
     48ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 28ης Δεκεμβρίου 2022

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 48ης/28.12.2022

 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και  ώρα 09:30,  πραγματοποιήθηκε
στην  αίθουσα  συνεδριάσεως  του  Ιστορικού  Δημαρχείου  Κέας,  η  48η  τακτική
συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Κέας,  ύστερα  από  την
αριθμ.πρωτ. 6578/23-12-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Δήλωσαν  τη  συμμετοχή  τους  στη  συνεδρίαση  τα  κάτωθι  5  μέλη.  Η  δήλωση
συμμετοχής έγινε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά. 

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

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 48ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 28ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 6578/23.12.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ  1ο  :  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής (αφορά δαπάνες μεταφοράς υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης
του Δήμου Κέας).  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]  

ΘΕΜΑ  2ο   : Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 200/2022 απόφασης της οικονομικής
επιτροπής και 24η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. [Ει-
σηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Τζουβάρας  Ελευ-
θέριος]  

ΘΕΜΑ 3ο   :  Έγκριση προϋπολογισμού 2023 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Κέας.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας
Ελευθέριος]  

ΘΕΜΑ 4ο   : Αποδοχή επιχορήγησης των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
λόγω επιβάρυνσης από την αύξηση του ενεργειακού κόστους και 25η αναμόρφωση
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόε-
δρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  

ΘΕΜΑ  5ο   :  Έγκριση απόφασης  δημάρχου  λόγω κατεπείγουσας  ανάγκης  για
την προμήθεια μηχανήματος αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) για το νέο
Δημαρχείο  Κέας.[Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτρο -
πής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  
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ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής  (αφορά δαπάνες μεταφοράς υλικών και συσκευασιών ανακύκλω-
σης του Δήμου Κέας).

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το  1ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής :

Με  την  υπ’  αριθμ.  163/2022  (ΑΔΑ:  9ΕΛ3ΩΕΔ-ΒΣΩ)  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  εγκρίθηκε  η  έκδοση  χρηματικού  εντάλματος  προπληρωμής,  ποσού
2.000,00  €,  στο  όνομα  του  υπαλλήλου  του  Δήμου  κ.Λεονάρδου  Κοζαδίνου,
προκειμένου  να  πληρωθούν  οι  δαπάνες  μεταφοράς  υλικών  και  συσκευασιών
ανακύκλωσης του Δήμου Κέας στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής.

Για  το  σκοπό  αυτό  εκδόθηκε  το  υπ’  αριθμ.  979/28-09-2022  χρηματικό  ένταλμα
προπληρωμής,  το  οποίο  εισέπραξε  ο  υπόλογος  την  28η του  μηνός Σεπτεμβρίου
έτους 2022.

Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος, οι
δαπάνες που πληρώθηκαν ανέρχονται  στο ποσό των 1.319,52 € το ποσό δε των
680,48  € που δεν δαπανήθηκε, επεστράφη στο ταμείο του Δήμου.

Κατόπιν  τούτου  παρακαλώ  να  ληφθεί  απόφαση  για  την  έγκριση  της  απόδοσης
λογαριασμού και την απαλλαγή του υπολόγου.

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 των  άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
2.  Την  υπ’  αριθμ.163/2022  (ΑΔΑ:  9ΕΛ3ΩΕΔ-ΒΣΩ)  απόφασή  της  με  την  οποία
εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος προπληρωμής ύψους  2.000,00 € στο όνομα του
υπαλλήλου Λεονάρδου Κοζαδίνου
3. Τα δικαιολογητικά (εισιτήρια, ζυγολόγια) που υπέβαλε ο υπόλογος
4. Το υπ΄αριθμ. ΑΠΥ 6/27.12.22  & υπ΄αριθμ.ΓΡΥ 5/27.12.22  γραμμάτιο επιστροφής
υπολόγου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την απόδοση λογαριασμού για το υπ’  αριθμ.  979/28-09-2022 χρηματικό
ένταλμα προπληρωμής, ύψους 2.000,00 €, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου
Λεονάρδου Κοζαδίνου, με συνολικό ύψος δαπάνης  1.319,52 €  και επιστροφή στο
ταμείο του Δήμου του υπόλοιπου ποσού 680,48 € με το υπ΄αριθμ. ΑΠΥ 6/27.12.22
& υπ΄αριθμ.ΓΡΥ 5/27.12.22   γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου και απαλλάσσει τον
υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

                     Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 231/2022
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ΘΕΜΑ 2ο :  Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. ΟΕ 200/2022 απόφασης της οικονομικής επι-
τροπής με θέμα «Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
για  το  έργο  «Εκσυγχρονισμός  των  ΚΕΠ»  και  24η  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού
οικ.έτους 2022».

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
αναφέρει τα εξής :

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) Στις 20/10/2022 με επιστολή του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενημερωθήκα-
με ότι ο Δήμος Κέας είναι δικαιούχος επιχορήγησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης  για την δράση «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» ,ποσού  24.432,00€.  Σύμφωνα με τις οδη-
γίες 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..»
Δ) Το γεγονός ότι στην επιχορήγηση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης περιλαμ-
βάνεται και ΦΠΑ 24%, το οποίο δεν είχε υπολογιστεί.  Συνεπώς, η επιχορήγηση που καλού-
μαστε να αποδεχθούμε διαμορφώνεται σε 30.295,68 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε τα κάτωθι:

1. Την αποδοχή της επιχορήγησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το έργο 
«Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», ποσού 30.295,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2.Την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 24ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 
για την ένταξη των συμπληρωματικών πιστώσεων που αφορούν το ΦΠΑ ως εξής:
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Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αρχικός Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρ-
φωση

1329.0009
Επιχορήγηση από το Υπ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για τον
«Εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ»

24.432,00 5.863,68 30.295,68

10.6261.0007 Εργασίες ανακαίνισης κτιρίου για την
δράση «Εκσυγχρονισμος των ΚΕΠ»

17.732,00 4.255,68 21.987,68

10.7133.0005
Προμήθεια εκτυπωτή για την δράση

«Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» 2.000,00 480,00 2.480,00

10.7134.0003 Προμήθεια Η/Υ και tablet για την
δράση «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»

4.700,00 1.128,00 5.828,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 24.432,00 5.863,68 30.295,68

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 30.295,68 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ.

2. Την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 24ης αναμόρφωσης του προϋπο-
λογισμού για την ένταξη των συμπληρωματικών πιστώσεων που αφορούν στο ΦΠΑ,
ως εξής:

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αρχικός Π/Υ Αναμόρφωση
Τελική Διαμόρ-

φωση

1329.0009
Επιχορήγηση από το Υπ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για τον
«Εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ»

24.432,00 5.863,68 30.295,68

10.6261.0007 Εργασίες ανακαίνισης κτιρίου για την
δράση «Εκσυγχρονισμος των ΚΕΠ» 17.732,00 4.255,68 21.987,68

10.7133.0005 Προμήθεια εκτυπωτή για την δράση
«Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» 2.000,00 480,00 2.480,00

10.7134.0003
Προμήθεια Η/Υ και tablet για την

δράση «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» 4.700,00 1.128,00 5.828,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 24.432,00 5.863,68 30.295,68

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 232/2022



     44ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 7ης Δεκεμβρίου 2022

ΘΕΜΑ 3ο  : Έγκριση προϋπολογισμού 2023 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Κέας.   [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής  κ.  Τζου-
βάρας Ελευθέριος]  

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

                     Από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) η αρμοδιότητα έγκρισης των 
προϋπολογισμών των κοινωφελών επιχειρήσεων ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή 
αντί του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την περ.κ.vi της παρ.1 του άρθρου 72 
του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19. 

Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την πα-
ρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες
αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ...κ) Αποφασίζει 
για: ....iv. τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά το άρθρο 259 παρ. 1του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και για την έγκριση της απόφασης του διοικη-
τικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για είσπραξη εύλογης αποζημίωσης 
κατά την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου....vi. την έγκριση των προϋπολογισμών των 
ισολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων 
των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου...” 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου Κέας  με  την  υπ’
αριθμ.100/2022 (ΑΔΑ:ΩΤ8ΖΟΕΧ8-ΡΓΒ) απόφασή  του  προέβη  στην  ψήφιση  του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, ο οποίος εμφανίζει έσοδα 150.000,00€ και
έξοδα 150.000,00 €. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε και η στοχοθεσία του οικονομι-
κού έτους 2023. 

                 Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Κ, παραθέτει τον  προϋπολογισμό  και τη στοχοθεσία της
Κ.Ε.Δ.Κ για το οικονομικό έτος 2023:
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Στον παραπάνω προϋπολογισμό προσαρτάται και πίνακας που περιγράφει αναλυτικά 
τον στόχο εσόδων και εξόδων σε μηνιαία – τριμηνιαία – εξαμηνιαία και ετήσια βάση.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

1)Την υπ’ αριθμ.100/2022 (ΑΔΑ:ΩΤ8ΖΟΕΧ8-ΡΓΒ) απόφασης της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης  Δήμου Κέας

2)Την ισχύουσα νομοθεσία

3)Την εισήγηση του Προέδρου

                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 100/2022 (ΑΔΑ:ΩΤ8ΖΟΕΧ8-ΡΓΒ) απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας, που αφορά την ψήφιση του 
προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023 και την στοχοθεσία 
οικονομικού έτους 2023 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 233/2022
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ΘΕΜΑ 4ο : «Αποδοχή επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δα-
πανών,  λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών των Δήμων από την αύξηση του
ενεργειακού κόστους».

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και λαμβάνοντας υπόψη τα 
κάτωθι 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 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 88367/22-12-2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα «Επιχορήγηση των Δήμων 
της χώρας με συνολικό ποσό ύψους 25.000.000,00€ για την κάλυψη λειτουργικών και λοι-
πών γενικών δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύ-
ξηση του ενεργειακού κόστους» (ΑΔΑ: Ψ7Ω146ΜΤΛ6-Μ0Λ) στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Εγκρίνουμε την επιχορήγηση συνολικού ποσού ύψους 25.000.000,00 € στους δήμους της 
χώρας, για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους και την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γε-
νικών δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση 
του ενεργειακού κόστους.». 

Για τον Δήμο Κέας το ποσό ανέρχεται σε 12.181,00€.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε τα κάτωθι:

1. Την αποδοχή της επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπα-
νών λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών από την αύξηση του ενεργειακού 
κόστους, ποσού 12.181,00€.

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 Δια-
μόρφωση

1211.0006
Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους
λόγω επιβάρυνσης του π/υ από την
αύξηση του ενεργειακού κόστους»

46.427,99 12.181,00 58.608,99

10.7135.0006 Προμήθεια UPS 0,00 3.500,00 3.500,00

Υπόλοιπο επιχορήγησης 8.681,00

Το υπόλοιπο της επιχορήγησης δεν κατανέμεται σε δαπάνες αλλά μεταφέρεται στο αποθε-
ματικό για μελλοντική χρήση. 

Μετά την ανωτέρω αναμόρφωση το αποθεματικό διαμορφώνεται ως εξής:

90.9111 Αποθεματικό 2.367,61 8.681,00 11.048,61

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την αποδοχή της επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπα-
νών λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών από την αύξηση του ενεργειακού 
κόστους, ποσού 12.181,00€.

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 Διαμόρ-
φωση

1211.0006
Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους
λόγω επιβάρυνσης του π/υ από την
αύξηση του ενεργειακού κόστους»

46.427,99 12.181,00 58.608,99

10.7135.0006 Προμήθεια UPS 0,00 3.500,00 3.500,00

Υπόλοιπο επιχορήγησης 8.681,00

Το υπόλοιπο της επιχορήγησης δεν κατανέμεται σε δαπάνες αλλά μεταφέρεται στο αποθε-
ματικό για μελλοντική χρήση. 

Μετά την ανωτέρω αναμόρφωση το αποθεματικό διαμορφώνεται ως εξής:
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90.9111 Αποθεματικό 2.367,61 8.681,00 11.048,61

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 234/2022
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ΘΕΜΑ 5ο   :  Έγκριση απόφασης δημάρχου λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την
προμήθεια μηχανήματος αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) για το νέο Δημαρ-
χείο Κέας.[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζου-
βάρας Ελευθέριος]  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  5ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής:

Η Δήμαρχος με την υπ΄αριθμ.  874/23-12-2022 (ΑΔΑ:  ΨΟΙΩΩΕΔ-ΙΥΦ) απόφασή της
και έχοντας υπόψη :

1. 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”

2. Το άρθρο 158, παρ. 7 του Ν. 3463_06 σύμφωνα με το οποίο «στις περιπτώσεις
απευθείας ανάθεσης … όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον
π/υ πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του π/
υ γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του ΔΣ

3. Την πράξη 222/2015 του Κλιμακίου Τμήματος 7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου
4. Την πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο δέχεται ότι απρόβλεπτες

περιστάσεις είναι τα γεγονότα που δεν μπορούν αντικειμενικά με βάση τα διδάγμα-
τα της ανθρώπινης πείρας και λογικής να προβλεφθούν, είναι δε ανεξάρτητα της
βούλησης της αναθέτουσας αρχής και δεν πρέπει να απορρέουν από έλλειψη προ-
γραμματισμού  και  επιμέλειας  της  αναθέτουσας  αρχής  (ενδεικτικές  πράξεις  ΕΛ.
ΣΥΝ.: 91, 105, 171, 191,200,205 214/2007 και 15,74/2008).

5. 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”

6. το γεγονός ότι το ήδη υπάρχον μηχάνημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) που
είχε  στην  κατοχή  του  ο  Δήμος  Κέας  παρουσίασε  βλάβη  μη  συμφέρουσα  να
επισκευαστεί

7. το  γενονός  ότι  το  UPS είναι  απαραίτητο   μηχάνημα  για  την  υποστήριξη  του
μηχανογραφικού–δικτυακού  κέντρου  του  ∆ήμου  Κέας  που  βρίσκεται  στο  Νέο
Δημαρχείο  στην  Ιουλίδα  και  την  αδειάλειπτη  λειτουργία  του.  Το  γεγονός  ότι
ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο συμβαίνουν πολλές διακοπές ρεύματος κάτι το
οποίο ενέχει άμεσο κίνδυνο για την καταστροφή των μηχανημάτων και κυρίων του
server, όπου στηρίζεται η μηχανογραφική και δικτυακή λειτουργία του Δήμου Κέας

8. το γεγονός ότι  η  παρούσα απόφαση θα υποβληθεί  προς έγκριση στην επόμενη
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,

Ενέκρινε : 
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1. Την κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση προμήθειας μηχανήματος αδιάλειπτης παροχής
ρεύματος  (UPS)   για  το  νέο  Δημαρχείο  Κέας στην  εταιρεία  ACE  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  ΙΣΧΥΟΣ
M.ΕΠΕ, με έδρα στην οδό Όθωνος 39, ΤΚ 173 43, Άγ.Δημήτριος, με ΑΦΜ : 095477672, ΔΟΥ
: Αγ.Δημητρίου,  ως ακολούθως:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

1. UPS, ON LINE, Διπλής μετατροπής, 
τριφασικής εισόδου-εξόδου, ισχύος 
20KVA/20KW, τύπος SENTRYUM S3T20 
ACT, της RIELLO UPS Iταλίας

1 2.499,00 2.499,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.499,00

ΦΠΑ 24% 599,76

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 3.098,76

Η δαπάνη θα βαρύνει τον υπό αναμόρφωση στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση
του ΔΣ ΚΑ 10.7135.0006 με τίτλο “Προμήθεια UPS”.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια έως 30/12/2022. Το ανωτέρω
UPS θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών.

2) Την υποβολή της εν λόγω κατεπείγουσας απόφασης απευθείας ανάθεσης προς έγκριση
από την Οικονομική Επιτροπή κατά τη πρώτη συνεδρίαση μετά την έγκριση της σχετικής
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.

Λαμβανομένου  υπόψη  τα  ανωτέρω  υποβάλλω  προς  έγκριση  ενώπιον  της
Οικονομικής Επιτροπής την ανωτέρω απόφαση όπως ορίζει ο νόμος.

Η  Οικονομική  Επιτροπή,  αφού  έλαβε  υπόψη της  τις  ανωτέρω  διατάξεις  και  την
υπ΄αριθμ. 874/23-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΟΙΩΩΕΔ-ΙΥΦ) απόφαση Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.  Εγκρίνει  την  υπ΄  αριθμ.874/23-12-2022  (ΑΔΑ:  ΨΟΙΩΩΕΔ-ΙΥΦ)  απόφαση
Δημάρχου,  με θέμα  “Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την
προμήθεια  μηχανήματος  αδιάλειπτης  παροχής  ρεύματος  (UPS)   για  το  νέο
Δημαρχείο Κέας”.

Η δέσμευση ποσού των 3.098,76€, που θα βαρύνει τον  ΚΑ 10.7135.0006  με τίτλο
“Προμήθεια UPS” του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2022 του Δήμου Κέας, ως
αναφέρονται στην παρούσα θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του διατάκτη  μετά
την έγκριση της σχετικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.
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2. Εισηγείται  την  αναμόρφωση  στο  δημοτικό  συμβούλιο  αυξάνοντας  τον  Κ.Α.
10.7135.0006 με το ποσό των 3.098,76 € με ισόποση μείωση του αποθεματικού.

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 235/2022

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

                Ελευθέριος Τζουβάρας                          Καμίλης Θεόδωρος   

                              Δεμένεγας Κωνσταντίνος

           Λουρής Αντώνιος

                                                
                                                         Πατηνιώτη Μαρία

                                                                     Δεμένεγας Νικόλαος

           Γροσομανίδη Παρασκευή


