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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 36ης/06.10.2022 
 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

 
Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 09:30, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
συνεδριάσεως του Ιστορικού Δημαρχείου Κέας, η 36η κατεπείγουσα συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 5073/05.10.2022 
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 4 μέλη : 
 
 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1.  Τζουβάρας Ελευθέριος                        1. Δεμένεγας Νικόλαος  
2.  Δεμένεγας Κωνσταντίνος                              2. Πατηνιώτη Μαρία      

 3.  Λουρής Αντώνιος            3. Γροσομανίδη Παρασκευή 
4.  Καμίλης Θεόδωρος                                                     (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 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 36ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 6ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 5073/05.10.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010) 

 
ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός συνεδρίασης ως κατεπείγουσας και λήψη απόφασης επί των 

συνημμένων θεμάτων στην πρόσκληση.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

 

ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμός συμβολαιογράφου για την παροχή υπηρεσίας σύναψης συμβολαίου. 

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]   
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ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός συνεδρίασης ως κατεπείγουσας και λήψη απόφασης επί των 

συνημμένων θεμάτων στην πρόσκληση.  

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής λέει ότι, σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 75 του Ν. 3852/10 ορίζονται τα εξής: «Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση 
της οικονομικής επιτροπής μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της 
συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση 
έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το 
κατεπείγον των θεμάτων» 

 
Στην με αριθ. πρωτ. 5073/05.10.2022 πρόσκληση αιτιολογείται το κατεπείγον της 

συνεδρίασης και η ανάγκη για άμεση λήψη απόφασης για τα κάτωθι θέματα και ειδικότερα, 
λόγω: 

1. ανάγκης άμεσης υπογραφής συμπληρωματικής πράξης της υπ’ αριθμ. 12398 
σύμβασης επενδυτικού δανείου μέσω του προγράμματος Ανάπτυξης & 
Αλληλεγγύης Για της Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» με τίτλο «Ελλάδα 
1821 – 2021» με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και της 

2. ανάγκης απρόσκοπτης εκταμίευσης της χρηματοδότησης της εν λόγω δράσης. 
 

Καλείται η οικονομική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και την ανάγκη άμεσης λήψης 

απόφασης επί του θέματος  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Το χαρακτηρισμό της 36ης συνεδρίασης ως κατεπείγουσας και τη συζήτηση των κάτωθι 

θεμάτων  

                    Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 171/2022 

 

ΘΕΜΑ 1ο  Ορισμός συμβολαιογράφου για την παροχή υπηρεσίας σύναψης συμβολαίου.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα 

εξής : 

Η Οικονομική Επιτροπή βάσει του άρθρου 72, παρ. 1, εδαφ. δ, του Ν.3852/2010 
(Καλλικράτης), αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το 
Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης 
έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.  

 
 Με την υπ’ αριθμ. 71/2021  (ΑΔΑ: ΨΛΦΤΩΕΔ-Β6Θ) απόφασή του, το Δημοτικό 
Συμβούλιο Κέας αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή όρων για τη λήψη  επενδυτικού 
τοκοχρεωλητικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο 
εντάσσεται στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” σύμφωνα με το άρθρο 69 του 
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Ν.4509/2017 και την ΚΥΑ 22766 (ΦΕΚ 1386/Β/14.04.2020)” για την υλοποίηση της πράξης 
«Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας. Κομμάτια από το 
παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το μέλλον». 
 
Επιπλέον, με την υπ’ αριθμ. 167/2021 (ΑΔΑ: ΨΒΓΓΩΕΔ-ΨΚΛ) απόφασή της η Οικονομική 
Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ορισμό της Συμβολαιογράφου Αθηνών, κας Ευγενίας 
Αγγελοπούλου – Κατσιγιάννη για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης επενδυτικού 
τοκοχρεωλητικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο 
εντάσσεται στο ανωτέρω πρόγραμμα. 
 
Το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων απέστειλε στο Δήμο πρόσθετη πράξη επί του υπ’ 
αριθμ. 12398 δανειστικού συμβολαίου, «η σύνταξη του οποίου θα ανατεθεί σε 
συμβολαιογράφο με επιμέλεια και δαπάνες του Δήμου». 
 
 
Κατόπιν αυτών καλείται η Οικονομική Επιτροπή να :  
 

1. Εγκρίνει τον ορισμό της Συμβολαιογράφου Αθηνών, κας 
Ευγενίας Αγγελοπούλου - Κατσιγιάννη, με έδρα στην οδό Πανεπιστημίου 59, Αθήνα, 
ΤΚ 105 64, με ΑΦΜ 042258492 και ΔΟΥ Α` Αθηνών, η οποία θα συντάξει πρόσθετη 
συμβολαιογραφική πράξη επί της υπ’ αριθμ. 12398 σύμβασης επενδυτικού 
τοκοχρεωλητικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, έναντι 
αμοιβής 300,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6111.0002 «Αμοιβές 
συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Κέας. 

 
2. Η διάθεση πίστωσης έχει γίνει με την υπ’ αριθμ. 606/05-

10-2022 (ΑΑΥ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης διατάκτη.  
 
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της τις προαναφερόμενες 
διατάξεις, αποφάσεις της, τη σχετική ΑΑΥ και την εισήγηση του Προέδρου 
 

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. 
 
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 : 172/2022 
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 Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας               Τα μέλη    

    
   
                Ελευθέριος Τζουβάρας                                          Καμίλης Θεόδωρος    
 
 
                                    Δεμένεγας Κωνσταντίνος 
 
 
                  Λουρής Αντώνιος 
 
                                                     
                                                             Πατηνιώτη Μαρία 
 
 
                                                                        Δεμένεγας Νικόλαος 
  
 
 

                  Γροσομανίδη Παρασκευή 

 


