9ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 8ης Απριλίου 2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 9ης/08.04.2022
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 8 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς (ΠΝΠ
ΦΕΚ55/11-3-2020), η 9η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ. 1490/04.04.2022 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.
ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ
1. Τζουβάρας Ελευθέριος
2. Καμίλης Θεόδωρος
3. Δεμένεγας Κωνσταντίνος
4. Λουρής Αντώνιος
5. Πατηνιώτη Μαρία
6. Δεμένεγας Νικόλαος
7. Γροσομανίδη Παρασκευή

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ
ΟΥΔΕΙΣ

Ο συντονισμός της διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων και την συγγραφή του συνοπτικού πρακτικού έγινε
από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 8ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 1490/04.04.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)
ΘΕΜΑ 1ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την κάλυψη δαπανών ταχυδρομικών τελών. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 2ο : Αποδοχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης από τους ΚΑΠ έτους 2022 προς κάλυψη λειτουργικών και κατά προτεραιότητα δαπανών θέρμανσης σχολείων και αναμόρφωση προϋπολογισμού. [Εισηγητής
: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 3ο : Αποδοχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης μηνός Μαρτίου έτους 2022 προς κάλυψη λειτουργικών ή/και υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων και αναμόρφωση προϋπολογισμού.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 4Ο : Παράταση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού «Δήμος Κέας» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» για την πράξη «Ίδρυση παιδικού σταθμού Δήμου Κέας με
ένα τμήμα παιδικής (νηπιακής) φροντίδας». [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 5Ο : Παράταση διάρκειας συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού λόγω COVID-19. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος ]
ΘΕΜΑ 6Ο : Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης για την “Προμήθεια εφαρμογής διασύνδεσης με
ΔΙΑΣ για ηλεκτρονικές πληρωμές για την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Κέας”. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος
– Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος ]
ΘΕΜΑ 7Ο : Έγκριση απολογισμού οικ.έτους 2021 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος ]
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ΘΕΜΑ 1ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την κάλυψη δαπανών ταχυδρομικών τελών.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής :
Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) ορίζονται τα εξής :
«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται η έκδοση
ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα
στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων».
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση
δαπανών.
Με το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 αντικαταστάθηκε το άρθρο 103 του Ν. 3463/06, το οποίο αναφερόταν στις
αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία αντικαταστάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.
Προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για ταχυδρομικά τέλη του Δήμου, παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για
την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου
κ. Σωτηρίας Μυκωνιάτη
ποσού 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισμού έτους 2022 με τίτλο “Ταχυδρομικά
Τέλη”, στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση.
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 του άρθρου 32
του ΒΔ 17/5-15/6/1959
2. Το γεγονός ότι η έκδοση του εντάλματος προπληρωμής ικανοποιεί τις ανάγκες του δικαιούχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου κ. Σωτηρίας Μυκωνιάτη για
κάλυψη δαπανών για ταχυδρομικά τέλη.
2. Η διάθεση πίστωσης ύψους 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6221 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022
στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση θα γίνει με απόφαση του διατάκτη.
3. Η υπόλογος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών μηνών, στην οποία θα
επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/515/6/1959.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 53/2022
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ΘΕΜΑ 2ο : «Αποδοχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης από τους ΚΑΠ έτους 2022 προς κάλυψη
λειτουργικών και κατά προτεραιότητα δαπανών θέρμανσης σχολείων, και αναμόρφωση
προϋπολογισμού».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής :
Λαμβάνοντας υπόψη:
Α) την περ. ιη του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του Ν.4735/20 το
οποίο ορίζει το εξής: «Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και
αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής
εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από
22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020
(Α΄ 177).»
Β) Την παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 ΠΝΠ (Α΄161) στο οποίο ορίζονται τα εξής : «…Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το προηγούμενο εδάφιο
αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση του συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.»
Γ) Το υπ΄ αριθμό 17676/17-3-2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα «Συμπληρωματική κατανομή ποσού
14.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για
την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.» στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
«Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών συνολικό ποσό ύψους 14.000.000,00 €,
σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους». Για τον Δήμο Κέας το ποσό ανέρχεται σε 5.210,00€.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε τα κάτωθι:
1. Την αποδοχή της συμπληρωματικής κατανομής από τους ΚΑΠ προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και
κατά προτεραιότητα δαπανών θέρμανσης, ποσού 5.210,00€.
2. Την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ένταξη
των πιστώσεων ως εξής:
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική Διαμόρφωση

4311.0001

ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/
θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης
(άρθρο 55,ν.1946/1991)»

41.480,00

5.210,00

46.690,00

00.6711.0005

Απόδοση σε σχολικές επιτροπές

50.180,00

5.210,00

55.390,00
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Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την αποδοχή της συμπληρωματικής κατανομής από τους ΚΑΠ προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και
κατά προτεραιότητα δαπανών θέρμανσης, ποσού 5.210,00€.
2. Την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ένταξη
των πιστώσεων ως εξής:
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική Διαμόρφωση

4311.0001

ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/
θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης
(άρθρο 55,ν.1946/1991)»

41.480,00

5.210,00

46.690,00

00.6711.0005

Απόδοση σε σχολικές επιτροπές

50.180,00

5.210,00

55.390,00

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 54/2022
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ΘΕΜΑ 3ο : «Αποδοχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης μηνός Μαρτίου έτους 2022 προς κάλυψη
λειτουργικών ή/και υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων και αναμόρφωση
προϋπολογισμού».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής :
Λαμβάνοντας υπόψη :
Α) την περ. ιη του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του Ν.4735/20 το
οποίο ορίζει το εξής: «Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και
αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής
εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από
22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020
(Α΄ 177)».
Β) Την παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 ΠΝΠ (Α΄161) στο οποίο ορίζονται τα εξής :
«…Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το προηγούμενο
εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση του συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από
την ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.»
Γ) Το υπ΄ αριθμό 17664/17-3-2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική
απόφαση μηνός Μαρτίου έτους 2022» στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
«Κατανέμουμε σε όλους τους Δήμους της Χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών συνολικό ποσό ύψους 57.000.000,00 €, ως έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων». Για τον Δήμο Κέας το
ποσό ανέρχεται σε 27.773,55 €.
Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε τα κάτωθι:
1. Την αποδοχή της συμπληρωματικής κατανομής μηνός Μαρτίου 2022 από τους ΚΑΠ προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών ή/και υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, ποσού 27.773,55 €.
2. Την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ένταξη των
πιστώσεων ως εξής:

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική Διαμόρφωση

0611.0002

ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (συμπλ. κατανομή )

0,00

27.773,55

27.773,55
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Κ.Α.Ε.

00.6736.0002

00.8251.0001
00.8251.0002
10.6699
15.6041.0002

15.6054.0002

15.6279.0002

15.6471.0007

30.6117.0013

30.6262.0019
70.7133

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Επιχορήγηση για την
πολιτιστική εκδήλωση
Γιορτή Παραμυθιών
Πάγια προκαταβολή στην
δημοτική κοινότητα
Ιουλίδας
Πάγια προκαταβολή στην
τοπική κοινότητα Κορησσίας
Λοιπές προμήθειες
αναλωσίμων
Τακτικές αποδοχές
υπαλλήλων ορισμένου
χρόνου (covid)
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων ορισμένου
χρόνου (covid)
Λοιπές δαπάνες για
ύδρευση, άρδευση,
φωτισμό, καθαριότητα
Πολιτιστική εκδήλωση
έκθεσης φωτογραφίας
«Βιόσφαιρα - Φωτογραφικά
τεκμήρια Κέας»
Αμοιβή για την
νομιμοποίηση υφιστάμενου
λιμενικού έργου στις
Ποίσσες
Συντήρηση και επισκευή
λοιπών μόνιμων
εγκαταστάσεων
Έπιπλα σκεύη

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική Διαμόρφωση

6.000,00

1.000,00

7.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

9.840,00

6.560,00

16.400,00

2.715,00

1.815,00

4.530,00

1.800,00

2.000,00

3.800,00

6.000,00

500,00

6.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

500,00

6.398,55

6.898,55

7.000,00

2.000,00

9.000,00

33.855,00

27.773,55

61.628,55

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ)
1. Την αποδοχή της συμπληρωματικής κατανομής μηνός Μαρτίου 2022 από τους ΚΑΠ προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών ή/και υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, ποσού 27.773,55 €.
2. Την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ένταξη των
πιστώσεων ως εξής:
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Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική Διαμόρφωση

0611.0002

ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (συμπλ. κατανομή )

0,00

27.773,55

27.773,55

Κ.Α.Ε.

00.6736.0002

00.8251.0001
00.8251.0002
10.6699
15.6041.0002

15.6054.0002

15.6279.0002

15.6471.0007

30.6117.0013

30.6262.0019
70.7133

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Επιχορήγηση για την
πολιτιστική εκδήλωση
Γιορτή Παραμυθιών
Πάγια προκαταβολή στην
δημοτική κοινότητα
Ιουλίδας
Πάγια προκαταβολή στην
τοπική κοινότητα Κορησσίας
Λοιπές προμήθειες
αναλωσίμων
Τακτικές αποδοχές
υπαλλήλων ορισμένου
χρόνου (covid)
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων ορισμένου
χρόνου (covid)
Λοιπές δαπάνες για
ύδρευση, άρδευση,
φωτισμό, καθαριότητα
Πολιτιστική εκδήλωση
έκθεσης φωτογραφίας
«Βιόσφαιρα - Φωτογραφικά
τεκμήρια Κέας»
Αμοιβή για την
νομιμοποίηση υφιστάμενου
λιμενικού έργου στις
Ποίσσες
Συντήρηση και επισκευή
λοιπών μόνιμων
εγκαταστάσεων
Έπιπλα σκεύη

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική Διαμόρφωση

6.000,00

1.000,00

7.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

9.840,00

6.560,00

16.400,00

2.715,00

1.815,00

4.530,00

1.800,00

2.000,00

3.800,00

6.000,00

500,00

6.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

500,00

6.398,55

6.898,55

7.000,00

2.000,00

9.000,00

33.855,00

27.773,55

61.628,55

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 55/2022
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ΘΕΜΑ 4Ο : Παράταση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού «Δήμος Κέας» και του
Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» για την πράξη «Ίδρυση παιδικού σταθμού Δήμου
Κέας με ένα τμήμα παιδικής (νηπιακής) φροντίδας». [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής
Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα
εξής:
Με την υπ’αρίθμ. 195/2021 απόφασή μας εγκρίναμε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ», για την πράξη «Ίδρυση παιδικού σταθμού Δήμου Κέας με ένα τμήμα παιδικής (νηπιακής) φροντίδας» και εξουσιοδότησε τη Δήμαρχο, κα Ειρήνη
Βελισσαροπούλου, όπως υπογράψει την προγραμματική σύμβαση, η οποία και υπογράφηκε στις 24/11/2021
με αρ. πρωτ. 5724/2021 (ΑΔΑ ΩΥ52ΩΕΔ-ΥΕ1).
Στις 22/2/2022 συνεδρίασε η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης
με θέμα “Απόφαση για χρονική παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «Δήμου Κέας»
και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ» για την πράξη «Ίδρυση παιδικού σταθμού Δήμου
Κέας με ένα τμήμα παιδικής (νηπιακής) φροντίδας»”
Παρατίθεται απόσπασμα της εν λόγω απόφασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης :
«Η Προγραμματική Σύμβαση που υπογράφηκε με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» στις
24/11/2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 5724 έχει ως αντικείμενο την Ίδρυση παιδικού σταθμού στο Δήμο Κέας με
ένα τμήμα παιδικής (νηπιακής) φροντίδας.
Βάσει του χρονοδιαγράμματος, η Προγραμματική Σύμβαση ισχύει έως και τρεις (3) μήνες από την υπογρα φής της, συνεπώς ολοκληρώνεται στις 24/02/2022. Καθώς όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες
εργασίες επισκευής-ανακαίνισης του εσωτερικού του ακινήτου λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών κατά το
πρόσφατο χρονικό διάστημα, ζητείται παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης άνευ τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου κατά ένα (1) μήνα έως και τις 24/03/2022».
Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’αριθμ. 38/2022 και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. με την την υπ’αριθμ. 02Β16032022 απόφασή του ενέκριναν την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης κατά έναν (1) μήνα έως και τις 24/03/2022.
Στις 23/3/2022 συνεδρίασε εκ νέου η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της εν λόγω Προγραμματικής
Σύμβασης με θέμα “Απόφαση για χρονική παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «Δήμου Κέας» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ» για την πράξη «Ίδρυση παιδικού
σταθμού Δήμου Κέας με ένα τμήμα παιδικής (νηπιακής) φροντίδας»”
Παρατίθεται απόσπασμα της εν λόγω απόφασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης :
«Η Προγραμματική Σύμβαση που υπογράφηκε με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» στις
24/11/2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 5724 έχει ως αντικείμενο την Ίδρυση παιδικού σταθμού στο Δήμο Κέας με
ένα τμήμα παιδικής (νηπιακής) φροντίδας.
Βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος, η Προγραμματική Σύμβαση ίσχυε έως και τρεις (3) μήνες από την
υπογραφής της, συνεπώς ολοκληρώνονταν στις 24/02/2022. Στη συνέχεια η διάρκειά της παρατάθηκε κατά έναν
(1) μήνα έως τις 24/03/2022 ύστερα από εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης (22/02/2022), την υπ’αριθμ. 38/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Κέας και την υπ’αριθμ. 02Β16032022 απόφαση Δ.Σ. του ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. λόγω μη ολοκλήρωσης
των απαιτούμενων εργασιών επισκευής-ανακαίνισης του εσωτερικού του ακινήτου λόγω των δύσκολων
καιρικών συνθηκών κατά εκείνο το χρονικό διάστημα.
Με το παρόν ζητείται εκ νέου παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης άνευ τροποποίησης του φυσικού και
οικονομικού της αντικειμένου κατά δύο (2) μήνες έως και τις 24/05/2022 λόγω μη εξασφάλισης του
Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας από την Π.Υ. καθώς και της μη ολοκλήρωσης των εργασιών και των
αντίστοιχων επιβλέψεων τους για την εγκατάσταση των μέσων πυρόσβεσης».
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Με το παρόν καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την εν λόγω Τροποποίηση της Προγραμματικής
Σύμβασης και να εξουσιοδοτήσει τη Δήμαρχο για την υπογραφή της.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, το
σχέδιο της σύμβασης και την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την Τροποποίηση της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του «Δήμου Κέας» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ» για την πράξη «Ίδρυση παιδικού σταθμού Δήμου Κέας με ένα
τμήμα παιδικής (νηπιακής) φροντίδας» ως κάτωθι, και εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο για την υπογραφή της

ΣΧΕΔΙΟ

Μεταξύ
του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
Και

του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ»
για την υλοποίηση της πράξης :«Ίδρυση παιδικού σταθμού Δήμου Κέας με ένα τμήμα
παιδικής (νηπιακής) φροντίδας»
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Στην Κέα, σήμερα την …./…./2022 μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :
1. του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ που εδρεύει στην Ιουλίδα Κέας, ως «Κύριος του Έργου», όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τη
Δήμαρχο του Δήμου Κέας κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου και
2. του Αναπτυξιακού Οργανισμού 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.
Με βάση τις διατάξεις:
















Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α΄/2020) και ισχύει.
Τη με αριθμό. 61190/12.10.2018 (ΦΕΚ 5015/B’/12.11.2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου με τίτλο: «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας»
(αρ. αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Κέας: 109 & 182/2018).
Το υπ’ αριθμ. 5015/B’/12.11.2018 ΦΕΚ που αφορά στην έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Κέας.
Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Των άρθρων 2-4 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-03-2020) για τη «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
Την εγκύκλιο 200/Α.Π. 37260/16-06-2020 της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου
Εσωτερικών «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).
Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του ν. 4714/2020 (Α’ 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού».
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).
Το από 28-09-2020 υπ’ αριθμ. 2 Πρακτικό Γ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμός 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.
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.

και έχοντας υπόψη:



Το υπ. αρ. οικ. 1470/14-4-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου
Κέας, σύμφωνα με το οποίο δε δύναται να εκπονήσει το εν λόγω έργο.
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To υπ. αρ. 1471/14-4-2021 έγγραφο της Δημάρχου Κέας προς τον Αναπτυξιακό Οργανισμό για την αποδοχή της
πρότασης συνεργασίας για το παρόν έργο και την πρόθεση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης.
Το υπ’ αριθμ. 74/2020/15-04-2021 έγγραφο του ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. προς τον Δήμο Κέας για την αποδοχή της
συνεργασίας.
Τη υπ’αριθ. 100061718 εγγραφή του ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων.
Το υπ’ αριθμ. 04/28-09-2020 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.
Την υπ. Αριθμ. 02/12-11-2021 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
Την υπ. Αριθμ. 195-2021 (ΑΔΑ ΨΝΖΧΩΕΔ-ΝΣΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας με την
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης.
Την υπ. αριθμ 573/2021 (ΑΔΑ ΨΙ2ΚΩΕΔ-ΕΥΔ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Δήμου Κέας.
Το γεγονός ότι η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία και Υπηρεσία Οικονομικών και Προμηθειών και έχουν καθοριστεί γνωμοδοτούντα, αποφαινόμενα όργανα και επιτροπές.
Το υπ’ αριθ. Εγγραφής 352932657 Πιστοποιητικό για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO9001:2015 που εφαρμόζει η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.
Το υπ’ αριθμ. Εγγραφής 352932657 Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429:2008 που εφαρμόζει η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.
Το με αριθμό 2882 ID εγγραφής της ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών/ Αναθετόντων Φορέων της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με κωδικό Διαύγειας 100061718.
Την υπ’ αρ. 38-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση
της από 24/11/2021 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης. και εξουσιοδοτείται η Δήμαρχος του Δήμου Κέας κα
Ειρήνη Βελισσαροπούλου για την υπογραφή αυτής
Την υπ’ αρ. 02Β16032022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ
«ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση της από 24/11/2021 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης. και εξουσιοδοτείται η Διευθύνουσα Σύμβουλο αυτής Παρασκευή Τατούλη για την υπογραφή αυτής
Την υπ’ αρ. ……………………..-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας με την οποία εγκρίνεται
η τροποποίηση της από 24/11/2021 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης. και εξουσιοδοτείται η Δήμαρχος του
Δήμου Κέας κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου για την υπογραφή αυτής
Την υπ’ αρ. ……………… απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ
«ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε» με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση της από 24/11/2021 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης. και εξουσιοδοτείται η Διευθύνουσα Σύμβουλο αυτής Παρασκευή Τατούλη για την υπογραφή αυτής

Με την παρούσα «έγγραφη συμφωνία» συμφωνείται και γίνεται αμοιβαίως αποδεκτή η τροποποίηση της από 24/11/2021
Προγραμματικής Σύμβασης ως ακολούθως:
Αντικατάσταση του άρθρου 7 της από 24/11/2021 υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 7 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η ισχύς της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης παρατείνεται κατά τρεις (03) μήνες, ήτοι έως 24/05/2022, με
δικαίωμα παράτασης κατόπιν απόφασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
Α ΣΤΑΔΙΟ (1 ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
Εκπόνηση απαιτούμενων μελετών για την Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας
Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού
Β ΣΤΑΔΙΟ (6 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
Επίβλεψη εργασιών ανακαίνισης -επισκευής και διαμόρφωσης του εσωτερικού του ακινήτου
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Η παρούσα τροποποίηση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της από 24.11.2021 αρχικώς υπογραφείσας
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κέας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.»
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜO ΚΕΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.

Η Δήμαρχος

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

Ειρήνη Βελισσαροπούλου

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 56/2022

Παρασκευή Τατούλη
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ΘΕΜΑ 5ο : Παράταση διάρκειας συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε Ο.Τ.Α. α’ και β’
βαθμού λόγω COVID-19 . [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]
Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι εισηγείται το 5ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης :
1. Το Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251/23-12-2021) “Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις “ και συγκεκριμένα τις
διατάξεις του άρθρου 176 παρ.1 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.
4915/2022 (ΦΕΚ 63/23-3-2022)….οι Συμβάσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που
απασχολείται στους Ο.Τ.Α. α’ και β’βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες συνήφθησαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’
214), δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους και μέχρι τις 31.5.2022 με απόφαση της οικείας
οικονομικής επιτροπής και υπό την προϋπόθεση
της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία του προσωπικού αυτού.
Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται
δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται
υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη, μετά την παράταση, συνεδρίασή
του και
... Η παράταση των συμβάσεων της παρ. 1 αφορά προσωπικό που οι συμβάσεις του είναι ενεργές κατά την
ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των
απασχολούμενων.
2.Τις διατάξεις του άρθρου 44 της από 30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/Α ́) όπως κυρώθηκε με το ν. 4684/2020
(ΦΕΚ 86/Α ́).
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 της από 14.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α ́64).
4. Τις υπ’ αριθ. 49/2021 (ΑΔΑ:9ΞΓΙΩΕΔ-ΗΘΧ), 51/2021 (ΑΔΑ:63Σ7ΩΕΔ-ΠΣΤ), Αποφάσεις Δημάρχου
και την 171/2021 (ΑΔΑ 9Ρ6ΠΩΕΔ-ΚΞΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την πρόσληψη
και παράταση συμβάσεων για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών καθώς και την 243/2021
(ΑΔΑ : ΨΥ7ΣΩΕΔ-4Ε1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη παράταση των συμβάσεων έως
την 31/03/2022.
5. Την πανδημία που έχει εκδηλωθεί από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τoν υψηλό
αριθμό κρουσμάτων ακόμα και σήμερα 2 χρόνια μετά την εμφάνιση του.
6.Τη λήψη έκτακτων και κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί και λαμβάνονται για την προάσπιση του
δημοσίου συμφέροντος και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και των επισκεπτών του νησιού μας.
7.Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες καθαριότητας που παρέχονται από τους δήμους τελούν σε άμεση συνάρτηση
με την προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού και εξάλειψης περαιτέρω επέκτασης των
κρουσμάτων.
8. Το γεγονός ότι η εξάπλωση του κορωνοϊού αποτελεί έκτακτη συνθήκη που εκφεύγει της αναμενόμενης
εξέλιξης της προγραμματισμένης δραστηριότητας του Δήμου μας, απαιτώντας πρόσθετη στελέχωση
συγκεκριμένων υπηρεσιών που είναι υποστελεχωμένες λόγω των συνταξιοδοτήσεων υπαλλήλων κατά το
τελευταίο έτος .
Κατόπιν τούτων η Οικονομική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει:
Για την παράταση των συμβάσεων συνολικά τριών (3) υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου μέχρι τις 31.05.2022, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 4876/2021 που
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 251/Α/23.12.2021, για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α΄/24-3-2022) και
συγκεκριμένα :
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Ονοματεπώνυμο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ειδικότητα

Ζουλού Μαρία του Δημητρίου

1241089317/06-04-2022

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Τσιάρας Νικόλαος του Κωνσταντίνου

7312857615/06-04-2022

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Χατζηκυριακού Σάββας του Ηλία

5190849825/06-04-2022

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας,
βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την παράταση των συμβάσεων συνολικά τριών (3) υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου μέχρι τις 31.05.2022, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 4876/2021 που
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 251/Α/23.12.2021, για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α΄/24-3-2022) και
συγκεκριμένα :
Ονοματεπώνυμο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ειδικότητα

Ζουλού Μαρία του Δημητρίου

1241089317/06-04-2022

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Τσιάρας Νικόλαος του Κωνσταντίνου

7312857615/06-04-2022

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Χατζηκυριακού Σάββας του Ηλία

5190849825/06-04-2022

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας,
βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 57/2022
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ΘΕΜΑ 6ο : Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης για την “Προμήθεια εφαρμογής διασύνδεσης
με ΔΙΑΣ για ηλεκτρονικές πληρωμές για την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Κέας” . [Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγείται το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ως εξής :
Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 παρ.στ΄ περ.ιι – Αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής
αναφέρονται τα εξής :
ii Αποφασίζει για : “..Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα
με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με
αιτιολογημένη απόφασή της..”
Τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το κάτωθι πρακτικό:

Αρ. πρωτ: 1576/07-04-2022
Πρακτικό γνωμοδότησης για τη χρονική παράταση σύμβασης που αφορά στην “Προμήθεια εφαρμογής
διασύνδεσης με ΔΙΑΣ για ηλεκτρονικές πληρωμές για την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Κέας”
Στην Ιουλίδα την 7η Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
Δημαρχείο Κέας η επιτροπή καλής εκτέλεσης και παραλαβής προμηθειών του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 12/2022_6ΞΒ1ΩΕΔ-ΖΜΝ απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να εισηγηθεί την τροποποίηση (χρονική παράταση) της με αριθμό
ΑΔΑΜ_22SYMV010144629 συναφθείσας σύμβασης που αφορά στην “Προμήθεια εφαρμογής
διασύνδεσης με ΔΙΑΣ για ηλεκτρονικές πληρωμές για την οικονομική υπηρεσία του Δήμου
Κέας”.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες τα κάτωθι μέλη :
Α/Α
1
2
3

Τακτικά μέλη

Ιδιότητα

Δήμητρα Δεμένεγα -ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Λεωνίδας Περδικάρης- ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός
Φανή Άννα Μπαλατσού- ΔΕ1 Διοικητικός

Πρόεδρος
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος

Η επιχείρηση η οποία αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα αναδείχθηκε ανάδοχος κατόπιν της με
αριθμ.πρωτ. 728/22.02.2022 (22PROC010100091) πρόσκλησης του Δήμου μας και της υπ΄αριθμ.
99/2022_6ΨΘ1ΩΕΔ-587_22AWRD010135396 απόφασης απευθείας ανάθεσης δημάρχου, για την “Προμήθεια εφαρμογής διασύνδεσης με ΔΙΑΣ για ηλεκτρονικές πληρωμές για την οικονομική υπηρεσία
του Δήμου Κέας”.

9ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 8ης Απριλίου 2022

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.

1

ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

875/02.03.22

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.092,00 €

02/04/2022

22SYMV010144629

Στον χρόνο παράδοσης της με αριθμ.πρωτ. 534/09.02.2022 συνταχθείσας μελέτης του Αυτοτελούς
Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών προβλέπονται τα εξής : “.. Με αιτιολογημένη απόφαση
της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση και με την διάταξη
του άρθρου 206, παρ. 1 & 4 του Ν.4412/2016 επιτρέπεται, μετά από συμφωνία των μερών, καθόσον
υποβάλλεται σχετικό αίτημα του αναδόχου, και υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν λόγοι που δεν
οφείλονται σε υπαιτιότητα αυτού, η παράταση της διάρκειας της σύμβασης για χρονικό διάστημα ίσο ή
μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης..”
Η εταιρεία "ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.” υπέβαλε εμπρόθεσμα το από 01/04/2022 αίτημα παράτασης
παράδοσης της προμήθειας. Στην αίτησή του ο ανάδοχος αναφέρει τα εξής :

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και το γεγονός ότι η αρχική σύμβαση είχε διάρκεια 30
ημέρες, ήτοι έως 02-04-2022 προτείνει την χρονική παράταση αυτής κατά 30 ημέρες, έως τις 02-05-2022.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
Για την παράταση της με αριθμ.πρωτ. 875/02.03.22_22SYMV010144629 σύμβασης αναδόχου εταιρείας "ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.”, έως τις 02-05-2022.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται σε δύο (2) αντίγραφα.
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Α/Α
1
2
3

Η επιτροπή καλής εκτέλεσης και παραλαβής προμηθειών
Τακτικά μέλη
Ιδιότητα
Δήμητρα Δεμένεγα-ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Λεωνίδας Περδικάρης- ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός
Φανή Άννα Μπαλατσού- ΔΕ1 Διοικητικός

Πρόεδρος
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος

Η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206, παρ. 1 & 4 του Ν.4412/2016
2. Τις διατάξεις του άρθρου 132 παρ. 1Ε του Ν.4412/2016
3. Το με αριθμ.πρωτ.1576/07-04-2022 πρακτικό της επιτροπής καλής εκτέλεσης και παραλαβής
προμηθειών
4. Την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την έγκριση του με αριθμ.πρωτ.1576/07-04-2022 πρακτικού της επιτροπής καλής εκτέλεσης και παραλαβής προμηθειών έτους 2022.
2. Την παράταση της σύμβασης “Προμήθεια εφαρμογής διασύνδεσης με ΔΙΑΣ για ηλεκτρονικές
πληρωμές για την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Κέας” με ανάδοχο την εταιρία "ΝΟΗΣΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.”, έως 02-05-2022 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 206, παρ. 1 & 4 του Ν.4412/2016).
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 58/2022
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Θέμα 7 ο : Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της Α/
θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας.
Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγείται την Έγκριση του απολογισμού 2021 της ΕΣΕ Α΄θμιας ως εξής:
«Σύμφωνα με την παρ. 12 ΚΥΑ 64447/21.02.1991 (ΦΕΚ 136/08.03.1991) το Διοικητικό Συμβούλιο της κάθε
σχολικής επιτροπής, με βάση το βιβλίο εσόδων – εξόδων και τον απολογιστικό πίνακα, προβαίνει στον έλεγχο
των στοιχείων της οικονομικής διαχειρίσεως του έτους που έληξε και αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση,
η οποία λαμβάνεται μέχρι το τέλος Μαρτίου.
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α/θμιας σχολικής επιτροπής (αριθμ. απόφασης: 6/2022) μαζί με
όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλονται προς έγκριση από την οικεία Οικονομική Επιτροπή, αφού έχει προηγηθεί
σχετική γνωμοδότηση της οικείας ΔΕΠ (αριθμ. Απόφασης: 3/04-04-2022).
Η έγκριση αφορά στον Απολογισμό Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης “Οικονομικού Έτους 2021”, από 01/01/2021
έως 31/12/2021. Ο Πίνακας του Απολογισμού που παρατίθεται παρουσιάζει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα
του Οικονομικού Έτους 2021, όπως διαχειρίστηκαν από την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Κέας.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό του έτους 2021 της Ενιαίας
Σχολικής Επιτροπής της Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Την παρ. 12 ΚΥΑ 64447/21.02.1991 (ΦΕΚ 136/08.03.1991)
2. Την υπ’ αριθμ. 6/18-03-2022 απόφαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Κέας,
3. Την υπ’ αριθμ. 3/04-04-2022 θετική γνωμοδότηση της οικείας Δ.Ε.Π.
4. Την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2021 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της Α/θμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Κέας, όπως παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 59/2022
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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

Ελευθέριος Τζουβάρας

Τα μέλη

Καμίλης Θεόδωρος
Δεμένεγας Κωνσταντίνος
Λουρής Αντώνιος
Πατηνιώτη Μαρία
Δεμένεγας Νικόλαος
Γροσομανίδη Παρασκευή

