υποβάλλουν την απόφασή τους για έγκριση στα αρμόδια συλλογικά

όργανα των αντισυμβαλλομένων.

2. Η για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε

συμβαλλόμενο μέρος ή ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση ή καθυστέρηση

στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να

θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών, από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή

αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα.

3. Η παράβαση  οποιουδήποτε  από τους  όρους  αυτής  της  σύμβασης,  που  θεωρούνται  όλοι  ουσιώδεις  ή  η

παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη,

παρέχει  στα  υπόλοιπα  το  δικαίωμα  να  καταγγείλουν  τη  σύμβαση  και  να  αξιώσουν  κάθε  θετική  ή

αποθεματική ζημιά τους.

4. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης που

θα ανατίθεται κατά περίπτωση και θα αναλαμβάνει η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε., πάνω από 30 εργάσιμες μέρες από

τους χρόνους που τέθηκαν συνολικά, είναι δυνατόν να ζητηθεί από την ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. να καταβάλλει για

κάθε ημέρα πρόσθετης καθυστέρησης και μέχρι και 30 ημέρες, ποινική ρήτρα ίση με το δύο τοις χιλίοις (2‰)

της συμβατικής αμοιβής και  μέχρι  συνολικού ποσού που αντιστοιχεί  ποσοστιαία στο 6% της συμβατικής

αμοιβής αυτού.

5. Αντίστοιχα,  ο  συμβαλλόμενος  που  έχει  την  ευθύνη  της  οικονομικής  διαχείρισης  και  καταβολής  των

αναγκαίων πόρων, οφείλει να προβαίνει άμεσα και ανελλιπώς στις χρηματοδοτήσεις όπως ορίσθηκαν κατά

συγκεκριμένες φάσεις (άρθρο 4 της παρούσας Σύμβασης). Παρομοίως καθυστέρηση πληρωμής 30 ημερών

μετά  την  έγκριση  πληρωμής  από  την  Κοινή  Επιτροπή  (Κ.Ε.),  αποτελεί  αιτία  για  αναστολή  εργασιών  και

καταβολή τόκων υπερημερίας με ημερομηνία έναρξης 60 ημέρες μετά την εγκριτική απόφαση πληρωμής από

την  Κ.Ε.  της  σύμβασης.  Κατά  την  περίπτωση  αυτή,  αυτοδικαίως,  χορηγείται  ισόχρονη  παράταση  στην

υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
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6. Η Κ.Ε. Παρακολούθησης της σύμβασης αποφαίνεται, κατόπιν σχετικής αίτησης της ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε., για την

αναγνώριση αποζημίωσης για τυχόν θετικές ζημιές, μη οφειλόμενες σε δική της υπαιτιότητα.

7. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να παραδώσει όλα τα στοιχεία

που έχει στη διάθεσή της και αφορούν στο αντικείμενο που έχει αναλάβει, τα οποία αποτελούν πνευματική

ιδιοκτησία του Κέας

8. Ταυτόχρονα  ο  συμβαλλόμενος  που  είναι  υπεύθυνος  για  την  οικονομική  διαχείριση  και  καταβολή  των

αναγκαίων πόρων υποχρεούται να της καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που προσέφερε,

συμψηφίζοντάς το με τα ποσά που έχει ήδη καταβάλλει.

9. Στο  πλαίσιο  της  παρούσας  σύμβασης  και  καθ’  όλη  τη  διάρκειά  της  η  συλλογή  και  επεξεργασία  τυχόν

προσωπικών δεδομένων κατά τα ανωτέρω γίνεται σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή

νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, ως

κάθε φορά ισχύει.

10. Η διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση του συμβαλλόμενου ώστε να

απαντήσει εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από

την παραλαβή της έγγραφης ειδοποίησης.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων

συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από δύο

(2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

       ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΤΟΥΛΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Πίνακας Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών

Σύνταξη Τευχών 
Δημοπράτησης & ΣΑΥ-ΦΑΥ

Έλεγχος και θεώρηση 
υφιστάμενων τεχνικών 

μελετών

Συνολικό κόστος δαπανών 1,50 17.805,15 € 17.805,15 €

Τελικό κόστος 17.805,15 € 17.805,15 €
Φ.Π.Α. 24% 4.273,24 € 4.273,24 €
Γενικό Σύνολο 1,50 22.078,39 € 22.078,39 €

17.805,15 €1 450,00 € 1,199 1,50 17.805,15 €

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α/Α ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 
βάσει ΦΕΚ 2519/Β/2017

ΓΕΝ. 4

ΤΚ

(βάσει της υπ. Αριθμ. 
πρωτ. 89943/02.04.2021 

εγκυκλίου 
αναπροσαρμογής ΤΚ)

Πίνακας Αμοιβών Μελετών μετά την έκπτωση

Υπολογισμός αμοιβών μελετών μετά την έκπτωση
Είδος μελέτης Αμοιβή

Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης &
ΣΑΥ-ΦΑΥ

5.000,00 €
Έλεγχος και θεώρηση υφιστάμε-

νων τεχνικών μελετών
ΣΥΝΟΛΟ : 5.000,00 €

Φ.Π.Α.(24%): 1.200,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. : 6.200,00 €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

Στάδια

Τίτλοι Έργων & παραδοτέα Μήνες 1 2
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης & ΣΑΥ-ΦΑΥ έως 2 * *

Έλεγχος και θεώρηση υφιστάμενων τεχνικών μελετών έως 2 * *

Α

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 45/2022
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ΘΕΜΑ 6ο : Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης “Κατασκευή γηπέδου 11Χ11στη θέση προ-
φήτης  Ηλίας  της  νήσου  Κέας”  από  το  Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ»,  στο  πλαίσιο  της
Πρόσκλησης  IV “Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δή-
μων”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευ-
θέριος]

   
Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  6ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει  ότι,  σύμφωνα  με  την  με  αρ.  πρωτ.  85862/03.12.2019  απόφαση  του  Υπουργείου
Εσωτερικών   (ΑΔΑ:  Ψ4ΖΔ46ΜΤΛ6-43Σ)  με  θέμα  Ένταξη  Πράξης  του  Δήμου  Κέας  με  τίτλο
«Κατασκευή  γηπέδου  11x11  στη  θέση  Προφήτης  Ηλίας  της  νήσου  Κέας»  στο  Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ»,  στο  πλαίσιο  της  Πρόσκλησης  ΙV  «Κατασκευή,  επισκευή  και  συντήρηση
αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» και λαμβάνοντας υπόψη:

5.Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ – 055
στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας
(ειδικό  πρόγραμμα  ενίσχυσης  των  δήμων)»  με  ενάριθμο  2017ΣΕ05500010  και  προϋπολογισμό
1.000.000.000 € (ΑΔΑ : 7ΖΧΡ465ΧΙ8-3ΚΖ).
6.Το υπ’ αριθμ. 3480/24.07.2019 αίτημα ένταξης του Δήμου Κέας Ν. Κυκλάδων.

-καλείται η Ο.Ε. να αποδεχθεί το ποσό των 600.000,00 € από πιστώσεις ΠΔΕ Υπ. Εσωτερικών ΣΑΕ
0552 2017ΣΕ0550010 και 

-να εγκρίνει την εγγραφή του ποσού 350.000,00 € σε ΚΑ εσόδων του Δήμου Κέας.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα
ανωτέρω και την εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.  Αποδέχεται  το  ποσό  των  600.000,00  €  από  πιστώσεις  ΠΔΕ  Υπ.  Εσωτερικών  ΣΑΕ  0552
2017ΣΕ0550010 και

2. Εγκρίνει την εγγραφή του ποσού 350.000,00 € σε ΚΑ εσόδων του Δήμου Κέας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 46/2022
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ΘΕΜΑ 7Ο :  Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης “Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιί
ας νήσου Κέας” στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – 
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  7ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει  ότι,  σύμφωνα  με  την  με  αρ.  πρωτ.  10725/02.03.2022  απόφαση  του  Υπουργείου
Εσωτερικών   (ΑΔΑ:  ΩΝΑ146ΜΤΛ6-ΔΗΘ)  με  θέμα  Ένταξη  του  έργου  με  τίτλο  «Βελτίωση
Βατότητας  Αγροτικής  Οδοποιίας  Νήσου  Κέας»  στο  Πρόγραμμα  «ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ» και
λαμβάνοντας υπόψη:

7.Την χρηματοδότηση του έργου που πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται
από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του
Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών 

8.Το υπ’ αριθμ. 2275/28.05.2021 αίτημα ένταξης του Δήμου Κέας Ν. Κυκλάδων.

-καλείται  η  Ο.Ε.  να  αποδεχθεί  το  ποσό των 1.292.766,42 € από πιστώσεις  του Προγράμματος
Αντώνης Τρίτσης ως φαίνεται ανωτέρω

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα
ανωτέρω και την εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται το ποσό των 1.292.766,42 € από πιστώσεις του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 47/2022
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ΘΕΜΑ 8Ο : Αποδοχή των όρων συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020», Πρόσκληση 5474/23-12-2021 (ΑΔΑ 
943Θ4653-ΠΓ-9Ν3), στο ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» - ΥΠΟΜΕ-
ΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρο-
νισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» - ΔΡΑΣΗ 4.3.4. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑ-
ΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ», για την πράξη (έργο):«Βελτίωση 
αγροτικής οδού Πέρα Μεριά - Σπαθί Δήμου Κέας». [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – 

          Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

 O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής:

Το  Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  &  Τροφίμων  εξέδωσε  πρόσκληση  με  αριθμό  πρωτ:
5474/23.12.2021 και ΑΔΑ 943Θ4653ΠΓ-9Ν3 και τίτλο «Πρόσκληση  για την υποβολή πρότασης στο
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στο ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία
του ενεργητικού» - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την
ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» - ΔΡΑΣΗ 4.3.4.
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ».
Η  πρόσκληση  αφορά  στη  χρηματοδότηση  δράσεων  που  αφορούν  στη  βελτίωση  της
πρόσβασης  σε  γεωργική  γη  και  κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις,  με  στόχο  τη  μείωση  του
κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών
μηχανημάτων καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.

Η  εξασφάλιση  της  εύκολης  και  ασφαλούς  προσπελασιμότητας  στις  γεωργικές  και
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση
και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της
παραγωγής κλπ), συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με
θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα. Το πεδίο εφαρμογής της δράσης περιλαμβάνει την
κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση με υποχρεωτική
την ασφαλτόστρωση ή την τσιμεντόστρωση.

Στο  πλαίσιο  της  δράσης,  είναι  δυνατή  η  χρηματοδότηση  εργασιών  βελτίωσης  των
υφιστάμενων αγροτικών οδών, όπως βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών ή
κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετοί απορροής όμβριων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης
κ.α.).

Ο  Δήμος  Κέας  προτίθεται   να  υποβάλει  αίτηση  χρηματοδότησης  για  την  πράξη
(έργο):«Βελτίωση αγροτικής οδού Πέρα Μεριά - Σπαθί Δήμου Κέας»
 Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία
και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α') με τίτλο «Στρατηγική
αναπτυξιακή  προοπτική  των  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  ρύθμιση  ζητημάτων
αρμοδιότητας  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  άλλες  διατάξεις»  και  σύμφωνα  με  το  άρθρο  117,
παράγραφος  2  αυτού,  στις  αρμοδιότητες  της  Οικονομικής  Επιτροπής  περιήλθε  η  λήψη



48

αποφάσεων  για  την  υποβολή  προτάσεων  εκ  μέρους  του  Δήμου  για  τη  χρηματοδότηση  ή
επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και πόρους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα.

Παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση για τα κάτωθι:

1) Την  έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020», Πρόσκληση 5474/23-12-2021 (ΑΔΑ 943Θ4653-ΠΓ-9Ν3), στο ΜΕΤΡΟ 4:
«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε
υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας
και της δασοκομίας» - ΔΡΑΣΗ 4.3.4. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ», για την πράξη (έργο):«Βελτίωση αγροτικής οδού Πέρα Μεριά - Σπαθί Δήμου
Κέας» με συνολικό προϋπολογισμό 1.000.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α. 24% που αφορά στη βελτίωση
υφιστάμενης αγροτικής οδού συνολικού  μήκους ~5 km στην περιοχή Πέρα Μεριά - Σπαθί του
Δήμου Κέας. Η πράξη θα αποτελείται από 2 υποέργα:

α.  Έργο  με   τιτλο  «Βελτίωση  αγροτικής  οδού  Πέρα  Μεριά  -  Σπαθί  Δήμου  Κέας»  συνολικού
προϋπολογισμού 976.000,00€ συμπ. ΦΠΑ

β. Αρχαιολογική αυτεπιστασία ποσού 24.000,00€

2) Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης µε αριθμό πρωτ 5474/23.12.2021 και ΑΔΑ
943Θ4653ΠΓ-9Ν3 και τίτλο «Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στο ΜΕΤΡΟ 4:  «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» -
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3:  «Στήριξη για επενδύσεις  σε  υποδομές  που συνδέονται  με  την ανάπτυξη,  τον
εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» - ΔΡΑΣΗ 4.3.4. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ».

3) Αναλαμβάνει τη δέσμευση εγγραφής του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του
Δήμου Κέας,  στον Άξονα Προτεραιότητας  1  –Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής,  στο Μέτρο 1.3  –
Συγκοινωνίες – Κυκλοφορία- Στάθμευση, στο Γενικό Στόχο 1.3.1 – Βελτίωση προσπέλασης δρόμων
και πεζοδρομίων.

4) Βεβαιώνεται ότι η περιοχή παρέμβασης της μελέτης ανήκει στην ιδιοκτησία του
Δήμου Κέας.

5) Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου κας Ειρήνης Βελισσαροπούλου για τις περαιτέρω
ενέργειες, ώστε να υποβληθεί η πρόταση χρηματοδότησης.

Η  Οικονομικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
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1.Την  έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020», Πρόσκληση 5474/23-12-2021 (ΑΔΑ 943Θ4653-ΠΓ-9Ν3), στο ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις
σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που
συνδέονται  με  την  ανάπτυξη,  τον  εκσυγχρονισμό  ή  την  προσαρμογή  της  γεωργίας  και  της
δασοκομίας»  -  ΔΡΑΣΗ  4.3.4.  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΣΕ  ΓΕΩΡΓΙΚΗ  ΓΗ  ΚΑΙ  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ», για την πράξη (έργο):«Βελτίωση αγροτικής οδού Πέρα Μεριά - Σπαθί Δήμου
Κέας» με συνολικό προϋπολογισμό1.000.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α. 24% που αφορά στη βελτίωση
υφιστάμενης αγροτικής οδού συνολικού  μήκους ~5 km στην περιοχή Πέρα Μεριά - Σπαθί του
Δήμου Κέας. Η πράξη θα αποτελειται από 2 υποέργα:
α.  Έργο  με   τιτλο  «Βελτίωση αγροτικής  οδού  Πέρα Μεριά  -  Σπαθί  Δήμου  Κέας»  συνολικού
προϋπολογισμού 976.000,00€ συμπ. ΦΠΑ
β. Αρχαιολογική αυτεπιστασία 24.000,00€

2.Την  αποδοχή  των  όρων  της  πρόσκλησης  µε  αριθμό  πρωτ  5474/23.12.2021  και  ΑΔΑ
943Θ4653ΠΓ-9Ν3 και τίτλο «Πρόσκληση  για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στο ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» -
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον
εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» - ΔΡΑΣΗ 4.3.4. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ».

3.Αναλαμβάνει  τη δέσμευση εγγραφής του έργου στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου
Κέας,  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  1  –Περιβάλλον  &  Ποιότητα  Ζωής,  στο  Μέτρο  1.3  –
Συγκοινωνίες  –  Κυκλοφορία-  Στάθμευση,  στο  Γενικό  Στόχο  1.3.1  –  Βελτίωση  προσπέλασης
δρόμων και πεζοδρομίων.

4.Βεβαιώνεται ότι η περιοχή παρέμβασης της μελέτης ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου Κέας.

5.Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου κας Ειρήνης Βελισσαροπούλου για τις περαιτέρω ενέργειες,
ώστε να υποβληθεί η πρόταση χρηματοδότησης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 48/2022
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ΘΕΜΑ 9Ο : Αποδοχή των όρων συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό
πρόγραμμα  «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  2014-2020»,  Πρόσκληση  5474/23-12-2021  (ΑΔΑ
943Θ4653-ΠΓ-9Ν3), στο ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» - ΥΠΟΜΕ-
ΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρο-
νισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» - ΔΡΑΣΗ 4.3.4. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑ-
ΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ», για την πράξη (έργο):«Βελτίωση
αγροτικής οδού που συνδέει την επαρχιακή οδό Ιουλίδας Καστριανής με την περιοχή Οτζιά Δή-
μου Κέας». [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευ-
θέριος]

 O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής:

Το  Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  &  Τροφίμων  εξέδωσε  πρόσκληση  με  αριθμό  πρωτ:
5474/23.12.2021 και ΑΔΑ 943Θ4653ΠΓ-9Ν3 και τίτλο «Πρόσκληση  για την υποβολή πρότασης στο
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στο ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία
του ενεργητικού» - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την
ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» - ΔΡΑΣΗ 4.3.4.
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ».
Η  πρόσκληση  αφορά  στη  χρηματοδότηση  δράσεων  που  αφορούν  στη  βελτίωση  της
πρόσβασης  σε  γεωργική  γη  και  κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις,  με  στόχο  τη  μείωση  του
κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών
μηχανημάτων καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.

Η  εξασφάλιση  της  εύκολης  και  ασφαλούς  προσπελασιμότητας  στις  γεωργικές  και
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση
και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της
παραγωγής κλπ), συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με
θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.Το πεδίο εφαρμογής της δράσης περιλαμβάνει την
κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση με υποχρεωτική
την ασφαλτόστρωση ή την τσιμεντόστρωση.

Στο  πλαίσιο  της  δράσης,  είναι  δυνατή  η  χρηματοδότηση  εργασιών  βελτίωσης  των
υφιστάμενων αγροτικών οδών, όπως βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών ή
κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετοί απορροής όμβριων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης
κ.α.).

Ο  Δήμος  Κέας  προτίθεται   να  υποβάλει  αίτηση  χρηματοδότησης  για  την  πράξη  (έργο):
«Βελτίωση  αγροτικής  οδού  που  συνδέει  την  επαρχιακή  οδό  Ιουλίδας  Καστριανής  με  την
περιοχή Οτζιά Δήμου Κέας»

 Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία
και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου.
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Έχοντας  υπόψη  τις  διατάξεις  του  Ν.  4674/20  (ΦΕΚ  53/11.03.2020  τεύχος  Α')  με  τίτλο
«Στρατηγική  αναπτυξιακή  προοπτική  των  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  ρύθμιση
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και σύμφωνα με το
άρθρο 117, παράγραφος 2 αυτού, στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής περιήλθε η
λήψη αποφάσεων για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση
ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα.

Παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση για τα κάτωθι:

1.Την έγκριση υποβολής πρότασης στο  χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020», Πρόσκληση 5474/23-12-2021 (ΑΔΑ 943Θ4653-ΠΓ-9Ν3), στο ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις
σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που
συνδέονται  με  την  ανάπτυξη,  τον  εκσυγχρονισμό  ή  την  προσαρμογή  της  γεωργίας  και  της
δασοκομίας»  -  ΔΡΑΣΗ  4.3.4.  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΣΕ  ΓΕΩΡΓΙΚΗ  ΓΗ  ΚΑΙ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ», για την πράξη (έργο):«Βελτίωση αγροτικής οδού που
συνδέει την επαρχιακή οδό Ιουλίδας Καστριανής με την περιοχή Οτζιά Δήμου Κέας» με συνολικό
προϋπολογισμό 724.000,00 συμπ. Φ.Π.Α. 24% που αφορά στη βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδού
συνολικού  μήκους ~3,680 km στην περιοχή. Η πράξη θα αποτελείται από 2 υποέργα:

α.  Έργο με  τιτλο «Βελτίωση αγροτικής  οδού που συνδέει  την επαρχιακή οδό Ιουλίδας
Καστριανής με την περιοχή Οτζιά Δήμου Κέας» συνολικού προϋπολογισμού 700.000,00€

β. Αρχαιολογική αυτεπιστασία ποσό 24.000,00€

2.Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης µε αριθμό πρωτ 5474/23.12.2021 και ΑΔΑ 943Θ4653ΠΓ-
9Ν3 και τίτλο «Πρόσκληση  για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2014-2020 στο ΜΕΤΡΟ 4:  «Επενδύσεις  σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» -  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3:
«Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την
προσαρμογή της  γεωργίας  και  της  δασοκομίας»  -  ΔΡΑΣΗ 4.3.4.  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ».

3.Αναλαμβάνει τη δέσμευση εγγραφής του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κέας,
στον Άξονα Προτεραιότητας 1 –Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής, στο Μέτρο 1.3 – Συγκοινωνίες –
Κυκλοφορία- Στάθμευση, στο Γενικό Στόχο 1.3.1 – Βελτίωση προσπέλασης δρόμων και πεζοδρομίων.

4.Βεβαιώνεται ότι η περιοχή παρέμβασης της μελέτης ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου Κέας.

5.Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου κας Ειρήνης Βελισσαροπούλου για τις περαιτέρω ενέργειες, ώστε
να υποβληθεί η πρόταση χρηματοδότησης.

Η  Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
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1.  Την  έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  2014-2020»,  Πρόσκληση  5474/23-12-2021  (ΑΔΑ  943Θ4653-ΠΓ-9Ν3),  στο
ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για
επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή
της γεωργίας και της δασοκομίας» - ΔΡΑΣΗ 4.3.4. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ
ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ», για την πράξη (έργο):«Βελτίωση αγροτικής
οδού που συνδέει την επαρχιακή οδό Ιουλίδας Καστριανής με την περιοχή Οτζιά Δήμου Κέας» με
συνολικό προϋπολογισμό 724.000,00 συμπ. Φ.Π.Α. 24% που αφορά στη βελτίωση υφιστάμενης
αγροτικής οδού συνολικού  μήκους ~3,680 km στην περιοχή.  Η πράξη θα αποτελείται  από 2
υποέργα:

α.  Έργο με  τιτλο «Βελτίωση αγροτικής  οδού που συνδέει  την επαρχιακή οδό Ιουλίδας
Καστριανής με την περιοχή Οτζιά Δήμου Κέας» συνολικού προϋπολογισμού 700.000,00€

β. Αρχαιολογική αυτεπιστασία ποσό 24.000,00€

2.Την  αποδοχή  των  όρων  της  πρόσκλησης  µε  αριθμό  πρωτ  5474/23.12.2021  και  ΑΔΑ
943Θ4653ΠΓ-9Ν3 και τίτλο «Πρόσκληση  για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στο ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» -
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον
εκσυγχρονισμό  ή  την  προσαρμογή  της  γεωργίας  και  της  δασοκομίας»  -  ΔΡΑΣΗ  4.3.4.
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΣΕ  ΓΕΩΡΓΙΚΗ  ΓΗ  ΚΑΙ  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ».

3.Αναλαμβάνει  τη  δέσμευση  εγγραφής  του  έργου  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  του  Δήμου
Κέας,  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  1  –Περιβάλλον  &  Ποιότητα  Ζωής,  στο  Μέτρο  1.3  –
Συγκοινωνίες  –  Κυκλοφορία-  Στάθμευση,  στο  Γενικό  Στόχο  1.3.1  –  Βελτίωση  προσπέλασης
δρόμων και πεζοδρομίων.

4.Βεβαιώνεται ότι η περιοχή παρέμβασης της μελέτης ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου Κέας.

5.Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου κας Ειρήνης Βελισσαροπούλου για τις περαιτέρω ενέργειες,
ώστε να υποβληθεί η πρόταση χρηματοδότησης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 49/2022
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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                            Καμίλης Θεόδωρος   

                      Δεμένεγας Κωνσταντίνος 

                                                     Λουρής Αντώνιος 

                                               Πατηνιώτη Μαρία 

                                                           Δεμένεγας Νικόλαος

 Γροσομανίδη Παρασκευ


