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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 27ης/29.07.2022

 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα Παρασκευή 29 Ιουλίου  2022  και  ώρα  09:30,  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ιστορικού
Δημαρχείου  Κέας  στην  πλατεία  Ιουλίδας, ύστερα  από  την  αριθμ.  πρωτ.  3712/25-07-2022
πρόσκληση,  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                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

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

                    (αν και προσκλήθηκαν 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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Θέμα 1ο : Αποδοχή των όρων συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό
πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, Πρόσκληση 43972/01-07-2022 (ΑΔΑ Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ),
στο Πρόγραμμα: «Βελτίωση οδικής Ασφάλειας», για την πράξη : «Βελτίωση οδικής ασφάλειας
στον  Δήμο  Κέας».    [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]

 O  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  1ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής:

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε πρόσκληση με 43972/01-07-2022 (ΑΔΑ Ψ5Π346ΜΤΛ6-
4ΒΕ) και τίτλο «Πρόσκληση  για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Βελτίωση οδικής
Ασφάλειας». Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας  “ΕΛΛΑΔΑ  2.0”  με  τη  χρηματοδότηση  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  –
NextGeneration EU.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στο
υφιστάμενο  οδικό  δίκτυο  αρμοδιότητας  ΟΤΑ α’ και  β’ βαθμού  και  αποσκοπούν  στην
βελτίωση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας και τη μείωση των ατυχημάτων.

Ειδικότερα,  για  τις  ανάγκες  της  Πρόσκλησης,  το  οδικό  δίκτυο  αρμοδιότητας  ΟΤΑ,
αναλόγως της θέσης ανάπτυξής του, διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:

Α) Στο αμιγώς αστικό οδικό δίκτυο, που αναπτύσσεται εντός των ορίων των οικισμών ή και
βιομηχανικών – βιοτεχνικών περιοχών.

Β) Στο υπεραστικό - περιαστικό οδικό δίκτυο.

Σε  κάθε  περίπτωση  επιλέξιμες  προς  χρηματοδότηση  είναι  στοχευμένες  επεμβάσεις  –
βελτιώσεις – τροποποιήσεις επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου.

Ο  Δήμος  Κέας  προτίθεται   να  υποβάλει  αίτηση  χρηματοδότησης  για  την  πράξη
(έργο):«Βελτίωση οδικής ασφάλειας στον Δήμο Κέας»

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

Παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση για τα κάτωθι:
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1) Την  έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  Υπουργείου

Εσωτερικών,  Πρόσκληση  43972/01-07-2022  (ΑΔΑ  Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ),  στο
Πρόγραμμα:  «Βελτίωση  οδικής  Ασφάλειας»,  για  την  πράξη  :  «Βελτίωση  οδικής
ασφάλειας στον Δήμο Κέας» με συνολικό προϋπολογισμό 243.811,28€ συμπ. Φ.Π.Α.
24%  που  αφορά  στη  Βελτίωση  οδικής  ασφάλειας  στον  Δήμο  Κέας.  Η  πράξη  θα
αποτελείται από 2 υποέργα:

α.  Έργο  με  τίτλο  «Βελτίωση  οδοστρώματος  υφιστάμενου  οδικού  δικτύου»
συνολικού προϋπολογισμού 223.184,50€ συμπ. ΦΠΑ

β. Κατακόρυφη σήμανση – οριζόντια σήμανση – διαγραμμίσεις – στηθαία ασφαλείας
ποσού 20.626,78 € συμπ. ΦΠΑ

2) Την  αποδοχή  των  όρων  της  πρόσκλησης  µε  αριθμό  πρωτ  43972/01-07-2022  (ΑΔΑ
Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ),  Πρόγραμμα:  «Βελτίωση  οδικής  Ασφάλειας»,  για  την  πράξη  :
«Βελτίωση οδικής ασφάλειας στον Δήμο Κέας»

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

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την  έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  Υπουργείου
Εσωτερικών,  Πρόσκληση  43972/01-07-2022  (ΑΔΑ  Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ),  στο
Πρόγραμμα:  «Βελτίωση  οδικής  Ασφάλειας»,  για  την  πράξη  :  «Βελτίωση  οδικής
ασφάλειας στον Δήμο Κέας» με συνολικό προϋπολογισμό 243.811,28 €συμπ. Φ.Π.Α.
24% που αφορά στη Βελτίωση οδικής ασφάλειας  στον Δήμο Κέας.  Η πράξη θα
αποτελείται από 2 υποέργα:

α.  Έργο  με   τίτλο  «Βελτίωση  οδοστρώματος  υφιστάμενου  οδικού  δικτύου»
συνολικού προϋπολογισμού 223.184,50€ συμπ. ΦΠΑ
β. Κατακόρυφη σήμανση – οριζόντια σήμανση – διαγραμμίσεις – στηθαία ασφαλείας
ποσού 20.626,78€ συμπ. ΦΠΑ

2. Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης µε αριθμό πρωτ 43972/01-07-2022 (ΑΔΑ
Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ), Πρόγραμμα: «Βελτίωση οδικής Ασφάλειας», για την πράξη :
«Βελτίωση οδικής ασφάλειας στον Δήμο Κέας»

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 136/2022
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Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας                  Τα μέλη

                Ελευθέριος Τζουβάρας                           Καμίλης Θεόδωρος   

                              Δεμένεγας Κωνσταντίνος 

                                                   Λουρής Αντώνιος 

                                                         Πατηνιώτη Μαρία 

                                                                     Δεμένεγας Νικόλαος

           Γροσομανίδη Παρασκευή

    

                 


