10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20η Μαΐου 2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Της 10ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 20η Μαΐου 2022
Σήμερα, 20 Μαίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς (ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020) η 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, ύστερα από την 2189/16-5-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του,
που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στη Δήμαρχο, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Επιβεβαιώνεται η ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή των μελών, δεδομένου ότι σε σύνολο
17 μελών δήλωσαν τη συμμετοχή τους 12 μέλη.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
2.Θεόδωρος Ι. Καμίλης
3.Μαρία Μ. Πατηνιώτη
4.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας
5.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς
6.Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας
7.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα
8.Αντώνιος Ν.Λουρής
9.Δημήτριος Ν. Μουζάκης
10.Νικόλαος Β. Δεμένεγας
11.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης
12.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος
2.Στυλιανός Γ. Γκρέκας
3.Μουζάκη Αντ. Σώζα
4.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη
5.Βασίλειος Στ. Βαλεράς
(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου
Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ιουλίδας και Κορησσίας δεν δήλωσαν συμμετοχή.
Ο συντονισμός της διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων για την συγγραφή του συνοπτικού
πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη.
Σημείωση: Η δήλωση συμμετοχής στη συνεδρίαση και η Ψήφος, έγινε με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά.
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10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20η Μαΐου 2022
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
10ης τακτικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20/05/2022
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2189/16-5-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

Θέμα 1ο: Έγκριση 7ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Κέας.
[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας]
Θέμα 2ο: Επιχορήγηση του Αθλητικού Σωματείου Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών
Κέας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας]
Θέμα 3ο: Έγκριση δαπάνης επιδόματος σίτισης και καταλύματος διαμονής σε
αγροτική ιατρό του ΠΠΙ Κέας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Κων. Δεμένεγας]
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Θέμα 1ο: Έγκριση 7ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Κέας.
[Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας]
Ο Αντιδήμαρχος κ. Ελευθέριος Τζουβάρας εισηγείται το θέμα της 7ης αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού Δήμου Κέας ως εξής:
«Ο Προϋπολογισμός του έτους 2022 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄
αριθμ 120_2021._ΩΝ5ΧΩΕΔ-ΤΧΧ απόφαση, και πρέπει να αναμορφωθεί όπως
παρουσιάζεται παρακάτω. Κατόπιν και της υπ’αριθμ. 79-2022_ΨΙΞ8ΩΕΔ-5ΝΙ απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής
Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:
Λοιπές Δαπάνες
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

00.6443.0003

Δαπάνη εορτασμού Πάσχα

3.000,00

-3.000,00

0,00

10.6117.0001

Εκπόνηση Μελέτης Ψηφιακού
Μετασχηματισμού του Δήμου
Κέας

0,00

12.500,00

12.500,00

15.6471.0003

Καρναβαλικές εκδηλώσεις

2.500,00

-1.221,00

1.279,00

15.6472.0002

KEA RUN

4.000,00

-1.776,00

2.224,00

4.000,00

-1.000,00

3.000,00

13.800,00

-8.003,00

5.797,00

15.6472.0003
15.6473.0003

Αγώνας Cyclades trail cup: Kea
Challenge
Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών
πρόνοιας

30.7135.0001

Λοιπός εξοπλισμός

2.000,00

4.500,00

6.500,00

70.6262.0004

Συντήρηση και επισκευή
αναμεταδοτών ΙΝΤΕΡΝΕΤ

5.000,00

-2.000,00

3.000,00

34.300,00

0,00

34.300,00

Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

20.6117.0002

Διαχείριση λειτουργίας ΧΥΤΑ

5.000,00

-1.320,00

3.680,00

20.6277.0016

Συλλογή και μεταφορά
στρωμάτων για ανακύκλωση

1.327,29

1.170,00

2.497,29

20.6323

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

300,00

150,00

450,00

6.627,29

0,00

6.627,29

Από την ανωτέρω αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται το αποθεματικό του Δήμου
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Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Νικ. Δεμένεγας στο ηλεκτρονικό μήνυμά του αναγράφει
ότι «Ψηφίζω ΠΑΡΩΝ στο ΘΕΜΑ 1ο : " 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και
δαπανών οικονομικού έτους 2022».»
Η κα Παρασκευή Γροσομανίδη, με τηλεφωνική επικοινωνία δήλωση ότι για το εν λόγω θέμα
ψηφίζει ΠΑΡΩΝ.
Οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι, δήλωσαν ότι ψηφίζουν ΥΠΕΡ.

Το Δ.Σ αφού έλαβε 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 ΚΥΑ23976/26-7-2016
3. Την υπ' αριθμ. 120_2021_ΩΝ5ΧΩΕΔ-ΤΧΧ 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 εισήγηση του Αντιδημάρχου, την υπ’αριθμ 79-2022_ΨΙΞ8ΩΕΔ-5ΝΙ απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
( 10 ΥΠΕΡ και 2 ΠΑΡΩΝ_)
Εγκρίνει την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού
έτους 2022 Δήμου Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 39/2022
Θέμα 2ο: Επιχορήγηση του Αθλητικού Σωματείου Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών
Κέας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας]
Ο Αντιδήμαρχος κ. Ελευθέριος Τζουβάρας εισηγείται το 2ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ως εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/06 με απόφαση του δημοτικού είναι δυνατή η
παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών, σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους,
που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ή της Κοινότητας, σε
τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και
πολιτιστική δραστηριότητα, καθώς και σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις
εργαζομένων στους οικείους Δήμους ή Κοινότητες για την πραγματοποίηση κοινωνικών
και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Δικαιούχοι των χρηματικών επιχορηγήσεων ορίζονται μεταξύ άλλων στο άρθρο 202
παρ.1Α Ν.3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 38 του Ν.4257/2014,
τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 66 του Ν.4735/20 και με την παρ.1 του άρθρου
58 του Ν.4795/21 και παρατάθηκε η περίπτ.vi με το άρθρο 51 του Ν.4830/21 και
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συμπληρώθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4830/21 και τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 14
του Ν.4915/22, αθλητικά σωματεία για την προαγωγή του οικείου αθλήματος, καθώς και
για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που εδρεύουν στην
περιοχή τους και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων. Από τις
διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, εξαιρούνται οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες. Η
παρούσα ισχύει έως τις 30.6.2022.
Η απόφαση λαμβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο
προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το
ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του, εκτός αν τα ποσά των
χορηγούμενων ενισχύσεων από τους Δήμους και Κοινότητες προς τους παραπάνω φορείς
προέρχονται από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις.
Το Σωματείο Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών Κέας με το από 8/06-05-2022 σχετικό
έγγραφό του μας αναφέρει τα εξής:
«Το σωματείο Παλαίμαχων ποδοσφαιριστών Κέας συνεχίζοντας την προσπάθειά του με τη
διοργάνωση φιλικών αγώνων για φιλανθρωπικό σκοπό, την εξύψωση του αθλητικού
ιδεώδους στους νέους και την προβολή του νησιού σε Ελλάδα και εκτός συνόρων,
προτίθεται να διοργανώσει τέσσερεις φιλικούς αγώνες ποδοσφαίρου από Μάιο έως τέλος
Ιουλίου με τους Παλαίμαχους της Εθνικής Ελλάδος, με τους Παλαίμαχους του Εθνικού
Πειραιώς, με τους Παλαίμαχους του Πανιωνίου και με τους Παλαίμαχους της Κουάλα
Λουμπούρ .
Οι παραπάνω αγώνες έχουν τα εξής έξοδα:
Για τον φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα με τους Παλαίμαχους της Κουάλα Λουμπούλ
Διατροφή 35 ατ* 25 ευρώ= 875,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Πούλμαν 200*24% ΦΠΑ- 248,00 ευρώ
Αναμνηστική Πλακέτα -μετάλλια 100*24% ΦΠΑ= 124,00 ευρώ
Για τον φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα με τους Παλαίμαχους Εθνικού Πειραιώς
Διατροφή 25 ατ *25 ευρώ=625 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Πούλμαν 200*24% ΦΠΑ=248,00 ευρώ
Αναμνηστική πλακέτα-μετάλλια 100*24% ΦΠΑ=124,00 ευρώ
Για τον φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα με τους Παλαίμαχους Πανιωνίου
Διατροφή 25 ατ*25 ευρώ =625 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Πούλμαν 200*24% ΦΠΑ-248,00 ευρώ
Αναμνηστική πλακέτα-μετάλλια 100*24% ΦΠΑ=124,00 ευρώ
Για τον φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα με τους Παλαίμαχους της Εθνικής Ελλάδος
Διατροφή 25 ατ*25 ευρώ =625 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Πούλμαν 200*24% ΦΠΑ=248,00 ευρώ
Αναμνηστική πλακέτα-μετάλλια 100*24% ΦΠΑ=124,00 ευρώ
Το συνολικό ποσό των τεσσάρων αγώνων 4.238,00 ευρώ.
Αιτούμαστε από το Δήμο Κέας τη συνεισφορά του στα έξοδα των τεσσάρων αγώνων με
την κάλυψη εξόδων διατροφής, μεταφοράς με πούλμαν στο γήπεδο και αγοράς
αναμνηστικών μεταλλίων-πλακετών με την επιχορήγηση των 3.000 ευρώ.»
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την επιχορήγηση του Σωματείου με το ποσό
των 2.500 €ευρώ.
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Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την επιχορήγηση 2.500 ευρώ για τους
λόγους που αναπτύχθηκαν και να ψηφίσει τη σχετική πίστωση.
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
το άρθρο 202 του Ν.3463/06
το άρθρο 14 του Ν.4915/22
την ανάγκη του συλλόγου
και μετά από διεξοδική συζήτηση που ακολούθησε επί του θέματος
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την επιχορήγηση του Αθλητικού Σωματείου Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών
Κέας, με το ποσό των 2.500,00 €, για την πραγματοποίηση των αγώνων:
- φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα με τους Παλαίμαχους της Κουάλα Λουμπούλ
- φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα με τους Παλαίμαχους Εθνικού Πειραιώς
- φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα με τους Παλαίμαχους Πανιωνίου
-φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα με τους Παλαίμαχους της Εθνικής Ελλάδος
Με το πέρας των δραστηριοτήτων θα πρέπει να υποβάλει απολογισμό για τις
δραστηριότητες και για το χρηματικό ποσό το οποίο έλαβε ως επιχορήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 40/2022
Θέμα 3ο: Έγκριση δαπάνης επιδόματος σίτισης και καταλύματος διαμονής σε
αγροτική ιατρό του ΠΠΙ Κέας. [εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου]
Η Δήμαρχος κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου εισηγείται το 3ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ως εξής:
«Με την υπ’αριθμ.2236/18-5-2022 αίτηση της ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου κας.
Κουτσογεωργοπούλου Γεωργίας που υπηρετεί στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο
Κέας (ΠΠΙ Κέας) ζητά την παροχή επιδόματος σίτισης και στέγασης, βάσει του άρθρου
349 του Ν.4512/2018 (Α΄5/17-1-2018), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 32 του Νόμου
4483/ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-2017.
Ο Νόμος 4512/2018 (Α ́5/17-1-2018) στο άρθρο 349, το οποίο αντικατέστησε το
άρθρο 32 του Νόμου 4483/ΦΕΚ 107/ Α ́/31-07-2017 με τίτλo “Παροχή κινήτρων σε
εργαζομένους από Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών” στην παρ.1 αναφέρει ότι οι
νησιωτικοί Δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 18.000 κατοίκων, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ.
των Δήμων αυτών, μπορεί να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής
στους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας και των
δημόσιων νοσοκομείων, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού
Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ε.Κ.Α.Β. και τους αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς”. Στη δε παρ.2 αναφέρει επίσης ότι για τις ανωτέρω παροχές απαιτείται να
ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα
ειδικεύει τις παροχές κατά περίπτωση και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν
βεβαίωσης της ύπαρξης ανάλογων πόρων από την Οικονομική Υπηρεσία του Ο.Τ.Α.
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Προτείνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω να δοθεί στην κα. Κουτσογεωργοπούλου
Γεωργία το μηνιαίο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00€), για το χρονικό διάστημα από
τον μήνα Ιούνιο 2022 έως τη λήξη της θητείας της.
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6495.0003 «Δαπάνες παροχής σίτισης και
στέγασης σε εργαζομένους βάσει του άρθρου 32 του Ν.4483/2017» του προϋπολογισμού
οικ. έτους 2022 του Δήμου Κέας. Ανάλογη πίστωση θα εγγραφεί και στον προϋπολογισμό
του επόμενου έτους
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη, την υπ’αριθ. 2236/18-5-2022 αίτηση
της κας Κουτσογεωργοπούλου Γεωργίας, το άρθρο 32 του Νόμου 4483/ΦΕΚ 107/Α΄/3107-2017, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 349 του Ν.4512/2018 (Α΄5/17-1-2018), την
υπ’αριθ. 2237/18-5-2022 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη σχετικής
πίστωσης και την εισήγηση της Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Κάνει δεκτό το αίτημα της ιατρού υπαίθρου κας Κουτσογεωργοπούλου Γεωργίας
που υπηρετεί στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας (ΠΠΙ Κέας), για την κάλυψη
της δαπάνης σίτισης και στέγασης για το χρονικό διάστημα της παροχής υπηρεσίας της
στο ΠΠΙ Κέας, και εγκρίνει την καταβολή επιδόματος σίτισης και στέγασης, μηνιαίου
ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00€), για το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούνιο 2022
έως τη λήξη της θητείας της.
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6495.0003 «Δαπάνες παροχής σίτισης και
στέγασης σε εργαζομένους βάσει του άρθρου 32 του Ν.4483/2017» του προϋπολογισμού
οικ. έτους 2022 του Δήμου Κέας, ανάλογη πίστωση θα εγγραφεί και στον προϋπολογισμό
του επόμενου έτους.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 41/2022

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 Κορονοϊού.
Ο Πρόεδρος
Θεόδωρος Ι. Καμίλης

Τα Μέλη
Δημήτριος Ν. Μουζάκης
Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας
Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας
Αντώνιος Ν.Λουρής
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Μαρία Μ. Πατηνιώτη
Γεώργιος Χ. Βουτσινάς
Στυλιανή Ε. Δεμένεγα
Νικόλαος Β. Δεμένεγας
Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη
Αντώνιος Α. Πατηνιώτης
Μουζάκη Αντ. Σώζα
Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος
Στυλιανός Γ. Γκρέκας
Δήμητρα Αλ. Κορασίδη
Βασίλειος Στ. Βαλεράς
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