
      35ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 5ης Οκτωβρίου 2022

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 35ης/05.10.2022

 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα  Τετάρτη  5  Οκτωβρίου 2022  και  ώρα  09:30,  πραγματοποιήθηκε  στην  αίθουσα
συνεδριάσεως  του  Ιστορικού  Δημαρχείου  Κέας,  η  35η  τακτική  συνεδρίαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  του  Δήμου  Κέας,  ύστερα  από  την  αριθμ.πρωτ.  5026/30.09.2022  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                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1.  Τζουβάρας Ελευθέριος       1. Καμίλης Θεόδωρος
2.  Δεμένεγας Κωνσταντίνος                          2. Πατηνιώτη Μαρία     
3.  Λουρής Αντώνιος   (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
4.  Δεμένεγας Νικόλαος
5.  Γροσομανίδη Παρασκευή

Ο συντονισμός της διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων και την συγγραφή του συνοπτικού
πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ.Σωτηρία Μυκωνιάτη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 35ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 5ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 5026/30.09.2022 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 Σεπτεμβρίου έτους
2022 προς κάλυψη λειτουργικών ή/και υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δρα-
στηριοτήτων  και  αναμόρφωση  προϋπολογισμού».  [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  
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ΘΕΜΑ 1ο  : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την κάλυ-
ψη 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 2.001,00 € 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  2.001,00  €  σε  βάρος  του  ΚΑ  00.6221 του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη
πίστωση θα γίνει με απόφαση του διατάκτη.
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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 17/5-15/6/1959.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 168/2022
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ΘΕΜΑ 2ο :  «Αποδοχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης από τους ΚΑΠ έτους 2022 προς
κάλυψη λειτουργικών και κατά  προτεραιότητα δαπανών θέρμανσης σχολείων, και ανα-
μόρφωση προϋπολογισμού».

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 χρηματο-
δοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε ανα-
πτυξιακά 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 οι-
κείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφα-
ση του συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρα-
κτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγη-
σης της Οικονομικής Επιτροπής.»

Γ) Το υπ΄ αριθμό 63358/28-9-2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 60Β346ΜΤΛ6-5ΛΗ) 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 δαπα-
νών 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 5.280,00€.

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 5.280,00€.

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. Αρχικός Π/Υ Αναμόρφωση
Τελική Διαμόρ-

φωση

4311.0001

ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουρ-
γικώ αναγκών των σχολείων Α/
θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

(άρθρο 55,ν.1946/1991)

46.890,00 5.280,00 52.170,00

00.6711.0005 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 55.590,00 5.280,00 60.870,00

90.9111 Αποθεματικό 2.367,61 0,00 2.367,61
                    

Καλείτε η οικονομική επιτροπή θα αποφασίσει σχετικά.

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την αποδοχή της συμπληρωματικής κατανομής από τους ΚΑΠ προς κάλυψη λειτουργικών
αναγκών και κατά προτεραιότητα δαπανών θέρμανσης , ποσού 5.280,00€.

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. Αρχικός Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφω-
ση

4311.0001

ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουρ-
γικώ αναγκών των σχολείων Α/
θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

(άρθρο 55,ν.1946/1991)

46.890,00 5.280,00 52.170,00

00.6711.0005 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 55.590,00 5.280,00 60.870,00

90.9111 Αποθεματικό 2.367,61 0,00 2.367,61

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 169/2022
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ΘΕΜΑ 3ο : «Αποδοχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022
προς  κάλυψη  λειτουργικών  ή/και  υλοποίηση  έργων  και  επενδυτικών  τους
δραστηριοτήτων και αναμόρφωση προϋπολογισμού»

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 χρηματο-
δοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε ανα-
πτυξιακά 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 οι-
κείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφα-
ση του συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρα-
κτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγη-
σης της Οικονομικής Επιτροπής.»

Γ) Το υπ΄ αριθμό 63389/28-9-2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΩΜΚΙ46ΜΤΛ6-ΨΡΟ) με θέμα 
«Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δή-
μους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την 
υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση μη-
νός Σεπτεμβρίου έτους 2022.» στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«Κατανέμουμε σε όλους τους Δήμους της Χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου 
Εσωτερικών συνολικό ποσό ύψους 50.000.000,00 €, ως συμπληρωματική 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 24.362,76€.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε τα κάτωθι:

1. Την αποδοχή της συμπληρωματικής κατανομής μηνός Σεπτεμβρίου από τους ΚΑΠ προς 
κάλυψη λειτουργικών αναγκών ή/και υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, 
ποσού 24.263,76€.

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.
Αρχικός

Π/Υ Αναμόρφωση
Τελική Δια-
μόρφωση

0611.0002 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (συμπλ. κατανομή ) 55.547,10 24.362,76 79.909,86

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αρχικός
Π/Υ

Αναμόρφωση Τελική Δια-
μόρφωση

00.6432.0002
Δαπάνη συμμετοχής στην έκθεση ΒΟΟΤ στην Γερμα-
νία 0,00 3.000,00 3.000,00

15.6063.0001 Παροχή γάλακτος στο προσωπικό 640,00 200,00 840,00

15.6063.0002
Παροχή ειδών ένδυσης στο εργατοτεχνικό προσωπι-
κό 0,00 150,00 150,00

15.6142.0006 Αμοιβή για την στελέχωση του παιδικού σταθμού 0,00 8.400,00 8.400,00

15.6681.0002
Προμήθεια υλικών φαρμακείου για τον παιδικό σταθ-
μό 0,00 300,00 300,00

15.6699.0001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.000,00 200,00 1.200,00

15.7133.0004
Προμήθεια εκτυπωτικού πολυμηχανήματος για τον 
παιδικό σταθμό 0,00 700,00 700,00

15.7134.0001
Προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή για τον παιδικό
σταθμό 0,00 1.000,00 1.000,00

15.7135.0013 Προμήθεια τέντας για τον παιδικό σταθμό 0,00 5.000,00 5.000,00

30.6262.0020
Παροχή υπηρεσίας για την αποκατάσταση ξερολι-
θιών 10.000,00 2.412,76 12.412,76

70.7133 Έπιπλα σκεύη 9.000,00         3.000,00 12.000,00

90.9111 Αποθεματικό 2.367,61 0,00 2.367,61

Καλείτε η οικονομική επιτροπή θα αποφασίσει σχετικά.

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την αποδοχή της συμπληρωματικής κατανομής μηνός Σεπτεμβρίου από τους ΚΑΠ προς 
κάλυψη λειτουργικών αναγκών ή/και υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, 
ποσού24.263,76€.

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.
Αρχικός

Π/Υ
Αναμόρφω-

ση
Τελική Διαμόρ-

φωση
0611.0002 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (συμπλ. κατανομή) 55.547,10 24.362,76 79.909,86

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αρχικός
Π/Υ

Αναμόρφωση Τελική Δια-
μόρφωση

00.6432.0002
Δαπάνη συμμετοχής στην έκθεση ΒΟΟΤ στην Γερμα-
νία 0,00 3.000,00 3.000,00

15.6063.0001 Παροχή γάλακτος στο προσωπικό 640,00 200,00 840,00

15.6063.0002
Παροχή ειδών ένδυσης στο εργατοτεχνικό προσωπι-
κό 0,00 150,00 150,00

15.6142.0006 Αμοιβή για την στελέχωση του παιδικού σταθμού 0,00 8.400,00 8.400,00

15.6681.0002
Προμήθεια υλικών φαρμακείου για τον παιδικό σταθ-
μό 0,00 300,00 300,00

15.6699.0001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.000,00 200,00 1.200,00

15.7133.0004
Προμήθεια εκτυπωτικού πολυμηχανήματος για τον 
παιδικό σταθμό 0,00 700,00 700,00

15.7134.0001
Προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή για τον παιδικό
σταθμό 0,00 1.000,00 1.000,00

15.7135.0013 Προμήθεια τέντας για τον παιδικό σταθμό 0,00 3.000,00 3.000,00

30.6262.0020
Παροχή υπηρεσίας για την αποκατάσταση ξερολι-
θιών 10.000,00 2.412,76 12.412,76

70.7133 Έπιπλα σκεύη 9.000,00 5.000,00 14.000,00

90.9111 Αποθεματικό 2.367,61 0,00 2.367,61

            Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 170/2022

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

                Ελευθέριος Τζουβάρας                          Καμίλης Θεόδωρος   

                              Δεμένεγας Κωνσταντίνος

           Λουρής Αντώνιος
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                                                         Πατηνιώτη Μαρία

                                                                     Δεμένεγας Νικόλαος

           Γροσομανίδη Παρασκευή


