31ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 30ης Αυγούστου 2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 31ης/30.08.2022
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Σήμερα, ημέρα Τρίτη 30 Αυγούστου 2022 και ώρα 09:30, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
συνεδριάσεως του Ιστορικού Δημαρχείου Κέας, η 31η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Κέας, ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 4385/26.08.2022 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.
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ΘΕΜΑ : Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια
διάταξης ως κατεπείγοντος, προς συζήτηση.
Με την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής :
«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή
μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη
είναι κατεπείγον, να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειο ψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκαν από τον Πρόεδρο είναι τα εξής:
ο
ΘΕΜΑ 1 : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 14ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2022. [Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ο
ΘΕΜΑ 2 : Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης “Προμήθεια συστήματος μείωσης
πίεσης, ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης και βελτίωσης ποιότητας νερού στα
δίκτυα ύδρευσης της Νήσου Κέας” στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». [Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ο
ΘΕΜΑ 3 : Λήψη απόφασης για την α) αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του
δανείου, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένο στο Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” για την εκτέλεση της Πράξης “Προμήθεια συστήματος
μείωσης πίεσης, ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης και βελτίωσης ποιότητας
νερού στα δίκτυα ύδρευσης της Νήσου Κέας”” και β) εξουσιοδότηση του νόμιμου
εκπροσώπου για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος
– Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ο
ΘΕΜΑ 4 : Ακύρωση της 145/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής [Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση
μου κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά στην έγκριση κατεπείγουσας απόφασης δημάρχου που αφορά στην έγκριση οδοιπορικών δημάρχου για μετακίνηση στη Σύρο.
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Η κατεπείγουσα μετακίνηση Δημάρχου Κέας στη Σύρο αφορά στη συνάντησή της
με τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων & την Πρόεδρο του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σχετικά με την πορεία έργων του Δήμου Κέας και
την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος έτους 2023.

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :




την εισήγηση του προέδρου
την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10
το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συζήτηση του θέματος :
“Έγκριση κατεπείγουσας απόφασης δημάρχου που αφορά στην έγκριση οδοιπορικών δημάρχου για μετακίνηση στη Σύρο”.
πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της
κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για τη λήψη σχετικής απόφασης.
Η σχετική απόφαση για το θέμα αυτό θα πρέπει επίσης να ληφθεί με την
απόλυτη πλειοψηφία των μελών της οικονομικής επιτροπής.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 150/2022
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εκτός ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο : Έγκριση κατεπείγουσας απόφασης δημάρχου που
αφορά στην έγκριση οδοιπορικών δημάρχου για μετακίνηση στη Σύρο.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο - εκτός
ημερήσιας διάταξης το οποίο συζητείται κατόπιν της υπ΄αριθμ. 150/2022 ομόφωνης
απόφασής της - ανέφερε τα εξής:
Η Δήμαρχος με την υπ΄αριθμ. 557/29-08-2022 (ΑΔΑ: 6ΨΛΚΩΕΔ-ΜΡ7)
απόφασή της και έχοντας υπόψη :
 Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) με
τίτλο“Αρμοδιότητες του Δημάρχου” και ειδικά την παράγραφο στην οποία
αναφέρεται ότι:
“Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των
δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί
να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της
επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση
τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής”
 Τις διατάξεις του άρθρου 203 παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (φεκ 133/19-07-2018,
τεύχος Α΄) με τίτλο “Διατάκτης στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού”
 Το γεγονός ότι η δήμαρχος κλήθηκε άμεσα να παραστεί σε συναντήσεις :
(α) Με τον προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων σχετικά με την
πορεία της υλοποίησης του έργου “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ”, το ενδεχόμενο
υπογραφής τριμερούς προγραμματικής σύμβασης που αφορά στην υλοποίηση της
μελέτης «Βελτίωσης κεντρικού οδικού δικτύου ν. Κέας τμήμα Σωρός-Σπαθί», την
ολοκλήρωση του έργου “Ανάπλαση πλατείας Κάτω Μεριάς” & του έργου
“Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία
νήσου Κέας”
(β) Με την πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για θέματα που αφορούν την
κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος έτους 2023
 Την ύπαρξη πίστωσης στον Κ.Α. 00.6421. “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
μετακινούμενων αιρετών”.
 το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί προς έγκριση στην επόμενη
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Ενέκρινε :
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1. Την κατεπείγουσα μετακίνηση της Δημάρχου Κέας, Ειρήνης Βελισσαροπούλου
από τη Δευτέρα 29/08/2022 έως και την Τετάρτη 31/08/2022, στη Σύρο για τη
συνάντησή της με τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων & την
Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σχετικά με την πορεία έργων του Δήμου
Κέας και την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος έτους 2023.
2. Η δαπάνη των 333,20 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6421 με τίτλο “Οδοιπορικά έξοδα
και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών” του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους
2022 του Δήμου Κέας.
Αναλυτικά :
ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ (Ακτοπλοϊκά)
29/08/2022 ΚΕΑ - ΣΥΡΟΣ: 10,00 €
31/08/2022 ΣΥΡΟΣ - ΚΕΑ: 20,20 €
ΔΙΑΜΟΝΗ
Δύο (2) Διανυκτερεύσεις Χ 111,50 = 223,00 €
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ : 2Χ40,00 € = 80,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ : 333,20 €
3. Την υποβολή της εν λόγω κατεπείγουσας απόφασης απευθείας ανάθεσης προς
έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή κατά τη πρώτη συνεδρίαση.
Λαμβανομένου υπόψη τα ανωτέρω υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον της
Οικονομικής Επιτροπής την ανωτέρω απόφαση όπως ορίζει ο νόμος.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :






Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)
Τις διατάξεις του άρθρου 203 παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (φεκ 133/19-07-2018,
τεύχος Α΄) με τίτλο “Διατάκτης στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού”
Το γεγονός ότι η δήμαρχος κλήθηκε άμεσα να παραστεί σε συναντήσεις με
τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων & την Πρόεδρο του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σχετικά με την πορεία έργων του Δήμου Κέας
και την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος έτους 2023
Την υπ΄αριθμ. 557/29-08-2022 (ΑΔΑ: 6ΨΛΚΩΕΔ-ΜΡ7) απόφαση Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ.557/29-08-2022 (ΑΔΑ: 6ΨΛΚΩΕΔ-ΜΡ7) απόφαση Δημάρχου,
με θέμα Κατεπείγουσα μετακίνηση Δημάρχου Κέας στη Σύρο, για τη συνάντησή
της με τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων & την Πρόεδρο
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του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σχετικά με την πορεία έργων του Δήμου Κέας
και την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος έτους 2023,

από τη Δευτέρα

29/08/2022 έως και την Τετάρτη 31/08/2022.

Η δέσμευση ποσού 333,20 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6421
“Οδοιπορικά

έξοδα

και

αποζημίωση

μετακινούμενων

με τίτλο

αιρετών”

του

προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2022 του Δήμου Κέας έγινε με απόφαση του
διατάκτη.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 151/2022
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Ημερήσια διάταξης
ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της 14ης 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 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.

00.6431.0011
00.6432.0001
10.6643.0005

Έξοδα ενημέρωσης και προβολής
Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 2022-23
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων
2022-23
Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες 2022-23
Συντήρηση και επισκευή αναμεταδοτών ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων
2022-23
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
2022-23

30.6641.0011
30.6644.0011
70.6262.0004
70.6641.0011
70.6644.0013

Κ.Α.Ε.
20.6277.0017
20.6279.0021
20.6641.0011

Π/Υ Πριν την
Αναμόρφωση
12.000,00
2.000,00
2.000,00

-1.000,00
-1.000,00
3.185,68

Τελική
Διαμόρφωση
11.000,00
1.000,00
5.185,68

8.500,00

-2.600,69

5.899,31

5.000,00
3.000,00

-482,46
-1.029,83

4.517,54
1.970,17

4.000,00

-1.120,00

2.880,00

3.000,00

4.047,30

7.047,30

39.500,00

0,00

39.500,00

Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
Π/Υ Πριν την
Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Αναμόρφωση
Δαπάνη ανακύκλωσης μπαζών και οικοδομικών υλικών
5.000,00
Καθαρισμός οικισμών
32.000,00
Προμήθεια καυσίμων απορριμματοφόρων 2022-23
14.000,00
51.000,00

Αναμόρφωση

Αναμόρφωση
-1.711,54
-2.506,00
4.217,54
0,00

Τελική
Διαμόρφωση
3.288,46
29.494,00
18.217,54
51.000,00

Τεχνικό πρόγραμμα
Με την απόφαση 63/2022 του ΔΣ (ΑΔΑ: 9Ψ4ΞΩΕΔ-ΙΞ9) πραγματοποιήθηκε η 3η αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος.
Αναλόγως αναμορφώνεται και ο προϋπολογισμός.
Π/Υ Πριν την
Τελική
Κ.Α.Ε.
Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Αναμόρφωση
Αναμόρφωση
Διαμόρφωση
Προγραμματική σύμβαση για την μελέτη Βελτίωσης
00.6737.0009
0,00
2.275,00
2.275,00
Κεντρικού οδικού δικτύου Σωρός - Σπαθί
Προγραμματική σύμβαση για την επικαιροποίηση
00.6737.0010
μελέτης οδοποιίας «Βελτίωση υφιστάμενης οδού
0,00
1.013,17
1.013,17
Κορησσίας - Ξύλων»
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30.7413.0026

Προγραμματική σύμβαση για την ωρίμανση υποβολής
πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων στο
πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ
Προγραμματική σύμβαση για τον έλεγχο και θεώρηση της
μελέτης για την κατασκευή παράκαμψης Βουρκαρίου
Μελέτη οδοποιίας βελτίωσης υφιστάμενης οδού
Κορησσίας - Ξύλων
Επικαιροποίηση μελέτης οδοποιίας βελτίωσης
υφιστάμενης οδού Κορησσίας - Ξύλων
Μελέτη κατασκευής παράκαμψης Βουρκαρίου

90.9111

Αποθεματικό

00.6737.0011
00.6737.0012
30.7412.0010
30.7412.0048

0,00

2.497,43

2.497,43

0,00

1.750,00

1.750,00

4.340,00

-4.340,00

0,00

19.816,00

-2.195,60

17.620,40

1.000,00
25.156,00

-1.000,00
0,00

0,00
25.156,00

2.687,61

0,00

2.687,61

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 14 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 : 152/2022
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ΘΕΜΑ 2ο : Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης “Προμήθεια συστήματος μείωσης πίεσης, ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης και βελτίωσης ποιότητας νερού στα δίκτυα ύδρευσης της Νήσου Κέας” στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 9273/2021/29-06-2022
απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΓΦΛ46ΜΤΛ6-ΞΗΩ) με θέμα
Ένταξη του έργου του Δήμου Κέας με τίτλο «Προμήθεια συστήματος μείωσης
πίεσης, ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης και βελτίωσης ποιότητας νερού
στα δίκτυα ύδρευσης της Νήσου Κέας» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και
λαμβάνοντας υπόψη:
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
Το υπ’ αριθμ. 2172/24.05.2021 αίτημα ένταξης του Δήμου Κέας Ν. Κυκλάδων.
-καλείται η Ο.Ε. να αποδεχθεί το ποσό των 830.787,60 € από πιστώσεις του
Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης ως φαίνεται ανωτέρω
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε
υπόψη της τα ανωτέρω και την εισήγηση του Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται το ποσό των 830.787,60 € από πιστώσεις του Προγράμματος Αντώνης
Τρίτσης.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 153/2022
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ο
ΘΕΜΑ 3 : Λήψη απόφασης για την α) αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του
δανείου, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένο στο Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” για την εκτέλεση της Πράξης “Προμήθεια συστήματος μείωσης πίεσης, ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης και βελτίωσης ποιότητας νερού
στα δίκτυα ύδρευσης της Νήσου Κέας” και β) εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου για
την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου . [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας]

ο
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3 θέμα της ημερήσιας
διάταξης αναφέρει ότι :
ο

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το 3 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει
ότι με την υπ΄αριθμ. 86/2021 (ΑΔΑ:6ΞΙΗΩΕΔ-808) απόφασή μας, εγκρίναμε την
υποβολή πράξης με τίτλο «Προμήθεια συστήματος μείωσης πίεσης, ενεργειακής
αναβάθμισης και εξοικονόμησης και βελτίωσης ποιότητας νερού στα δίκτυα
ύδρευσης της Νήσου Κέας» συνολικού προϋπολογισμού 830.787,60 ευρώ, στο
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με
τίτλο : «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και
αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και
λυμάτων». Στη συνέχεια η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών
με το με αριθμ. πρωτ.9273/2021/29-06-2022 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών
(ΑΔΑ: ΨΓΦΛ46ΜΤΛ6-ΞΗΩ) μας γνωστοποίησε την ένταξη του έργου με τίτλο
«Προμήθεια συστήματος μείωσης πίεσης, ενεργειακής αναβάθμισης και
εξοικονόμησης και βελτίωσης ποιότητας νερού στα δίκτυα ύδρευσης της Νήσου
Κέας» στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, συνολικού προϋπολογισμού 830.787,60
ευρώ.
Στην Υπηρεσία μας διαβιβάστηκε το υπ’ αρίθμ. (0)78506_22/04.08.2022 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, το οποίο
θέτω υπόψη σας, με το οποίο μας ανακοινώθηκε η έγκριση επενδυτικού δανείου
από το Τ.Π.& Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης
Τρίτσης”. Στο ανωτέρω έγγραφο, δίνονται σαφείς οδηγίες για τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την συνομολόγησή του.
Εισηγούμαστε την αποδοχή όλων των όρων που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο
του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με την 3783/9/28-07-2022 (ΑΔΑ
6Π8Ψ469ΗΗ7-946) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού
δανείου στο Δήμο μας συνολικού ποσού 830.787,60 € ενταγμένου στο Ειδικό
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, για την εκτέλεση του έργου:
«Προμήθεια συστήματος μείωσης πίεσης, ενεργειακής αναβάθμισης και
εξοικονόμησης και βελτίωσης ποιότητας νερού στα δίκτυα ύδρευσης της Νήσου
Κέας», και ως αυτοί αναφέρονται σαφώς και αναλυτικά στο με αριθμ. πρωτ.
(0)78506_22/04.08.2022 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου
Παρακαταθηκών & Δανείων.
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Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :
1. το άρθρο 49 του Ν. 4830/2021
2. το υπ΄ αριθ. πρωτ. . (0)78506_22/04.08.2022 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσί
ας του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων
3. την εισήγηση του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται όλους τους όρους που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών & Δανείων, με την υπ΄αριθμ. 3783/9/28-07-2022 (ΑΔΑ
6Π8Ψ469ΗΗ7-946) απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού
δανείου στο Δήμο μας συνολικού ποσού 830.787,60 € ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, για την εκτέλεση του έργου: «Προμήθεια
συστήματος μείωσης πίεσης, ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης και βελτίωσης ποιότητας νερού στα δίκτυα ύδρευσης της Νήσου Κέας», και ως αυτοί αναφέρονται σαφώς και αναλυτικά στο υπ’ αρίθμ. πρωτ. (0)78506_22/04.08.2022 έγγραφο της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.
Εξουσιοδοτεί τη νόμιμο εκπρόσωπό του, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχο
Κέας, για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.
Επισυνάπτεται το έγγραφο του ΤΠΔ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 154/2022

ο
ΘΕΜΑ 4 : Ακύρωση της 145/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ.
Ελ.Τζουβάρας]
ο

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το 4 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την
145/2022 (ΑΔΑ:6Λ72ΩΕΔ-03Λ) απόφασή μας, αποφασίσαμε 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”, καθώς μας διαβιβάστηκε εσφαλμένα 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», με εισήγηση τη
λύση της ανωτέρω Προγραμματικής, εφόσον η Ε.Ε.Τ.Α.Α. δεν έχει ολοκληρώσει έως σήμερα τις
διαδικασίες λύσης του με αριθ.πρωτ. 5591/2021 (22/04/2021) συμφωνητικού (ΑΔΑΜ
21SYMV008531893) που 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.
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του προέδρου της Οικονομικής
Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ακυρώνει την 145/2022 απόφασή της και θα εξετάσει το θέμα της λύσης της από 19.08.2019
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ε.Ε.Τ.Α.Α. και Δήμου Κέας εκ νέου όταν θα συντρέχουν όλες οι
απαιτούμενες προϋποθέσεις και ενημερωθούμε από την ΕΕΤΑΑ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 155/2022

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας

Ελευθέριος Τζουβάρας

Τα μέλη

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

