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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                    
          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 14ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την  24

η
 Ιουλίου 2017 

 

Σήμερα, 24η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο 

σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου, στην Ιουλίδα,  

ύστερα από την 2927/19-7-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε 

όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 

67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν 

παρόντα 17 μέλη.  
 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ    
 1. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος    
2. Γεώργιος Δ. Πατητής  
3. Δημήτριος Νικ. Καβαλιέρος  

4. Στέφανος Αθ. Βρεττός    
5. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη  
6. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού  
7. Νικόλαος Αντ. Ζουλός  

8. Νικόλαος Αυγ. Πολίτη  

9. Αντώνιος Β. Παούρης  
10. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος  

11.Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου  

12. Δημήτριος Ν. Μουζάκης    

13.Βασιλική Δ. Δεμένεγα  
14.Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος  

15. Νικόλαος Στ. Παούρης  

16. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας  
 17. Σώζα Αντ. Μουζάκη 

 
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, ενώ ο Πρόεδρος της 

Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Μανούσος Ψημίτης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής 

Κοινότητας Κορησσίας κ. Δημήτριος Πολίτης απουσιάζουν. 
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την τήρηση 

των πρακτικών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
14

ης
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 24/7/2017 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  2927/19-7-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 
 

 

Θέμα 1
ο
 : Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Κέας, σύσταση νέων θέσεων και εφαρμογή του αρθρ. 24 

του Ν. 4479/2017(Α΄94). [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
 

Θέμα 2ο : Έγκριση καταβολής δεδουλευμένων που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες 

προσωπικού καθαριότητας Δήμου Κέας  [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
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Θέμα 1
ο
 : Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Κέας, σύσταση νέων θέσεων και εφαρμογή του αρθρ. 

24 του Ν. 4479/2017(Α΄94). [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου ό οποίος 

εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του 

άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/29.06.2017 τεύχος A'):  

«1. Μέχρι την 31η Ιουλίου 2017, οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών 

δύνανται να υποβάλλουν προς έγκριση στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποφάσεις 

τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που καταρτίζονται και 

ψηφίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α' 143), «Κώδικας 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ)», ύστερα από εκτίμηση, 

από τα αρμόδια όργανά τους, των οργανικών αναγκών τους, σε κάθε είδους ανταποδοτικές 

υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα. Ειδικά, για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων 

στις υπηρεσίες αυτές, η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται ύστερα από 

βεβαίωση της οικονομικής επιτροπής ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του 

καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες 

στον προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση 

της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου. Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, εγκρίνει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, τις αποφάσεις περί 

τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των προηγούμενων εδαφίων, εντός 

μηνός από την υποβολή τους. Εντός δέκα (10) ημερών από την έγκριση του προηγούμενου 

εδαφίου οι ενδιαφερόμενοι Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών υποβάλλουν αίτημα για την 

πρόσληψη τακτικού προσωπικού, προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων. Ως προς το 

σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγματοποιούνται με την ειδική 

διαδικασία της παραγράφου αυτής, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, η οποία 

προβλέπεται στην περίπτωση Β' της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α' 28), εφόσον 

έχει διανυθεί σε αντίστοιχες θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Ο.Τ.Α. ή 

νομικών προσώπων αυτών, βαθμολογείται με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και για 

συνολική εμπειρία μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Για τις προσλήψεις που διενεργούνται 

με τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται τα ανώτατα ανά ειδικότητα, 

όρια ηλικίας διορισμού που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση ΔΙΠΠ/ 

Φ.ΗΛ/6170/3.5.2004 (Β'645), όπως ισχύει. Μετά την ολοκλήρωση των προσλήψεων της 

παρούσας παραγράφου, οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών παρέχουν τις 

κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα με ίδια μέσα.» 

Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.19/ οικ.22159/30.06.2017, με την οποία παρέχονται 

οδηγίες για την εφαρμογή των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν 

υφίστανται ήδη κενές οργανικές θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών στους Ο.Ε.Υ. ή εφόσον 

οι ήδη προβλεπόµενες θέσεις (ακόµη και αν πληρωθούν) δεν επαρκούν για την κάλυψη των 

πραγµατικών αναγκών, οι φορείς δύνανται να προβούν άµεσα στην τροποποίηση των 

Ο.Ε.Υ. και στη σύσταση νέων θέσεων. Η τροποποίηση των Ο.Ε.Υ. θα γίνει σύµφωνα µε το 

άρθρο 10 του ν.3584/2007, όπως ισχύει, σε συνδυασµό µε το αρ.63 περ. στ’ του ν. 

3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) σύµφωνα µε τα οποία απαιτείται: 

- Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, 

- Απόφαση του οικείου συµβουλίου, 

- Γνωµοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, 
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- 
Βεβαίωση της Οικονοµικής Επιτροπής ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού µισθού του 

καταληκτικού κλιµακίου των προτεινόµενων θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραµµένες 

στον προϋπολογισµό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση 

της παρ.3 του άρθρου 10 του ν.3584/2007. 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3584/07 ορίζονται τα εξής:  

«1. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των 

υπηρεσιών σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα Αυτοτελή Τμήματα και 

Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητες τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους 

προσωπικού. Επίσης, ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι 

κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών 

μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων 

οργανικών μονάδων. 

2. Με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζονται οι 

Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων, Κοινοτήτων, Δημοτικών και Κοινοτικών 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων και Δήμων και 

Κοινοτήτων, αντίστοιχα. Η απόφαση εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα 

Περιφέρειας ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

3. Η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των 

Ο.Τ.Α. γίνεται μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με την προϋπόθεση ότι 

για τη σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων 

των δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια 

δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων 

πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο. 

4. Τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται με την 

ανωτέρω διαδικασία. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των Οργανισμών κατά το τελευταίο 

εξάμηνο της Δημοτικής ή Κοινοτικής περιόδου, με εξαίρεση την περίπτωση ανάθεσης ή 

μεταβίβασης νέων αρμοδιοτήτων και σε συμμόρφωση με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. 

5. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, για την κάλυψη αναγκών των Ο.Τ.Α., απαιτείται η 

πρόσληψη υπαλλήλων κλάδων που δεν προβλέπονται από τις σχετικές ρυθμίσεις, η 

ονομασία του κλάδου καθορίζεται με βάση τη λειτουργία που θα καλυφθεί και τα σχετικά 

τυπικά προσόντα. 

Με την υπ’ αριθ. 162/2015 (ΑΔΑ:Ω0ΞΞΩΕΔ-5Ε9) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 87282/21-12-2015 απόφαση του Γ.Γ. 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης καταρτίστηκε ο ΟΕΥ του Δήμου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

2791/Β/21-12-2015. 

Κατόπιν εκτίμησης του τμήματος προσωπικού του Δήμου Κέας  προκύπτει ότι στον 

ΟΕΥ του Δήμου, δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών . 

Με την υπ’ αριθ.232/2017 (ΑΔΑ : 6Φ3ΒΩΕΔ-ΦΛ8) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής βεβαιώνεται ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού 

κλιμακίου των νέων προτεινόμενων θέσεων της υπηρεσίας καθαριότητας ύψους 

108.553,84€ καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις που 

αφορούν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Κέας , αφού μελέτησε τον υπάρχοντα Οργανισμό 

και την εκτίμηση της υπηρεσίας προσωπικού και έλαβε υπ’ όψη της την υπ αριθμ. 53/2016 
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Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Κέας και  τις σημερινές ανάγκες λειτουργίας του Δήμου Κέας  

προτείνει με την υπ’ αριθ. 2/2017 απόφασή της σύσταση: 

- πέντε (5) νέων θέσεων στο τμήμα καθαριότητας στους εξής κλάδους: 

  ΥΕ Εργατών Καθαριότητας  τέσσερις (4) θέσεις 

  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ μία (1) Θέση   

- τριών (3) νέων θέσεων στο τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού στους εξής κλάδους: 

ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού, Δύο (2) θέσεις 

ΔΕ Διοικητικού , Μία (1) θέση καθώς και την  

τροποποίηση της θέσεως  από ΤΕ Δομικών έργων σε ΤΕ Πολιτικών Έργων υποδομής. 

Η σύσταση των ανωτέρω θέσεων προτείνεται να αποτυπωθεί στον ισχύοντα 

Οργανισμό με τις εξής τροποποιήσεις: 

Τροποποιείται το άρθρο 12 του μέρους 4 και προστίθενται οι εξής θέσεις στους παρακάτω 

κλάδους: 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ  

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ: Μία (1) νέα θέση 

ΔΕ Διοικητικού: Μία (1) νέα θέση,ΔΕ 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ: 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας: Τέσσερις (4) νέες θέσεις 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ: 

ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού: Δύο (2) νέες θέσεις 

 

ενώ καταργείται παράλληλα η θέση του Κλάδου ΤΕ ειδικότητας Δομικών Έργων και 

αντικαθίσταται από την ειδικότητα ΤΕ Έργων Υποδομής.  

 

Προτείνεται η αποδοχή της πρότασης της Εκτελεστικής επιτροπής και σας καλώ να 

ψηφίσουμε σχετικά.  

 

Ο κ. Νικόλαος Παούρης δηλώνει «ΚΑΤΑ» για τους παρακάτω λόγους:  

«1. Αυξάνεται περαιτέρω το ποσοστό του μισθολογικού κόστους σε σχέση με τον 

προϋπολογισμό, το οποίο είναι ήδη υψηλό. 

2. Κατά τη γνώμη μου, δε γίνεται να προχωράμε σε πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας, 

χωρίς πρόταση για τις εργολαβίες που θα κοπούν κατά τους μήνες Οκτώβριο με Μάρτιο, ώστε 

να εξοικονομηθούν πόροι για το επιπλέον προσωπικό που θα απασχολούμε για αυτούς τους 

μήνες, που ο φόρτος δεν είναι τόσο μεγάλος όσο τους υπόλοιπους έξι. 

3. Ομοίως, δε γίνεται να προχωράμε σε πρόσληψη προσωπικού καθαριότητος, χωρίς 

οργανόγραμμα λειτουργίας των ΧΥΤΑ, δηλαδή πόσο από αυτό το προσωπικό θα απασχολείται 

από του χρόνου εκεί.» 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη: 

-το άρθρο 65 ν. 3852/2010 

-το άρθρο 10 του ν. 3584/07 

- την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/29.06.2017 τεύχος A') 

-την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.19/ οικ.22159/30.06.2017 

-τα Πρακτικά των υπ' αριθ. 14/30.6.2016 και 9/10.05.2017 Γενικών Συνεδριάσεων της 

Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
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-τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου όπως καταρτίστηκε με την υπ’ αριθ. 162/2015 (ΑΔΑ:Ω0ΞΞΩΕΔ-

5Ε9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 87282/2015 

απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

- τη 53/2016 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Κέας (ΑΔΑ: Ω18ΤΩΕΔ-47Τ) Απόφαση του Δ.Σ 

του Δήμου Κέας, με θέμα : Τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Κέας. 

-την εκτίμηση της υπηρεσίας καθαριότητας, με την οποία προκύπτει ότι στον ΟΕΥ δεν 

υφίστανται κενές οργανικές θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών  

-την υπ’ αριθ. 232/2017 (ΑΔΑ : 6Φ3ΒΩΕΔ-ΦΛ8) βεβαίωση της Οικονομικής Επιτροπής, 

για τη κάλυψη πιστώσεων που αφορούν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες προσωπικού 

καθαριότητας του Δήμου Κέας, κατ εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν.4479/17. 

- Την υπ΄αριθμ. 2915/19-07-2017  Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας, 

περί ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας για το έτος 2017 και εφεξής 

καθώς και τους κωδικούς στους οποίους είναι εγγεγραμμένες. 

- την υπ’ αριθ. 2/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 

-την εισήγηση του Δημάρχου  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(16 «ΥΠΕΡ» και 1 «ΚΑΤΑ») 

 

Τροποποιείται το άρθρο 12 του μέρους 4 του ΟΕΥ του Δήμου Κέας και προστίθενται οι 

εξής θέσεις στους παρακάτω κλάδους: 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ  

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ: Μία (1) νέα θέση 

ΔΕ Διοικητικού: Μία (1) νέα θέση, 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ: 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας: Τέσσερις (4) νέες θέσεις 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ: 

ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού: Δύο (2) νέες θέσεις 

 

ενώ καταργείται παράλληλα η θέση του Κλάδου ΤΕ ειδικότητας Δομικών Έργων και 

αντικαθίσταται από την ειδικότητα ΤΕ Έργων Υποδομής.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 166/2017 
 

 
 

Θέμα 2ο : Έγκριση καταβολής δεδουλευμένων που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες 

προσωπικού καθαριότητας Δήμου Κέας  [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
 

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου ο οποίος 

εισηγούμενος το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο Δήμο Κέας σύμφωνα με 

την 287/2015 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 7ΨΡΤΩΕΔ-Τ7Β) προσέλαβε πέντε (5) άτομα 
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στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Κέας  με σύμβαση ορισμένου χρόνου οκτάμηνης 

διάρκειας, τέσσερις (4) εργάτες  καθαριότητας  και ένας (1) οδηγός απορριμματοφόρου.  
Στις 11/11/2016 ο Δήμαρχος Κέας με την 439/2016 Διαπιστωτική Πράξη (ΑΔΑ 

ΩΓ4ΠΩΕΔ-ΔΘΩ) προέβη στην αυτοδίκαιη  παράταση των εν λόγω συμβάσεων  σύμφωνα 

με το άρθρο 16 του Ν.4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α΄/21-10-2016) έως και την 31/12/2017.  
Στους εν λόγω εργαζομένους δεν καταβάλλονται δεδουλευμένα από την 01.01.2017 

έως και της παρούσης, καθώς με την πράξη 006 της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ν. Κυκλάδων, 

επεστράφη αθεώρητο στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου το σχετικό ένταλμα πληρωμής με 

το σκεπτικό ότι οι υπό αναφορά συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου συνάφθησαν για 

την κάλυψη εποχικών αναγκών και ότι αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή θα υποδήλωνε ότι οι 

ανάγκες για τις οποίες προσελήφθησαν οι ανωτέρω είναι πάγιες και διαρκείς.  

Ακολούθως, με την απόφαση 0167/16
η
 συνεδρίαση/30.06.2017 το κλιμάκιο 

προληπτικού ελέγχου δαπανών – Τμήμα 1
ο
 του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάσισε να 

θεωρηθούν όλα τα εντάλματα πληρωμής των συμβασιούχων – «παρατασιούχων» των 

δήμων. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει «…ΙV. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η 

εντελλόμενη, με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, δαπάνη είναι μη νόμιμη, πλην, 

όμως, αυτό καθώς και όσα όμοια τυχόν εκδοθούν μέχρι και την ημερομηνία κοινοποίησης της 

παρούσας πράξης στον ανωτέρω Δήμο, πρέπει να θεωρηθούν, λόγω συγγνωστής πλάνης», 

καταλήγει η απόφαση.». 

Σε συνέχεια των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση καταβολής δεδουλευμένων 

(μισθοδοσίας) έκτακτου προσωπικού καθαριότητας του Δήμου Κέας ποσού 41.477,76 € με 

δικαιούχους τους Μαρκοπουλιώτη Χρήστο και λοιπούς εποχικούς υπαλλήλους 

καθαριότητας του Δήμου Κέας. Η μισθοδοσία αφορά στην περίοδο από 01.01.2017 έως και 

της παρούσης και θα βαρύνει τους ΚΑ 20.6041 και 20.6054 του προϋπολογισμού οικ. έτους 

2017 του Δήμου Κέας, στους οποίους υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.  
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 

ανωτέρω και την εισήγηση του Δημάρχου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την καταβολή δεδουλευμένων (μισθοδοσίας) έκτακτου προσωπικού 

καθαριότητας του Δήμου Κέας ποσού 41.477,76 € με δικαιούχους τους Μαρκοπουλιώτη 

Χρήστο και λοιπούς εποχικούς υπαλλήλους καθαριότητας του Δήμου Κέας. Η μισθοδοσία 

αφορά στην περίοδο από 01.01.2017 έως και της παρούσης και θα βαρύνει τους ΚΑ 

20.6041 και 20.6054 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δήμου Κέας, στους οποίους 

υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.  
Δια της παρούσης εντέλλεται η αρμόδια υπηρεσία όπως ενεργήσει σχετικώς. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 167/2017 
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Λύεται η συνεδρίαση. 
 

Ο Πρόεδρος    Τα μέλη 
                                   
           Στέφανος Βρεττός                                                 1. Γεώργιος Πατητής 
   
                                                                                                 2. Εμμανουήλ Λέανδρος 
 

                                                                                    3. Δημήτριος Καβαλιέρος     
    
                                                                                                 4. Κων/νος Θώδος      
  
                                                                                                 5. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη   
           

                                                                                      
                                                       6. Ελευθερία Μορφωνιού      

       

       
                                                                                               7. Αντώνιος Παούρης      
   

                  
                                                                                                8. Νικόλαος. Πολίτης    
 

                  
                                                                                               9. Νικόλαος Ζουλός   
 

                                                                                              10. Ειρήνη Βελισσαροπούλου    
   

     
                                                                                              11. Δημήτριος Μουζάκης     
 

                
                                                                                               12. Βασιλική Δεμένεγα    
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                                                                                             13. Βασίλειος Βρέτταρος 
    

                
                                                                                            14. Σώζα Μουζάκη         
     

               
                                                                                             15. Ελευθέριος Τζουβάρας 
 

 

                                                                                             16. Νικόλαος Παούρης 
 


