30ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 22ης Αυγούστου 2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 30ης/22.08.2022
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022 και ώρα 09:30, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
συνεδριάσεως του Ιστορικού Δημαρχείου Κέας, η 30η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Κέας, ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 4230/18.08.2022 πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.3852/2010.
Επιβεβαιώνεται η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω 5
μέλη :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τζουβάρας Ελευθέριος
2. Καμίλης Θεόδωρος
3. Λουρής Αντώνιος
4. Πατηνιώτη Μαρία
5. Γροσομανίδη Παρασκευή

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δεμένεγας Κωνσταντίνος
2. Δεμένεγας Νικόλαος
(αν και προσκλήθηκε νόμιμα)

Ο συντονισμός της διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων και την συγγραφή του συνοπτικού
πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ.Βασιλική Πετρή.

ΑΔΑ: 61ΡΧ7ΛΡ-Γ05
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ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή δωρεάς της μελέτης “Αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου
στις περιοχές «Φάρος - Τάμελος» & «Σχοίνος - Πετρούσα» Δήμου Κέας”.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας
Ελευθέριος]
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ. 80887/99/27-02-2022 έγγραφο του
Τεχνικού Συμβουλίου της περιφέρειας Ν. Αιγαίου με θέμα : “Γνωμοδότηση επί της
αποδοχής δωρεάς μελέτης που αφορά “Μελέτη Αναθεώρησης του ρυμοτομικού
σχεδίου στις περιοχές Φάρος – Τάμελος και Σχοίνος Πετρούσα Δήμου Κέας”
Έχοντας υπόψη τις
1. διατάξεις:Της παρ. 1 εδάφιο 40 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Του άρθρου 29 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209/21-09-2011) και όπως
διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφιο 40 του άρθρου 377 του
Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).
3. Του άρθρου 48 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ Α 249/25-11-2011), σύμφωνα με το
οποίο προβλέπεται ότι μελέτες του άρθρου 2 Α του Ν. 3316/2005 «έχουν ως
προς όλες τις έννομες συνέπειες την ίδια ισχύ με τις μελέτες που εκπονούνται με
βάση τις κείμενες διατάξεις..».
4. Του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης

μελετών και παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Του Ν. 716/1977 «Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως

μελετών» και τα εκτελεστικά διατάγματα, κατά το μέρος τους που
διατηρήθηκαν σε ισχύ με την παρ.4 του άρθρου 45 του Ν. 3316/2005.
6. Του Π.Δ. 696/1974 όπως ισχύει, ως προς το μέρος Β΄ (προδιαγραφές) και ως

συγκριτικό στοιχείο για την προεκτίμηση αμοιβών μελετών που δεν
καλύπτονται από το κανονισμό αμοιβών.
7. Το

Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Αφού είδαμε:

1. Την από 06/10/2020 υποβολή, από το ν ε ξ ω ρ α ϊ σ τ ι κ ό σ ύ λ λ ο γ ο
“ Θ Ε Μ Ι Σ ” , της εκπονηθείσας, ως δωρεά και χωρίς αντάλλαγμα από την
υπηρεσία, μελέτης με τίτλο : «Μερική Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου περιοχών Φάρου – Τάμελου και Σχοίνου – Πετρούσα Ν. Κέας», σε
εφαρμογή του άρθρου 2Α του Ν. 3316/05, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 29
του Ν. 4014/2011 και αφορά μελέτες που έχουν ήδη εκπονηθεί και δεν
απαιτούν Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
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2. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2910/28-06-21 έγγραφό μας, με θέμα «Ανακοίνωση
υποβολής δωρεάς μελέτης» που αφορά την δωρεά, χωρίς αντάλλαγμα, της
μελέτης του θέματος, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 2Α του Ν.
3316/2005, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4014/2011
(ΦΕΚ Α’ 209/21-09-2011) και όπως διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με την παρ. 1
εδάφιο 40 του άρθρου 377 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).
3. Το υπ’ αρ. 16208/15-7-2021 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με
το οποίο μας ενημερώνουν ότι η αποδοχή από το φορέα μας της πρότασης
δωρεάς της μελέτης του θέματος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ στις
29-06-2021.
4. Το γεγονός ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Κές στις 29-06-2021 η
ανακοίνωση υποβολής στο φορέα μας της δωρεάς χωρίς αντάλλαγμα από την
υπηρεσία της μελέτης του θέματος και ότι μετά την παρέλευση ενός μήνα από
την ανάρτηση δεν έχει υποβληθεί στην υπηρεσία οποιαδήποτε παρατήρηση επί
της εν λόγω μελέτης.
5. Την 53η πράξη/22-07-2022 του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Ν.Α θετική ομόφωνη γνωμοδότηση
του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, υπέρ
της έγκρισης αποδοχής δωρεάς άνευ ανταλλάγματος πλήρους φακέλου μελέτης
του θέματος.
Και επειδή:
1. Οι περιοχές «Φάρος-Τάμελος» και «Σχοίνος-Πετρούσα» εντάχθηκαν στο σχέδιο
πόλης με τις 22382/23-5-1969 (ΦΕΚ 152Δ/7-8-1969) και 14530/23-5-1969
(ΦΕΚ 119Δ/13-6-1969) αποφάσεις Νομάρχη Κυκλάδων.
2. Η επικύρωση των οριογραμμών υδατορεμάτων και τμημάτων υδατορεμάτων
έγινε με την 51238/18-7-2014 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ 350Δ/31-07-2014).
3. Ακολούθησε μελέτη αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου, η οποία υπεβλήθη
στον Δήμο Κέας με το αρ. πρωτ. 4843/6-10-2020 έγγραφο, με την παράκληση
για την αποδοχή της μελέτης και την τήρηση των προβλεπομένων διαδικασιών
για την έγκρισή της.
4. Για την εκπόνηση των ανωτέρω μελετών τηρούνται οι ισχύουσες προδιαγραφές
και διατάξεις για την εκπόνηση ανάλογων μελετών Δημοσίων Έργων.
5. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 2 Α του Ν. 3316/2005 προβλέπει ότι
“Εφόσον, εκ του είδους της μελέτης, δεν απαιτείται περιβαλλοντική ή άλλη
αδειοδότηση κατά τη διάρκεια εκπόνησής της, επιτρέπεται η αποδοχή δωρεάς
μελέτης χωρίς να έχει προηγηθεί έγκριση της εκπόνησής της κατά το
προηγούμενο εδάφιο”.
6. Έχει προηγηθεί η δημοσίευση ανακοίνωσης για την υποβολή του σχετικού
αιτήματος του ενδιαφερομένου, στην ιστοσελίδα του Δ. Κέας και στην
ιστοσελίδα του ΤΕΕ και έχει βεβαιωθεί και από τους δύο φορείς η παρέλευση
ενός μηνός από την ημέρα της καταχώρησης, χωρίς να έχουν υποβληθεί στο
διάστημα αυτό τυχόν παρατηρήσεις τρίτων.
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7. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου με την
53η πράξη/22-07-2022, γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της αποδοχής της δωρεάς
μελέτης άνευ ανταλλάγματος χωρίς να έχει προηγηθεί έγκριση της εκπόνησής
της.
8. Η αρμοδιότητα αποδοχής της δωρεάς μελέτης άνευ ανταλλάγματος από την
υπηρεσία, ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή του Δ. Κέας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την αποδοχή της έγκρισης δωρεάς, άνευ ανταλλάγματος από την υπηρεσία, της
μελέτης με τίτλο: «Αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου στις περιοχές
«Φάρος - Τάμελος» & «Σχοίνος - Πετρούσα» Δήμου Κέας», όπως αυτή
υποβλήθηκε από τον εξωραϊστικό σύλλογο “ΘΕΜΙΣ”.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 142/2022
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ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή δωρεάς για την διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης “Μια
Γιορτή για την Καρθαία”.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής :
Σύμφωνα με την παρ.1 περίπτ. κα΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, για την
αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, αποφασίζει η Οικονομική
Επιτροπή.
Η εταιρεία Dynacom Tankers Management LTD, ανταποκρινόμενη στο με
αριθμ.πρωτ. 3820/22.07.22 αίτημα χορηγίας του Δήμου Κέας, μας έκανε γνωστή
μέσω email την πρόθεσή της για την δωρεά χρηματικού ποσού δύο χιλιάδων ευρώ
(2.000,00 €), για τη διοργάνωση της εκδήλωσης “Μια Γιορτή για την Καρθαία”, το
Σάββατο 27 Αυγούστου 2022.
Προτείνω την αποδοχή της ανωτέρω δωρεάς για το σκοπό που ορίζεται. Το ποσό
των 2.000,00 € θα πιστωθεί στον Κ.Α. 1411.0004 με τίτλο “Χορηγίες για την
εκδήλωση «Για την αρχαία Καρθαία»”, του προϋπολογισμού εσόδων του Δήμου
Κέας οικ. έτους 2022.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :



την παρ. 2 περιπτ. θ΄ άρθρο 103 ΔΚΚ
την παρ. 1 περιπτ. κα΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), προς το
Δήμο Κέας, για τη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης “Μια Γιορτή για την
Καρθαία”, το Σάββατο 27 Αυγούστου 2022.
Το ανωτέρω ποσό θα πιστωθεί στον Κ.Α. 1411.0004 με τίτλο “Χορηγίες για την
εκδήλωση «Για την αρχαία Καρθαία»”, του προϋπολογισμού εσόδων του Δήμου
Κέας οικ. έτους 2022.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 143/2022
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ΘΕΜΑ 3ο : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου “Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία” αναδόχου Κων/νου Παπαπάνου Πολ. Μηχανικό. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 172 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 προβλέπεται ότι : “ Για τη
διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν
από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή
παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι
πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους
αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που
ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ’ επιλογή της
Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη
αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
(ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς
γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της
Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. Μη
υπόδειξη εκ μέρους του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ, αντιστοίχως, δεν κωλύει τη
συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής.……….”
Η επιτροπή παραλαβής συνέρχεται και παραλαμβάνει τις εργασίες ποσοτικά και
ποιοτικά, με πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου της. Η παραλαβή ολοκληρώνεται
με έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη αρχή.
Για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου Εργασίες διαμόρφωσης
γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία” αναδόχου Κων/νου Παπαπάνου Πολ. Μηχανικού,
η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με το με αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Κ.
108555/3242 από 08.12.2021 έγγραφό της ορίζει τα μέλη της επιτροπής παραλαβής
του έργου ως εξής :
1) Βλαχογιάννης Γεώργιος, Ηλεκ/γος – Μηχ/κος ΠΕ
2) Πολλάτου Φωτεινή, Μηχ/κος Έργων Υποδομής ΤΕ
με αναπληρωτές τους κατά σειρά:
1) Γιωτάκης Ιωάννης,Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ
2) Ελένη Κανάκη, Αρχ. Μηχ. ΠΕ
και εκ του Δήμου Κέας ορίζεται ως Πρόεδρος της επιτροπής η κα. Δεμένεγα
Δήμητρα, Πολ. Μηχ. ΠΕ με αναπληρωτή της, τον κ. Πορίχη Ιωάννη, ΔΕ χειριστή
μηχανήματος.
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Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να προβεί στη συγκρότηση επιτροπής
παραλαβής του έργου Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία”
αναδόχου Κων/νου Παπαπάνου Πολ. Μηχανικού.
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση καθώς και



Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα αυτές του άρθρου 172,
Το με αριθμ.πρωτ. Δ.Τ.Ε.Κ. 108555/3242 από 08.12.2021 έγγραφο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, με τα οποία ορίζει τα μέλη της
επιτροπής παραλαβής του έργου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί επιτροπή παραλαβής του έργου “Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου μπάσκετ
στην Κορησσία” αναδόχου Κων/νου Παπαπάνου Πολ. Μηχανικού βάσει των
διατάξεων του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα αυτές του άρθρου 172, με μέλη τους:
1) Δεμένεγα Δήμητρα, Πολ.Μηχανικός ΠΕ,Πρόεδρος
2) Βλαχογιάννης Γεώργιος, Ηλεκ/γος – Μηχ/κος ΠΕ, μέλος
3) Πολλάτου Φωτεινή, Μηχ/κος Έργων Υποδομής ΤΕ, μέλος
με αναπληρωτές τους
1) Πορίχης Ιωάννης, ΔΕ χειριστή μηχανήματος, αναπληρωτής προέδρου
2) Γιωτάκης Ιωάννης,Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ, αναπληρωματικό μέλος
3) Ελένη Κανάκη, Αρχ. Μηχ. ΠΕ, αναπληρωματικό μέλος
Οι αρμοδιότητες της εν λόγω επιτροπής καθορίζονται στις ανωτέρω διατάξεις (Ν.
4412/2016 και ειδικότερα αυτές του άρθρου 172).
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 144/2022
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ΘΕΜΑ 4ο : Λύση της από 19.08.2019 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ε.Ε.Τ.Α.Α. και Δήμου Κέας με θέμα “Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής:
1. Με την από 19/08/2019 προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Κέας και
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., μεταβιβάστηκε στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. η αρμοδιότητα του
Δήμου, ως αναθέτουσας αρχής, με σκοπό της διεξαγωγή της διαδικασίας:
◦ σύνταξης τευχών δημοπράτησης
◦ ανάθεσης
◦ επίβλεψης και παραλαβής
του αντικειμένου της τεχνικής μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή
γηπέδου ποδοσφαίρου Δήμου Κέας»
 Με την με αριθ. πρωτ. 608/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για τη δημοπράτηση της μελέτης με τίτλο:
«Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Δήμου Κέας»
 Με το υπ. αριθμ. 615 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., το
Δ.Σ. κατακύρωσε τη δημόσια σύμβαση με τίτλο «Μελέτη για την κατασκευή
γηπέδου ποδοσφαίρου Δήμου Κέας» στην ένωση οικονομικών φορέων
«ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ δ.τ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ
ΑΤΕΜ – ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ»
 Με το με αριθ.πρωτ. 5591/2021
(22/04/2021) συμφωνητικό (ΑΔΑΜ
21SYMV008531893) υπεγράφη μεταξύ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε και της αναδόχου
ένωσης οικονομικών φορέων: «ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ δ.τ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΤΕΜ – ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ» η δημόσιας σύμβαση για την εκπόνηση της
μελέτης «Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Δήμου Κέας»
ποσού 48.536,12€ πλέον ΦΠΑ.
 Την 15-09-2021 έγινε η κατάθεση του επικαιροποιημένου τοπογραφικού
διαγράμματος από τον Δήμο και ταυτόχρονη κοινοποίησή του στην Ανάδοχο
ένωση.
 Με το Απόσπασμα Πρακτικού απόφασης 629/15-9-2021 του Δ.Σ. της
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., εγκρίθηκε η μετάθεση του χρονοδιαγράμματος κατά 5 μήνες
και ορίστηκε ημερομηνία έναρξης του χρονοδιαγράμματος για την εκπόνηση
της μελέτης η 20-9-2021.
 Με την με αριθμό πρωτ. 13069/15-10-2021 της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εγκρίθηκε το
χρονοδιάγραμμα της Αναδόχου.
 Στο με αριθμό 396 0Α1 005 0 σχέδιο «Γενική διάταξη γηπέδου 90Χ45» της
Αναδόχου, αποτυπώθηκε αρχικά η χωροθέτηση των δραστηριοτήτων του
γηπέδου, σύμφωνα με την οποία προκύπτει τοίχος οπλισμένης γης ύψους
17,00 μέτρων.
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Με το με αριθμό πρωτ. 15661 έγγραφο της υπηρεσίας μας (9/12/2021)
ζητήθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής,
γνωμοδότηση για την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της Αιτιολογικής
Έκθεσης και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ που τα συνοδεύει, για την συγκεκριμένη
μελέτη.
Με το με αριθμό πρωτ. 1057374/2-3-2022 έγγραφο του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. προς
την υπηρεσία μας, ομόφωνα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη για την έγκριση του
1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή
γηπέδου ποδοσφαίρου Δήμου Κέας», Αναδόχου οικονομικού φορέα:
«ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ δ.τ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ
ΑΤΕΜ – ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ».
Με το Απόσπασμα Πρακτικού (αρ. 640) του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
(21/03/2022) εγκρίθηκε ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας της μελέτης με τίτλο:
«Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Δήμου Κέας», Αναδόχου
οικονομικού φορέα: «ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ δ.τ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΤΕΜ – ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ του
ΜΙΧΑΗΛ»
Με το με αριθμ. Πρωτ. 182/2022 (10-01-2022) κατατέθηκε από τον Ανάδοχο
οικονομικό φορέα κοινοποίηση για τις γεωτρήσεις που έλαβαν χώρα στο εν
λόγω οικόπεδο, καθώς και τα μητρώα των γεωτρήσεων και φωτογραφική
αποτύπωση.
Με τον αρ. πρωτ. 1606/2022 (7-02-2022) κατατέθηκε από τον Ανάδοχο
οικονομικό φορέα η πλήρης και εμπεριστατωμένη Γεωτεχνική Μελέτη, με
βάση την οποία προτείνεται η απομάκρυνση ΟΛΩΝ των απορριμμάτων
(προϊόντα ΧΑΔΑ) του οικοπέδου όπου θα δημιουργηθεί το γήπεδο
ποδοσφαίρου, μέχρι τουλάχιστον το στερεό υπόβαθρο της περιοχής. Επειδή
η ποσότητα των απορριμμάτων δεν είναι σαφής και με σκοπό να διερευνηθεί
η πραγματική έκταση των απορριμμάτων, προτείνονται 8 επιπλέον
γεωτρήσεις με βάθος διερεύνησης 15m εκάστη. Το κόστος των επιπλέον
γεωτρήσεων εκτιμάται από τον μελετητή σε 46.460,35€. Επίσης λόγω των
ιδιαίτερων συνθηκών ο Π/Υ για την κατασκευή του γηπέδου στο
συγκεκριμένο οικόπεδο εκτιμήθηκε στο ποσό του 2.187.484,00 € με ΦΠΑ και
χωρίς το κόστος των επιφανειακών εγκαταστάσεων του γηπέδου για τα οποία
απαιτούνται περίπου 600.000,00 €.
Με τον αρ. πρωτ. 1913/2022 (14-02-2022) έγγραφό μας καταθέσαμε στον
Ανάδοχο οικονομικό φορέα, έγγραφο για την Αναστολή των εργασιών
εκπόνησης της Μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ», διότι προκύπτει η
αντικειμενική ανάγκη της διερεύνησης της λύσης που προτείνει ο Ανάδοχος
οικονομικός φορέας στη Γεωτεχνική Μελέτη, ενώ ανακύπτουν και
περιβαλλοντικά ζητήματα όσον αφορά στον αποκατεστημένο ΧΑΔΑ στην
περιοχή μελέτης σχετικά με την απομάκρυνση, τη μεταφορά και την εκ νέου
εναπόθεση των απορριμμάτων του και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για
την εξασφάλιση των χρήσεων γης του γηπέδου.
Με τη με αριθμό 103/2022 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Κέας αποφάσισε την διάλυση της δημόσιας σύμβασης και την αποζημίωση
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του Αναδόχου για τις μελέτες που έχει παραδώσει, καθώς και την εξεύρεση
άλλου, καταλληλότερου οικοπέδου για την κατασκευή του γηπέδου
ποδοσφαίρου.
Με το Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης της από
19.08.2019 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε & του Δήμου
Κέας με θέμα: «Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου»

.
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να προβεί σε λύση της από 19.08.2019
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ε.Ε.Τ.Α.Α. και Δήμου Κέας με θέμα “Μελέτη
για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου”.
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την λύση της από 19.08.2019 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ε.Ε.Τ.Α.Α. και
Δήμου Κέας με θέμα “Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου”.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 145/2022
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ΘΕΜΑ 5ο : Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο περί καθορισμού τέλους εισιτηρίου για την πολιτιστική εκδήλωση της Καρθαίας.
Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης και έχει ως εξής :
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. Ζ, (Αρμοδιότητες
Οικονομικής Επιτροπής) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07.06.2010) “Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης”, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την
επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Το ύψος των τελών και δικαιωμάτων προσδιορίζεται κάθε φορά με απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου.
Ο Δήμος Κέας προτίθεται να διοργανώσει πολιτιστική εκδήλωση στην Καρθαία, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 27 Αυγούστου 2022.
Τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν εκ μέρους του Δήμου Κέας προς
ενίσχυση σε υλικοτεχνικό και φαρμακευτικό υλικό στο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας.
Σκοπός είναι αυτός ο θεσμός της Γιορτής της Καρθαίας, ως το μεγαλύτερο
πολιτιστικό γεγονός του νησιού, να επιστρέψει ανταποδοτικά στην ενδυνάμωση της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας της Υγείας της Κέας.
Κατόπιν των ανωτέρω η οικονομική υπηρεσία εισηγείται τον καθορισμό
τέλους εισιτηρίου ύψους 10,00 € (συμπ. ΦΠΑ) για καθήμενους θεατές στις κερκίδες
του θεάτρου και σε πάγκους και 5,00 € (συμπ. ΦΠΑ) για τους όρθιους θεατές.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
τις ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμού τέλους εισιτηρίου για την πολιτιστική εκδήλωση της Καρθαίας, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 27 Αυγούστου 2022, στην Καρθαία ύψους 10,00 € (συμπ. ΦΠΑ) για καθήμενους θεατές
στις κερκίδες του θεάτρου και σε πάγκους και 5,00 € (συμπ. ΦΠΑ) για τους όρθιους
θεατές.
Τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν εκ μέρους του Δήμου Κέας προς ενίσχυση
στο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας σε υλικοτεχνικό και φαρμακευτικό υλικό.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 146/2022
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ΘΕΜΑ 6ο : Αποδοχή επιχορήγησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την
«Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού».
Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 6 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
και έχει ως 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) Το υπ΄ αριθμό 50300/27-7-2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα «Επιχορήγηση από το
πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
«Κατανέμουμε, ποσό ύψους μέχρι 28.230.000,00 € από το πρόγραμμα «Φιλόδημος

ΙΙ» σε όλους
τους Δήμους της Χώρας με πληθυσμό κάτω των 50.000 κατοίκων για την προμήθεια
απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού, στο
πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία
περιβάλλοντος» του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ»».
Για τον Δήμο Κέας το ποσό ανέρχεται σε 45.000,00 €.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε τα κάτωθι:
Την αποδοχή της, επιχορήγησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού ποσού 45.000,00€.
Σε επόμενη αναμόρφωση θα εγγραφεί το ποσό της επιχορήγησης στον προϋπολογισμό
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα
ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την αποδοχή της, επιχορήγησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού ποσού 45.000,00€.
Σε επόμενη αναμόρφωση θα εγγραφεί το ποσό της επιχορήγησης στον προϋπολογισμό
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 147/2022
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ΘΕΜΑ 7ο: Eισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 13 ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2022.
Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο
προϋπολογισμός του έτους 2022 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 104/2021
απόφαση, και πρέπει να αναμορφωθεί όπως παρουσιάζεται παρακάτω.
Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

Λοιπές Δαπάνες
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

00.6111.0001
00.6116.0001

Αμοιβές νομικών
Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού τουριστικής
προβολής
Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα
φιλοξενίας φυσικών προσώπων και
αντιπροσωπειών
Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως
Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και
σωματεία
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και
σωματεία
Επιχορήγηση σε σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Εκπόνηση Μελέτης Ψηφιακού Μετασχηματισμού
του Δήμου Κέας
Μισθώματα μεταφορικών μέσων
Επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών
Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις
Φεστιβάλ αγροτικών προϊόντων
Δαπάνες εκδήλωσης «Μια γιορτή για την
Καρθαία»
Ετήσια σύναξη πνευστών Κυκλάδων
Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων
Αγώνας Cyclades trail cup: Kea Challenge
Kea Open Darts Tournament
Έξοδα κοινωνικών δραστηριοτήτων (υπ.δωρ.ασθ)
Χρωματισμοί δημοτικών κτιρίων
Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά
Προμήθεια χρωμάτων
ΣΥΝΟΛΑ

00.6431.0003
00.6433.0001
00.6442
00.6495.0002
00.6735
00.6736.0001
00.6739.0001
10.6117.0001
15.6234.0001
15.6262.0006
15.6471.0002
15.6471.0004
15.6471.0006
15.6471.0008
15.6472.0001
15.6472.0003
15.6472.0004
15.6473.0006
30.6261.0002
30.6412
30.6661.0002

Π/Υ Πριν την
Αναμόρφωση
31.000,00
1.000,00

-6.000,00
-1.000,00

Τελική
Διαμόρφωση
25.000,00
0,00

6.000,00

-2.000,00

4.000,00

5.000,00

-2.000,00

3.000,00

3.000,00
2.000,00

-2.000,00
-1.000,00

1.000,00
1.000,00

3.500,00

-1.000,00

2.500,00

1.000,00

-1.000,00

0,00

30.000,00

20.000,00

50.000,00

12.500,00

-6.300,00

6.200,00

2.000,00
24.497,00
5.700,00
2.000,00

-1.000,00
13.000,00
-2.000,00
-1.070,72

1.000,00
37.497,00
3.700,00
929,28

9.500,00

-1.000,00

8.500,00

0,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
4.629,28
2.000,00
1.500,00
1.500,00
128.829,28

5.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-4.629,28
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
0,00

5.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
1.000,00
500,00
500,00
128.829,28

Αναμόρφωση
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Κ.Α.Ε.

20.6011
20.6051
20.6061
20.6117.0002
20.6142.0001
20.6262.0017
20.6279.0002
20.6279.0021
20.6323
20.6412.0001
20.7135.0002

Κ.Α.Ε.
60.6041.0001
60.6054.0001
60.6073.0001
60.6274.0004
60.6422.0001
60.6473.0001
60.6612.0001
60.6613.0001

90.9111

Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
Π/Υ Πριν την
Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Αναμόρφωση
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός
85.338,30
μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα
ΜΟΝΙΜΩΝ)
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση
24.466,74
Δημοσίου Δικαίου
Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και
4.000,00
ένστολου προσωπικού)
Διαχείριση λειτουργίας ΧΥΤΑ
3.680,00
3.600,00
Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων από ΔΕΔΔΗΕ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων
3.979,00
(πλην κτιρίων) ΧΥΤΑ
Καθαρισμός κάδων
7.000,00
32.000,00
Καθαρισμός οικισμών
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας
450,00
Έξοδα μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών
8.000,00
(συσκευασίες)
6.000,00
Προμήθεια κάδων και καλαθιών
ΣΥΝΟΛΑ
178.514,04
Δαπάνες Κέντρου Κοινότητας
Π/Υ Πριν την
Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Αναμόρφωση
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κέντρου
31.163,00
Κοινότητας
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Κέντρου
7.589,00
Κοινότητας
500,00
Επιμόρφωση προσωπικού Κέντρου Κοινότητας
Καθαρισμός Κέντρου Κοινότητας 2022-23
500,00
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
1.000,00
μετακινούμενων υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας
500,00
Δαπάνες δράσεων Κέντρου Κοινότητας
Προμήθεια γραφικής ύλης Κέντρου Κοινότητας
388,00
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης
500,00
και πολλαπλών εκτυπώσεων Κέντρου Κοινότητας
ΣΥΝΟΛΑ
42.140,00
Αποθεματικό

2.687,61

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

4.860,00

90.198,30

1.350,00

25.816,74

-1.300,00

2.700,00

-3.680,00
-2.600,00

0,00
1.000,00

-2.979,00

1.000,00

-7.000,00
-1.251,00
600,00

0,00
30.749,00
1.050,00

2.000,00

10.000,00

10.000,00
0,00

16.000,00
178.514,04

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

1.318,00

32.481,00

270,00

7.859,00

-500,00
-200,00

0,00
300,00

500,00

1.500,00

-500,00
-388,00

0,00
0,00

-500,00

0,00

0,00

42.140,00

0,00

2.687,61
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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 ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 13 ης
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 : 148/2022
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ΘΕΜΑ 8ο : Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για κάλυψη δαπανών έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (4η-5η-6η μηνιαία
κατανομή έτους 2022). [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι
σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 45684/08-07-2022 έγγραφο του Τμήματος Επιχορηγήσεων
Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, ενημερωθήκαμε για την κατανομή με τον τίτλο
“Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων”, συνολικού ποσού 27.540,00 €, το οποίο
αποδίδεται ως 4η, 5η και 6η μηνιαία δόση έτους 2022 για το Δήμο Κέας,
Καλούμαστε να αποδεχθούμε την εν λόγω χρηματοδότηση και να προτείνουμε την
4η, 5η και 6η μηνιαία δόση έτους 2022, συνολικού ποσού 27.540,00 € για κάλυψη
έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου, ως εξής:



ΚΑ 30.7323.0017 «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης έτους 2022»: ποσό 26.540,00
€
ΚΑ 30.7413.0026 «Μελέτη κατασκευής παράκαμψης Βουρκαρίου»: ποσό
1.000,00 €

Καλείται Η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την περ. ιη αρ. 72 Ν. 3852/2010, να
αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το
υπ’ αριθμ. 45684/08-07-2022 έγγραφο του Τμήματος Επιχορηγήσεων Τ.Α. του
Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο ενημερωθήκαμε για την κατανομή από το
λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται με τον τίτλο “Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι
των Δήμων”, συνολικού ποσού 27.540,00 €, για το Δ. Κέας, το οποίο αποδίδεται ως
4η, 5η και 6η μηνιαία δόση έτους 2022 και την εισήγηση του Αντιδημάρχου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Το μέλος της μειοψηφίας κ.Παρασκευή Γροσομανίδη ψηφίζει ΠΑΡΩΝ)
Αποδέχεται και κατανέμει την 4η, 5η και 6η ΣΑΤΑ έτους 2022, συνολικού ποσού
27.540,00 €, για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου ως εξής:



ΚΑ 30.7323.0017 «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης έτους 2022»: ποσό 26.540,00
€
ΚΑ 30.7413.0026 «Μελέτη κατασκευής παράκαμψης Βουρκαρίου»: ποσό
1.000,00 €

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 149/2022
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Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας

Ελευθέριος Τζουβάρας

Τα μέλη

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

