40ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 31ης Οκτωβρίου 2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 40ης/31.10.2022
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 09:30, πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα συνεδριάσεως του Ιστορικού Δημαρχείου Κέας, η 40η τακτική
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ. 5497/27-10-2022 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 6 μέλη :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Τζουβάρας Ελευθέριος
Δεμένεγας Κωνσταντίνος
Λουρής Αντώνιος
Πατηνιώτη Μαρία
Δεμένεγας Νικόλαος
Γροσομανίδη Παρασκευή

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καμίλης Θεόδωρος
(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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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 40ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 31ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 5497/27.10.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)
ΘΕΜΑ 1ο : Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ειδών στο
πλαίσιο υποβολής αιτήματος αναπροσαρμογής του προϋπολογισμού του
εγκεκριμένου υποέργου Νο 1 της Πράξης : «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων
κτιρίων Δήμου Κέας» που χρηματοδοτείται από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER
Κυκλάδων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε., Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΣΑΕ: 082/1, Κωδικός ΣΑΕ της πράξης:
2017ΣΕ08210000. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 2ο : Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ειδών στο
πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και
τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», στον Άξονα Προτεραιότητας: 03
«Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» 03Σ «Ανάπτυξη
μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» για
το κυρίως υποέργο της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων
και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Κέας»
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας
Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση οδοιπορικών εξόδων για την μετακίνηση εκτός έδρας της
Δημάρχου.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 4ο : Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για
το έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» και 19η αναμόρφωση του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2022. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής
Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 1ο : Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ειδών στο
πλαίσιο υποβολής αιτήματος αναπροσαρμογής του προϋπολογισμού του εγκεκριμένου
υποέργου Νο 1 της Πράξης : «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων Δήμου Κέας»
που χρηματοδοτείται από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Κυκλάδων της
Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε., Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2014 – 2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, ΣΑΕ: 082/1, Κωδικός ΣΑΕ της πράξης: 2017ΣΕ08210000.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει τα εξής :
Με την υπ’ αριθμ. 3835/07.12.2020 (ΑΔΑ: Ψ7ΕΨ7ΛΞ-Λ0Α) απόφαση του περιφερειάρχη
Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων
Δήμου Κέας» στην Υποδράση 19.2.4.1. του Υπομέτρου 19.2 του «Π.Α.Α. 2014- 2022», που
χρηματοδοτείται από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Κυκλάδων της Αναπτυξιακής
Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε., Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020, ΣΑΕ:
082/1, Κωδικός ΣΑΕ της πράξης: 2017ΣΕ08210000.
Ο Δήμος Κέας στο πλαίσιο της προαναφερθείσας απόφασης ένταξης διακήρυξε ανοιχτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το Υποέργο 1 , διαγωνισμός ο οποίος απέβη άγονος.
Δεδομένου ότι:





ο προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης προμήθειας, όπως προ-εγκρίθηκε
από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. είναι χαμηλότερος αυτού της
υποβληθείσας πρότασης (αρχικά εγκεκριμένη μελέτη),
η ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αυξήσει τις τιμές των
υπό προμήθεια υλικών με αποτέλεσμα ο διαγωνισμός του Υποέργου να
αποβαίνει άγονος

θεωρούμε ότι προκειμένου για την υλοποίηση του Υποέργου θα πρέπει ο Δήμος Κέας να
αιτηθεί αναπροσαρμογή – αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού αυτού.
Συνεπώς, για την τεκμηρίωση του αιτούμενου προϋπολογισμού της προμήθειας είναι
απαραίτητη η συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, προκειμένου να συντάξει σχετικό
Πρακτικό συνοδευόμενο από Πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών ή/και από
σχετικές προσφορές.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνεται η συγκρότηση της Επιτροπής Διερεύνησης
Τιμών για την υποβολή αιτήματος αναπροσαρμογής του προϋπολογισμού του εγκεκριμένου
υποέργου Νο 1 της Πράξης : «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων Δήμου Κέας» που
χρηματοδοτείται από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Κυκλάδων της Αναπτυξιακής
Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε., Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020, με
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΣΑΕ: 082/1,
Κωδικός ΣΑΕ της πράξης: 2017ΣΕ08210000
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αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους του Δήμου Κέας:

1. Δεμένεγα Δήμητρα – ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
2. Φανή- Άννα Μπαλατσού – ΔΕ Διοικητικού - Οικονομικού
3. Πετρή Βασιλική – ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συγκρότηση της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή αιτήματος
αναπροσαρμογής του προϋπολογισμού του εγκεκριμένου υποέργου Νο 1 της Πράξης :
«Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων Δήμου Κέας» που χρηματοδοτείται από το
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Κυκλάδων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε.,
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020, με συγχρηματοδότηση από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΣΑΕ: 082/1, Κωδικός ΣΑΕ της πράξης:
2017ΣΕ08210000
αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους του Δήμου Κέας:
1. Δεμένεγα Δήμητρα – ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
2. Φανή- Άννα Μπαλατσού – ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού
3. Πετρή Βασιλική – ΔΕ Χειριστής Η/Υ
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 197/2022
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ΘΕΜΑ 2ο : Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», στον Άξονα Προτεραιότητας: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της
επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» για το κυρίως υποέργο της πράξης
με τίτλο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των
Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Κέας»
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει τα εξής :
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ» του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την με Α.Π.: 1084/29-06-2022, (1 η Τροποποίηση
1296/01-08-2022) Πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», καλεί μεταξύ άλλων τους Δήμους για την υποβολή
προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στον Άξονα Προτεραιότητας
03 «Ανάπτυξη
μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της
επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)».
Ο Δήμος Κέας στο πλαίσιο της προαναφερθείσας πρόσκλησης προτίθεται να υποβάλει
αίτηση χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων
και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Κέας».
Όπως ορίζει η εν λόγω πρόσκληση, στη μελέτη δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του
δήμου που θα συνοδεύει την προτεινόμενη πράξη και θα εκπονηθεί από ανεξάρτητο
σύμβουλο, θα πρέπει να αποτυπώνεται και η κοστολόγηση των επιλεγμένων δράσεων,
λαμβάνοντας υπόψη τα παραδοτέα της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών του δικαιούχου
δήμου, όπου θα αποτυπώνονται τα αποτελέσματα έρευνας αγοράς (τουλάχιστον τρεις μη
δεσμευτικές προσφορές από τρεις ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές). Μάλιστα, στα
υποβληθέντα δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης, ως
συνημμένα στη μελέτη δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ, απαιτούνται η
σύσταση, το παραδοτέο και το πρακτικό της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, καθώς και η
έγκριση αυτών από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου, με τρεις (3) μη δεσμευτικές
προσφορές.
Συνεπώς, για την τεκμηρίωση του αιτούμενου προϋπολογισμού της προμήθειας είναι
απαραίτητη η συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών προκειμένου να συντάξει σχετικό
Πρακτικό συνοδευόμενο από Πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών ή/και από
σχετικές προσφορές.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνεται η συγκρότηση της Επιτροπής Διερεύνησης
Τιμών για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στον Άξονα Προτεραιότητας 03

40ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 31ης Οκτωβρίου 2022
«Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών
στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», για την πράξη με τίτλο
«Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των
Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Κέας»
αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους του Δήμου Κέας:

1. Δεμένεγα Δήμητρα – ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
2. Φανή- Άννα Μπαλατσού – ΔΕ Διοικητικού - Οικονομικού
3. Πετρή Βασιλική – ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συγκρότηση της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή αίτησης
χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία», στον Άξονα Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της
επιχειρηματικότητας» 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας
(Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», για την πράξη με τίτλο «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων
Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Κέας».
αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους του Δήμου Κέας:

1. Δεμένεγα Δήμητρα – ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
2. Φανή- Άννα Μπαλατσού – ΔΕ Διοικητικού - Οικονομικού
3. Πετρή Βασιλική – ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 198/2022
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ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση οδοιπορικών εξόδων για την μετακίνηση εκτός έδρας της
Δημάρχου.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης αναφέρει ότι:
«Σύμφωνα με την παρ. δ’ του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 η οικονομική επιτροπή
αποφασίζει για την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του
Δημάρχου, των Αντιδημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων, εκτός της έδρας του
Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να
μετακινηθεί εκτός έδρας ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος ή μέλος του Δημοτικού
Συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Στις
περιπτώσεις αυτές η επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση
ήταν επιβεβλημένη ή όχι».
Παρέστη ανάγκη για την μετακίνηση της Δήμαρχου κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου στην
Αθήνα και τη Σύρο, για εκκρεμείς υποθέσεις του Δήμου Κέας, ως κάτωθι :
Συγκεκριμένα, την Τρίτη 1/11/2022 η δήμαρχος έχει προγραμματισμένο ραντεβού
στην ΕΕΤΑΑ για την παραλαβή της μελέτης του Ρεδιαδείου & με τον Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας σχετικά με τη Περιβαλλοντική
Μελέτη Βουρκαρίου.
Την Τετάρτη 2/11/2022 η δήμαρχος θα μετακινηθεί αυθημερόν στην Σύρο, καθώς
έχει προγραμματισμένα ραντεβού στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, την
Κτηματική Υπηρεσία και στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων.
Την Πέμπτη 3/11/2022 η δήμαρχος έχει προγραμματισμένο ραντεβού στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων. Η επιστροφή της δημάρχου στην Κέα θα
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4/11/2022.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαι την έγκριση της μετακίνησης της Δημάρχου,
κας Ειρήνης Βελισσαροπούλου, όπως αναφέρονται ανωτέρω και την έγκριση των
δαπανών μετακίνησης, όπως αναλύονται κατωτέρω:
Έγκριση δαπάνης (εισιτήρια ακτοπλοϊκά, ημερήσια αποζημίωση) σύμφωνα με το
προαναφερόμενο πρόγραμμα, συνολικού ποσού 276,40 €, σε βάρος του Κ.Α.
00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών».
ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ (Ακτοπλοϊκά)
01/11/2022 ΚΕΑ-ΑΘΗΝΑ
:
02/11/2022 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΥΡΟΣ :
02/11/2022 ΣΥΡΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ :
04/11/2022 ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ
:

13,50 €
64,70 €
64,70 €
13,50 €

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ: 3 Χ 40,00€ =120,00€
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: 276,40 €
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπή να
αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του Ν. 4623/19 (άρθρο 3 και 5), του Ν.
3463/06 (άρθρο 140) και του Ν. 4336/15
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη δαπάνη (εισιτήρια ακτοπλοϊκά, ημερήσια αποζημίωση) για τη
μετακίνηση της Δημάρχου στην Αθήνα και τη Σύρο, τις ημέρες από Τρίτη 01/11/2022
έως Παρασκευή 04/11/2022, συνολικού ποσού 276,40 €, σε βάρος του Κ.Α. 00.6421
«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών».
ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ (Ακτοπλοϊκά)
01/11/2022 ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ
:
02/11/2022 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΥΡΟΣ :
02/11/2022 ΣΥΡΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ :
04/11/2022 ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ
:

13,50 €
64,70 €
64,70 €
13,50 €

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ : 3 Χ 40,00€ =120,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ : 276,40 €

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 199/2022
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ΘΕΜΑ 4ο : Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
για το έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» και 19η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης αναφέρει τα εξής :
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) 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 οικείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση του συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.»
Γ) Στις 20/10/2022 με επιστολή του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενημερωθήκαμε ότι ο Δήμος Κέας είναι δικαιούχος επιχορήγησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την δράση «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», ποσού
24.432,00 €. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου οι δήμοι πρέπει να προχωρήσουν :
«..άμεσα στην προκήρυξη των σχετικών διαγωνισμών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και κατά απόλυτη προτεραιότητα ώστε να ολοκληρωθεί εγκαίρως το σημαντικό αυτό έργο. Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε όπως αποστείλετε εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση του οδηγού (δηλαδή έως 31.10.2022) την σχετική απόφαση
της Οικονομικής σας Επιτροπής για την αποδοχή της χρηματοδότησης και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού..»
Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε τα κάτωθι:
1. Την αποδοχή της επιχορήγησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για
το έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», ποσού 24.432,00 €.
2.Την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 19ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ένταξη των πιστώσεων ως εξής:
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Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

1329.0009

Επιχορήγηση από το Υπ.
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
για τον «Εκσυγχρονισμό των
ΚΕΠ»

10.6261.0007

Εργασίες ανακαίνισης κτιρίου
για την δράση
«Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»
Προμήθεια εκτυπωτή για την
δράση «Εκσυγχρονισμός των
ΚΕΠ»
Προμήθεια Η/Υ και tablet για
την δράση «Εκσυγχρονισμός
των ΚΕΠ»

10.7133.0005
10.7134.0003

Αρχικός
Π/Υ
0,00

Αναμόρφωση
24.432,00

Τελική Διαμόρφωση
24.432,00

0,00

17.732,00

17.732,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

4.700,00

4.700,00

24.432,00
90.9111

Αποθεματικό

2.367,61

0,00

2.367,61

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την αποδοχή της επιχορήγησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για
το έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», ποσού 24.432,00 €.
2.Την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 19ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ένταξη των πιστώσεων ως εξής:
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

1329.0009

Επιχορήγηση από το Υπ.
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
για τον «Εκσυγχρονισμό των
ΚΕΠ»

10.6261.0007

Εργασίες ανακαίνισης κτιρίου
για την δράση
«Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»
Προμήθεια εκτυπωτή για την
δράση «Εκσυγχρονισμός των
ΚΕΠ»

10.7133.0005

Αρχικός
Π/Υ
0,00

Αναμόρφωση
24.432,00

Τελική Διαμόρφωση
24.432,00

0,00

17.732,00

17.732,00

0,00

2.000,00

2.000,00
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10.7134.0003

Προμήθεια Η/Υ και tablet για
την δράση «Εκσυγχρονισμός
των ΚΕΠ»

0,00

4.700,00

4.700,00

24.432,00
90.9111

Αποθεματικό

2.367,61

0,00

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 200/2022
Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας
Ελευθέριος Τζουβάρας

Τα μέλη
Καμίλης Θεόδωρος
Δεμένεγας Κωνσταντίνος
Πατηνιώτη Μαρία
Δεμένεγας Νικόλαος
Γροσομανίδη Παρασκευή

2.367,61

