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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                    
          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 15ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την  28

η
 Ιουλίου 2017 

 

Σήμερα, 28η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό 

Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου 

«Στυλιανός Ρέστης», στην Κορησσία,  ύστερα από την 2946/24-7-2017 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 9 μέλη.  
 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ    
  
1. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος    1. Γεώργιος Δ. Πατητής 
2. Δημήτριος Νικ. Καβαλιέρος 2. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη 
3. Στέφανος Αθ. Βρεττός   3. Αντώνιος Β. Παούρης 
4. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού 4. Δημήτριος Ν. Μουζάκης   
5. Νικόλαος Αντ. Ζουλός 5.Βασιλική Δ. Δεμένεγα 
6. Νικόλαος Αυγ. Πολίτη 6.Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος 
7. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος 7. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας 
8.Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου 8. Νικόλαος Στ. Παούρης  
9. 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. 



15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 28
η
  Ιουλίου 2017 

 

2 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

15
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28/7/2017 
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  2946/24-7-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 

 

 

Θέμα 1
ο
: Απασχόληση προσωπικού στην καθαριότητα μέχρι την κατάρτιση 

προσωρινών πινάκων διοριστέων. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

Θέμα 2
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της Απευθείας ανάθεσης για την παροχή της 

προμήθειας “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.” [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

Θέμα 3
ο 

: «Επιχορήγηση Συλλόγου Στήριξης Π.Π.Ι. Κέας «Ο Ερασίστρατος» για την 

κάλυψη έκτακτων λειτουργικών αναγκών του Π.Π.Ι. Κέας». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. 

Ευαγγέλου] 

Θέμα 4
ο 

:Ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ. 162/2017 απόφασης ΔΣ, για τη διάθεση 

πίστωσης τοπικών πανηγυριών. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

 

Θέμα 5
ο
: Αποδοχή και έγκριση μελέτης: «Κατασκευή σιδηράς πεζογέφυρας Ποισσών». 

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
 

Θέμα 6
ο
: Αποδοχή και έγκριση μελέτης: «Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδοποιίας 

Σωρός -Σπαθί». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
 

Θέμα 7
ο
: Παράταση χρόνου εκπόνησης της «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

βελτίωσης υφιστάμενης οδού από Κορησσία προς Ξύλα». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. 

Ευαγγέλου] 
 

Θέμα 8
ο
: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2017. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δ. Καβαλιέρος] 
 

Θέμα 9
ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση 3ήμερου 

Φεστιβάλ – Πανηγυριού Αγροτικών Προϊόντων Κέας. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. 

Ευαγγέλου] 
 

Θέμα 10
ο
 : Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το β’ τρίμηνο 2017. 

[εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δ. Καβαλιέρος] 
 

Θέμα 11
ο
: Έγκριση υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου «ΝΕΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ» στο 

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 [εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 



15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 28
η
  Ιουλίου 2017 

 

3 

 

 

 

Θέμα 1
ο
: Απασχόληση προσωπικού στην καθαριότητα μέχρι την κατάρτιση 

προσωρινών πινάκων διοριστέων. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, οποίος εισηγούμενος 

το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει τα εξής: 

 

«Σύμφωνα με το άρθρο 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. 
 

2. Μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων είτε στις νέες οργανικές 

θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο είτε σε ήδη υφιστάμενες 

κενές οργανικές θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ 
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και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31.3.2018, οι οικείοι Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα 

αυτών δύνανται, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να απασχολούν 

στις αντίστοιχες θέσεις όσους παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές, μέχρι τις 7.6.2017, εφόσον: 
 

α. Συντρέχει εξαιρετικός λόγος δημόσιας υγείας, που επιβάλλει την κατεπείγουσα και 

αδιάλειπτη μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων του προηγούμενου εδαφίου, κάλυψη 

αντίστοιχων οργανικών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα. 
 

β. Έχει ληφθεί απόφαση σύστασης νέων οργανικών θέσεων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες 

καθαριότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 1. 
Η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανωτέρω εξαιρετικές προϋποθέσεις δεν εμπίπτει 

στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (A'134), δεν μεταβάλλει το 

χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις 

θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στην ειδική βαθμολόγηση της εμπειρίας, που 

προβλέπεται στο πέμπτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου. 
 

3. Η απόφαση της παραγράφου 2 διαβιβάζεται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο ασκεί έλεγχο ως προς 

τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης του παρόντος άρθρου.» 
 

Μετά την περάτωση του ελέγχου του ΑΣΕΠ και την επιβεβαίωση, εκ µέρους του, της 

συνδροµής των ανωτέρω προϋποθέσεων, ο φορέας θα πρέπει να προβεί σε τροποποίηση της 

ηµεροµηνίας χρόνου λήξης της απασχόλησης του προσωπικού αυτού στο σχετικό πεδίο της 

εφαρµογής του Μητρώου Ανθρώπινου ∆υναμικού του Ελληνικού ∆ηµοσίου, καταχωρώντας 

το ανώτατο δυνατό, από τις διατάξεις, χρονικό όριο (δηλ. 31/3/2018), ανεξαρτήτως εάν 

πρόκειται πράγματι να απασχοληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία το προσωπικό αυτό. 
 

Την 7.6.2017, απασχολούνταν στο Δήμο, σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών 

καθαριότητας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου οι εξής: 
 

Α/

Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ

ΜΟ 
ΠΑΤΡΩΝΥΜ

Ο 
ΑΦΜ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΘΕΣΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 077021913 ΕΡΓΑΤΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
2 ΚΟΖΑΔΙΝΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΦΡΑΓΚΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
075274773 ΕΡΓΑΤΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 076828655 ΟΔΗΓΟΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 
4 ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 038115540 ΕΡΓΑΤΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
5 ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ 

ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 129625698 ΕΡΓΑΤΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Με την υπ’ αριθ. 166/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τροποποιήθηκε ο ΟΕΥ του 

Δήμου και συστάθηκαν πέντε (5) νέες θέσεις στην υπηρεσία καθαριότητας ως εξής: 
  
ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, τέσσερις (4) θέσεις ,  
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ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου, μια (1) θέση 
 

Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δημόσιας υγείας που 

επιβάλλουν την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη απασχόληση προσωπικού το οποίο έχει 

απασχοληθεί σε θέσεις αντίστοιχων καθηκόντων ανταποδοτικών υπηρεσιών μέχρι την 

ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων για την πλήρωση των 

οργανικών θέσεων του προσωπικού προς κάλυψη αντίστοιχων οργανικών αναγκών, οι 

οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα, και όχι πέραν της 31/3/2018. 
Το υφιστάμενο τακτικό προσωπικό του Δήμου δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της 

καθαριότητας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, λόγω της 

αδυναμίας του μηχανισμού του Δήμου να διαχειριστεί τον όγκο των απορριμμάτων και εν 

γένει της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων.  
 

Η ανάγκη απασχόλησης προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών είναι επιτακτική καθώς 

αφενός μ’ αυτό τον τρόπο θα αποτραπούν επικείμενοι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και 

αφετέρου οι ανάγκες που προκύπτουν δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν με τις δυνατότητες 

που παρέχει το ήδη ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.  
 

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η σύναψη νέων συμβάσεων απασχόλησης με τους 

απασχολούμενους την 7.6.2017, όπως παρατίθενται ονομαστικά παραπάνω στο σχετικό 

πίνακα, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων για 

την πλήρωση των οργανικών θέσεων του προσωπικού προς κάλυψη αντίστοιχων οργανικών 

αναγκών, και όχι πέραν της 31/3/2018, όπως αποτυπώνονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 

166/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία τροποποιήθηκε ο ΟΕΥ  
 

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.» 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τα παραπάνω και 

έχοντας υπόψη: 
- το άρθρο 24 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/29.06.2017 τεύχος A') 
-την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.19/ οικ.22159/30.06.2017 
-τους απασχολούμενους την 7.6.2017 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε ανταποδοτικές 

υπηρεσίες καθαριότητας 
- την υπ’ αριθ. 166/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία τροποποιήθηκε 

ο ΟΕΥ του Δήμου και συστάθηκαν νέες θέσεις στην υπηρεσία καθαριότητας 
-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 συνδρομή εξαιρετικών λόγων δημόσιας υγείας που επιβάλλουν την κατεπείγουσα και 

αδιάλειπτη απασχόληση προσωπικού το οποίο έχει απασχοληθεί σε θέσεις αντίστοιχων 

καθηκόντων ανταποδοτικών υπηρεσιών 
-τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας έτους 2017  

(βεβαίωση αριθ. 232/2017 της οικονομικής υπηρεσίας)   
-την εισήγηση του Δημάρχου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Α. Διαπιστώνει τη συνδρομή εξαιρετικών λόγων δημόσιας υγείας που επιβάλλουν την 

κατεπείγουσα και αδιάλειπτη, μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων, κάλυψη 

αντίστοιχων οργανικών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα, 

όπως αυτές  αποτυπώνονται στην υπ’ αριθ. 166/2017  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  
 

Β. Αποδέχεται την προσωρινή απασχόληση και εγκρίνει τη σύναψη νέων συμβάσεων 

απασχόλησης με τους κάτωθι απασχολούμενους την 7.6.2017, μέχρι την κατάρτιση των 

προσωρινών πινάκων διοριστέων για την πλήρωση των οργανικών θέσεων του προσωπικού 

προς κάλυψη αντίστοιχων οργανικών αναγκών, και όχι πέραν της 31ης/3/2018, ως εξής: 
 

 

Α/

Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ

ΜΟ 
ΠΑΤΡΩΝΥΜ

Ο 
ΑΦΜ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΘΕΣ

Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 077021913 ΕΡΓΑΤΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
2 ΚΟΖΑΔΙΝΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΦΡΑΓΚΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
075274773 ΕΡΓΑΤΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗ

Σ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 076828655 ΟΔΗΓΟΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ

ΡΟΥ 
4 ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 038115540 ΕΡΓΑΤΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
5 ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ 

ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 129625698 ΕΡΓΑΤΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

 

Γ. Η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανωτέρω εξαιρετικές προϋποθέσεις 
- δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (A'134),  
- δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι 

απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και  
- δεν προσμετράται στην ειδική βαθμολόγηση της εμπειρίας. 
 

Δ. Η παρούσα να διαβιβαστεί στο ΑΣΕΠ για τον έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων 

πρόσληψης του προσωπικού. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 168/2017 

Θέμα 2
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της Απευθείας ανάθεσης για την παροχή της 

προμήθειας “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.” [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος 

το 2
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την από 25.4.2017 συνταχθείσα μελέτη 

της Τεχνικής Υπηρεσίας για την ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 

ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ και την υπ' αριθ. ΑΠΟΦΑΣΗ 177/2017 

Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της παραπάνω προμήθειας, ανάδοχος αναδείχθηκε η 

εταιρεία ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ, στην οποία ο Δήμος Κέας έκανε 

ανάθεση, διάρκειας έως τις 25/07/2017. 

Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της σύμβασης και δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό 

αντικείμενο της προμήθειας, όπως προβλεπόταν στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμά η 

ανάδοχος εταιρεία ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ υπέβαλε εμπρόθεσμα το με 

αριθ.πρωτ. 2941/21.07.2017 αίτημα παράτασης υλοποίησης της από 25 Απριλίου 2017 

μεταξύ μας Σύμβασης. Στην αίτησή του η ανάδοχος εταιρεία αναφέρει ότι δεν παρέστει 

ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε όλη την προβλεπόμενη ποσότητα καυσίμων, που 

προβλεπόταν στην από 255 Απριλίου 2017 μεταξύ μας σύμβαση, αιτείται την παράταση της 

προμήθειας και την περαίωσης αυτής έως 25 Σεπτεμβρίου 2017. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης 

έως 25 Σεπτεμβρίου 2017 . 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση 

του Δημάρχου.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης προμήθειας «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» έως 25 Σεπτεμβρίου 2017 . 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 169/2017 

 

Θέμα 3
ο 

: «Επιχορήγηση Συλλόγου Στήριξης Π.Π.Ι. Κέας «Ο Ερασίστρατος» για την 

κάλυψη έκτακτων λειτουργικών αναγκών του Π.Π.Ι. Κέας». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. 

Ευαγγέλου] 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 3
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, το άρθρο 88 του Ν. 

4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/21.02.2016) που αφορά στην «Κάλυψη έκτακτων λειτουργικών 

αναγκών των Δημόσιων Δομών Υγείας από τους O.T.A. Α΄ και Β΄ Βαθμού και Νομικών 

Προσώπων αυτών» αναφέρει ότι: «1. Οι Περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, μετά από 

απόφαση του οικείου συμβουλίου, δύνανται να επιχορηγούν δημόσια νοσοκομεία, νοσηλευτικά 

ιδρύματα εποπτευόμενα και επιχορηγούμενα από το Υπουργείο Υγείας, δημόσιες Μονάδες 

Ψυχικής Υγείας, Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 

καθώς και νοσοκομεία που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Υπουργείο Παιδείας, 
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Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της 

περιφέρειάς τους, για την κάλυψη έκτακτων ή/και επειγουσών αναγκών αυτών, προς 

διασφάλιση της υγείας των πολιτών. Η ανωτέρω επιχορήγηση αφορά ιδίως επείγουσες 

συντηρήσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, προμήθεια υγειονομικού υλικού και 

αναλωσίμων, προμήθεια καυσίμων κ.λπ.. 2. Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών 

εφαρμόζονται αναλογικά και οι ρυθμίσεις του άρθρου 202 του ΚΔΚ ν. 3463/2006 (Α΄114). Το 

προβλεπόμενο στην υποπαράγραφο Β΄ της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου 202 ποσοστό 

δύναται να αυξάνεται, με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, για την κάλυψη 

έκτακτων ή/και επειγουσών αναγκών δημοσίων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του 

οικείου Δήμου. 3. Οι δαπάνες των παραπάνω παραγράφων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης 

διάταξης, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 275 του ν. 3852/2010 (Α΄87).». 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, το άρθρο 202 του Ν. 3463/2006, το γεγονός 

ότι από 17/06/2017 στο ΠΠΙ Κέας δεν υπάρχει υπηρεσία καθαριότητας με αποτέλεσμα να 

τίθενται σε κίνδυνο εργαζόμενοι και ασθενείς, το γεγονός ότι το ΠΠΙ Κέας αδυνατεί να 

εκδώσει παραστατικό είσπραξης της επιχορήγησης, το άρθρο 202 του Ν. 3463/2006, βάσει 

του οποίου το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να επιχορηγήσει και Συλλόγους με Κοινωνική 

Δράση, καθώς και το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017 του Δήμου, υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ 6736.0001 «Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και 

σωματεία», εισηγούμαστε την επιχορήγηση του Συλλόγου Στήριξης του Π.Π.Ι. Κέας «Ο 

Ερασίστρατος» με το ποσό των 1.528,00€ για την κάλυψη δαπάνης καθαριότητας έως και 

τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προαναφερθέντα 

κωδικό εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δήμου Κέας και θα διατεθεί 

αποκλειστικά για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών του Ιατρείου.  

Επισημαίνεται ότι ο Σύλλογος Στήριξης του Π.Π.Ι. Κέας «Ο Ερασίστρατος» θα πρέπει να 

υποβάλλει στο Δήμο ανάλογα εξοφλημένα τιμολόγια. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

διατάξεις, το αίτημα επιχορήγησης του ΠΠΙ Κέας και την εισήγηση του Δημάρχου,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την επιχορήγηση του Συλλόγου Στήριξης του ΠΠΙ Κέας «Ο Ερασίστρατος» για 

την κάλυψη έκτακτων λειτουργικών αναγκών του Π.Π.Ι. Κέας (καθαριότητα Ιατρείου) και 

διαθέτει πίστωση ύψους 1.528,00€, που θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6736.0001 «Επιχορήγηση σε 

πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δήμου 

Κέας.  

Ο Σύλλογος Στήριξης του Π.Π.Ι. Κέας «Ο Ερασίστρατος» θα πρέπει να υποβάλλει στο 

Δήμο ανάλογα εξοφλημένα τιμολόγια. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 170/2017 
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Θέμα 4
ο 

:Ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ. 162/2017 απόφασης ΔΣ, για τη διάθεση 

πίστωσης τοπικών πανηγυριών. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 

Αποσύρεται 

 

Θέμα 5
ο
: Αποδοχή και έγκριση μελέτης: «Κατασκευή σιδηράς πεζογέφυρας Ποισσών». 

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
 

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 5
ο
 

θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι: 
Σύμφωνα με την 277/2015 απόφαση ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς 

και την υπ’ αριθμ 744/08.02.2016 υπογραφείσα σύμβαση, αποφασίστηκε η εκπόνηση 

οριστικής  μελέτης για τη «Κατασκευή σιδηράς πεζογέφυρας Ποισσών»  από τον κ. 

Αγραφιώτη Κωνσταντίνο, Πολιτικό Μηχανικό,κάτοχο μελετητικού πτυχίου Β' τάξης στην 

κατηγορία των Στατικών Μελετών, έναντι αμοιβής  4.489,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή πεζογέφυρας άνωθεν οριοθετημένου 

ρέματος στην περιοχή Ποίσσες της Νήσου Κέας. 

 Σύμφωνα με την οριστική μελέτη οριοθέτησης του ρέματος στη θέση χαράξεως ο 

άξονας του ρέματος είναι ελαφρώς λοξός σε σχέση με την σχεδιαζόμενη γέφυρα. Η θέση 

κατασκευής της πεζογέφυρας οριοθετήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Κέας. 

Η γέφυρα μορφώνεται  με ένα άνοιγμα 22,0 m. Το πλάτος της γέφυρας είναι 1,50 m. 

Ο φορέας της ανωδομής αποτελείται από μεταλλικό δικτύωμα από κοιλοδοκούς 

250*150*10 (κύριες δοκοί) και 100*100*8 τα υπόλοιπα μέλη του δικτυώματος. Για την 

βιομηχανική κατασκευή του δικτυώματος αυτό διαιρείται  σε 3 μέλη. Ένα κεντρικό των 12 

μέτρων και δύο ακραία των 5,0 μέτρων. Τα τμήματα θα συνδεθούν στην περιοχή 

κατασκευής του έργου ως εξής: 

α. με συγκόλληση  τα κύρια δοκάρια  

β. με κοχλιώσεις τα χιαστί μέλη 

Ο μεταλλικός φορέας θα στηριχτεί  επί ακροβάθρων από  οπλισμένο σκυρόδεμα με 

κατάλληλη αγκύρωση ενώ οι κοχλίες θα τοποθετηθούν επί μήκη οπή. 
Κατόπιν της εκπόνησης της παραπάνω μελέτης, μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ 

56242/1580/19.06.2017 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, η απόφαση 

έγκρισης της εν λόγω μελέτης, η οποία συμπεριλαμβάνει την στατική μελέτη, την τεχνική 

περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές σε έντυπη μορφή. Η ηλεκτρονική έκδοση τηρείται 

στα αρχεία του Δήμου Κέας. 

Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η στατική μελέτη του έργου «Κατασκευή σιδηράς 

πεζογέφυρας Ποισσών» ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του έργου. Επομένως, πρέπει να 

γίνει αποδοχή της παραπάνω από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

Η κα Βελισσαροπούλου κρίνει ότι το ύψος της πεζογέφυρας είναι χαμηλό. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε το Δήμαρχο 

και έλαβε υπόψη του τα παραπάνω  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

     Αποδέχεται και εγκρίνει την μελέτη με τίτλο «Κατασκευή σιδηράς πεζογέφυρας 

Ποισσών», όπως αυτή θεωρήθηκε με το υπ’ αριθ. 56242/1580/19.06.2017 έγγραφο της 

ΔΤΕΚ. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 171/2017 
 

 

Θέμα 6
ο
: Αποδοχή και έγκριση μελέτης: «Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδοποιίας 

Σωρός -Σπαθί». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
 

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 6
ο
 

θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι: 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η βελτίωση της βατότητας της δημοτικής 

οδού Σωρός – Σπαθί της ν. Κέας.  

Η οδός εξυπηρετεί καθ’ όλη την χρονική διάρκεια του έτους ένα σημαντικό αριθμό 

κατοίκων και επαγγελματιών της βόρειας – βορειοανατολικής πλευράς της νήσου, οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται σε γεωργικές ή κτηνοτροφικές εργασίες αλλά και με την παραγωγή 

θυμαρίσιου κυρίως μελιού.  

Κατά την καλοκαιρινή περίοδο εξυπηρετεί επίσης ένα σημαντικό αριθμό επαγγελματιών 

του τουρισμού, αλλά και τουριστών κυρίως λόγω της θέσης της (πλησίον του Βουρκαρίου , 

της Οτζιάς και της Ιουλίδας) και της κατάληξή της σε μία από τις ελάχιστες και συγχρόνως 

απάνεμες -από τα μελτέμια- παραλίες του νησιού. Οι ιδιότητες της αυτές την καθιστούν 

κατά την καλοκαιρινή περίοδο πόλο έλξης και τουριστικό προορισμό με συνέπεια να 

παρατηρείται καθημερινά μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος. 

Η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου έγινε σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 

13646/8990/16.06.2010 απόφαση της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ. της Γενικής Διεύθυνσης της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.   

Έκτοτε -κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης- δεν έχουν πραγματοποιηθεί 

κατασκευαστικές εργασίες, εκτός των συνήθων που πραγματοποιούνται εδώ και δύο 

δεκαετίες και αφορούν  την  διαμόρφωση της σκάφης της οδού τουλάχιστον μία-δυό φορές 

το χρόνο ώστε να αποκαθίσταται εν μέρει η βατότητά της. 

Η οδός ξεκινάει από την διασταύρωση με την επαρχιακή οδό Ιουλίδας – Κάτω  

Μεριάς και εκτείνεται σε μήκος 1.110 μέτρων περίπου στο βορειοανατολικό τμήμα της 

νήσου έως την κατάληξή της στον όρμο Σπαθί. 

Σήμερα αποτελεί ένα διανοιγμένο χωματόδρομο σε βραχώδες κυρίως έδαφός με 

ικανοποιητικά πλάτη οδοστρώματος που κυμαίνονται από 5 έως 7μέτρα και σχετικά ομαλές 

κατά μήκος κλίσεις. 

Τα προβλήματα παρουσιάζονται κυρίως κατά την χειμερινή περίοδο , συνήθως από 

έντονες βροχοπτώσεις , οι οποίες παρασύρουν κατά την άτακτη ροή τους τα μη συνεκτικά 
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εδάφη του χωμάτινου οδοστρώματος και αποκαλύπτουν τα βραχώδη κυρίως τμήματα τα 

οποία παραμένουν. Με αυτό τον τρόπο καθιστούν άβατη την οδό, με συνέπεια την συνεχή 

και κατ’ έτος διάθεση χρημάτων και πόρων του δήμου σε σκοπό να καταστεί απλά βατή.  

Στο σύνολό η σημερινή της χάραξη ακολουθεί την οριζοντιογραφική χάραξη της 

μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκτός δύο βελτιώσεων καμπυλών στις Χ.Θ. 

0+700,00 έως 1+050,00 και από την Χ.Θ. 4+290,00 έως την θέση 4+410,00. 

Οι προτεινόμενες βελτιώσεις αφορούν την κατασκευή τεχνικών παροχέτευσης 

όμβριων καθώς και επενδυμένων τάφρων με σκοπό την αποφυγή της διάβρωσης του 

οδοστρώματος , η οποία πραγματοποιείται κυρίως από την κατά μήκος της οδού 

ανεξέλεγκτη ροή των ομβρίων υδάτων.  

Με τις προτεινόμενες επεμβάσεις οι κατά μήκος της οδού ροές των όμβριων υδάτων 

θα οδηγούνται μέσω επενδυμένων ή διαμορφωμένων τάφρων σε τεχνικά (φρεάτια) όμβριων 

με σκοπό την παροχέτευση των υδάτων από το ανάντη στο κατάντη της οδού μέσω 

σωλήνων από σκυρόδεμα διαμέτρου Φ600 ή Φ800mm. 

 Κατασκευαστικές επεμβάσεις - Συνοπτική περιγραφή των  

      προτεινομένων εργασιών: 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος είτε γαιώδες – ημιβραχώδες είτε βραχώδες, για την 

διαπλάτυνση του οδοστρώματος σε τμήματα που θα κατασκευαστεί τάφρος, ώστε το 

εναπομένον πλάτος οδοστρώματος να μην είναι μικρότερο από τα 6Μ. 

Διάνοιξη τάφρου σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη ή βραχώδη για την κατασκευή 

επενδυμένων ή μη τάφρων συλλογής των όμβριων υδάτων , σε τμήματα που δεν 

υφίσταται. 

Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου σε κάθε είδους έδαφος στα τμήματα που υφίσταται 

τάφρος αλλά απαιτείται ο καθαρισμός της.  

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων έργων σε εδάφη γαιώδη-ημιβτραχώδη ή 

σε εδάφη βραχώδη είτε με σκοπό την κατασκευή τεχνικών συλλογής των όμβριων 

υδάτων, είτε για την κατασκευή ορύγματος για την τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων 

παροχέτευσης όμβριων υδάτων. 

Κατασκευές τεχνικών έργων (τάφρων , φρεατίων υδροσυλλογής ,εγκιβωτισμού 

τσιμεντοσωλήνων, τεχνικών εξόδου κλπ) από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο ή 

οπλισμένο σκυρόδεμα.  

Προμήθεια και τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων Φ600 ή Φ800mm. 

 

Ο Ανάδοχος πριν την έναρξη των εργασιών θα συντάξει και θα υποβάλει  προς 

έγκριση στην υπηρεσία οριζοντιογραφία και κατά πλάτος τομές της υφιστάμενης 

κατάστασης, όπως και των προτεινομένων έργων τα οποία μετά την έγκριση από την 

υπηρεσία  θα αποτελούν τα κατασκευαστικά σχέδια.  

Οι ανωτέρω εργασίες αποτυπώσεων και σύνταξης προτάσεων , θα εκτελεστούν 

χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, εντασσόμενες στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου στα 

κατασκευαστικά και επιμετρητικά πλαίσια των προς εκτέλεση εργασιών. 

Οι ανωτέρω εργασίες θα κατασκευαστούν μετά από ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με τον 

Ν. 4412 / 2016 , όπως αυτός ισχύει σήμερα. 
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Η θεωρημένη μελέτη μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθ. 27070/849/12.07.2017 

έγγραφο της ΔΤΕΚ, επομένως καλούμαστε να αποδεχτούμε και να εγκρίνουμε την 

θεωρημένη μελέτη και να καθορίσουμε τον τρόπο εκτέλεσης του έργου τον συνοπτικό 

διαγωνισμό, όπως προβλέπεται στο Ν. 4412/2016 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε το Δήμαρχο 

και έλαβε υπόψη του τα παραπάνω  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Αποδέχεται και εγκρίνει την μελέτη με τίτλο «Εργασίες βελτίωσης δημοτικής 

οδοποιίας Σωρός-Σπαθί», όπως αυτή θεωρήθηκε με το υπ’ αριθ.  27070/849/12.07.2017 

έγγραφο της ΔΤΕΚ 
2. Την εκτέλεση του έργου «Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδοποιίας Σωρός-

Σπαθί» με συνοπτικό διαγωνισμό, όπως προβλέπεται στο Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τους 

όρους που θα καθορίσει με απόφασή της η οικονομική επιτροπή και σύμφωνα με την 

μελέτη, όπως συντάχθηκε από το αρμόδιο τμήμα μελετών Κυκλάδων της ΠΝΑ, και μας 

διαβιβάστηκε με το υπ' αριθ. οικ. 27070/849/12.07.2017 , έγγραφό τους. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 172/2017 
 

 

Θέμα 7
ο
: Παράταση χρόνου εκπόνησης της «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

βελτίωσης υφιστάμενης οδού από Κορησσία προς Ξύλα». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. 

Ευαγγέλου] 
 

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

7
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του σώματος τα παρακάτω: 

 Με την υπ’ αριθ. 255/2008 εγκρίναμε τη υπογραφή της υπ’ αριθ.  πρωτ. 6593/17-12-2008 

σύμβασης για την εκπόνηση της “ΜΠΕ βελτίωσης υφιστάμενης οδού από Κορησσία προς 

Ξύλα”, από τον κ. Νικόλαο Παπαδόπουλο Χημικό Μηχανικό, Περιβαλλοντολόγο με 

πτυχίο τάξης Α΄ κατηγορίας 27 έναντι ποσού 5.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 
 Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 16544/08/16-2-08 έγγραφο του τμήματος ΤΥΔΚ, ορίστηκε 

επιβλέποντας της μελέτης κο Δημήτριο Κιζίρογλου Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ (πρώην 

υπάλληλος του Δήμου) 
 Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2029/2009 εισερχόμενο έγγραφο του μελετητή υποβλήθηκε 

εμπροθέσμως η ΠΠΕ, ως προβλεπόταν στη σύμβαση. 
 Με το υπ’ αριθ. πρωτ.  19559/6792/05-08-10 έγγραφο του τμήματος ΤΥΔΚ έγινε αλλαγή 

επιβλέποντα, λόγω μετάταξης του κ. Δημήτριου Κιζίρογλου, ορίζοντας την κ. Δήμητρα 

Δεμένεγα Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ (υπάλληλος του Δήμου) 
 Αφού συγκεντρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

διαβιβάστηκε η μελέτη στη Δ/νση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου με το υπ’ αριθ. 

πρωτ. 4211/17-6-11 έγγραφό μας 
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 Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 7088/30-06-11 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΩ προς το Τμήμα 

Περιβάλλοντος (Κυκλάδες), διαβιβάστηκε η ΠΠΕ, λόγω κατηγορίας περιβαλλοντικής του 

έργου (αρμοδιότητα) 
 Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 481/44/01-02-2012 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος γίνεται 

επιστροφή τηνς ΠΠΕ στο Δήμο, καταλήγοντας ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση θα 

πρέπει να γίνει με βάση τις διατάξεις του Ν.4014/2011 
 Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 93925/7595/05-02-2013 έγγραφο της ΔΤΕ Κυκλάδων ζητήθηκε από 

το μελετητή η σύνταξη της ΜΠΕ για το έργο και η συνέχιση των διαδικασιών της 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με το Ν. 4014/2011 
 Στις 4-3-2013 επανυποβλήθηκε η ΜΠΕ στο Δήμο Κέας 
 Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 3109/6-6-2013 έγγραφο της ΔΤΕΚ έγινε ο εκ νέου ορισμός 

επιβλέποντα της μελέτης (Ν. 3852/2010) 
 Με το υπ’ αριθ. 3127/7-6-2013 έγγραφό μας, επανυποβλήθηκε η ΜΠΕ στη ΔΤΕΚ  
 Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 14798/676/12-2-2014 έγγραφο της ΔΤΕΚ επεστράφη η μελέτη στον 

μελετητή με την υπόδειξη να διορθωθεί και να επανυποβληθεί, σύμφωνα με τις 

παρατηρήσεις του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (το με αριθ. πρωτ. 77239/15896/13/10-02-2014 

έγγραφό σας). 
 Σε αναμονή της υπ’ αριθ. οικ. 170225/20-01-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 135/Β/27-01-2014) περί της 

εξειδίκευσης των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και 

δραστηριοτήτων κατηγορίας Α2 και την υποχρεωτική ισχύ της μετά την 27/01/2015, στις 

27/02/2015 επανυποβλήθηκε από το μελετητή ένα αντιγράφο της ΜΠΕ σε αναμονή τυχόν 

δικών μας διευκρινήσεων – παρατηρήσεων για την υποβολή και των υπολοίπων 

συμβατικών αντιγράφων. 
 Στις 18/7/2017 ζητήθηκε από το μελετητή να υποβάλει και τα υπόλοιπα αντίγραφα της 

μελέτης, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή 
 Ο μελετητής με το από 20/7/2017 έγγραφό του αιτείται παράταση για το χρόνο 

υλοποίησης της μελέτης, καθώς από τις 27/2/2015 έως σήμερα που του ζητήθηκε η 

υποβολή των λοιπών αντιγράφων της μελέτης έχει παρέλθει ο χρόνος των 30 ημερών που 

προέβλεπε η σύμβαση, για την υποβολή τους. 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αλλά και την αναγκαιότητα να ολοκληρωθούν οι 

μελέτες για την βελτίωση της υφιστάμενης οδού που συνδέει την Κορησσία με τα Ξύλα, 

μίας οδού που εξυπηρετεί πολλούς εποίκους, αλλά και μόνιμους κατοίκους και καταλήγει 

σε μία από τις πολυσύχναστες παραλίες του νησιού,  
εισηγούμαι την παράταση του χρόνου υποβολής της εν λόγω μελέτης για ένα μήνα από 

σήμερα, αναγνωρίζοντας, όλες τις αντιξοότητες του παρελθόντος, καθώς η καθυστέρηση 

αυτή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του μελετητή.  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την 

εισήγηση του Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Εγκρίνει την παράταση του χρόνου υποβολής της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων βελτίωσης υφιστάμενης οδού από Κορησσία προς Ξύλα, για ένα μήνα από 

σήμερα, αναγνωρίζοντας, όλες τις αντιξοότητες του παρελθόντος, καθώς η καθυστέρηση 

αυτή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του μελετητή.   
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 173/2017 
 

 

Θέμα 8
ο
: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2017. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δ. Καβαλιέρος] 
 

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Δημήτριο Καβαλιέρο, ο οποίος 

εισηγούμενος το 8
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι: 

Με την υπ’ αριθμ. 128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας αποφασίστηκε 

η «παράταση του χρόνου χρήσης μουσικής για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που 

λειτουργούν σε κλειστό χώρο από Δευτέρα μέχρι Κυριακή έως τις 03:00 π.μ και για τις ίδιες 

ημέρες έως την 02:00 π.μ. για τα καταστήματα της Α1β 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β’ 

526) που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο».  
Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του 

αρθρ. 7 της ΚΥΑ 16228/2017, οι κάτωθι ενδιαφερόμενοι αιτούνται τη χορήγηση παράτασης 

ωραρίου μουσικής για το έτος 2017 στα καταστήματα υγειονομικού  ενδιαφέροντος 

ιδιοκτησίας τους: 
 ΠΟΔΟΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασιλείου, κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (χωρίς παρασκευαστήριο)» με την 

επωνυμία «ΕΝ ΛΕΥΚΩ» στην Ιουλίδα Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 1409/29-3-

2016 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2787/11-7-2017)  
 «ΑΝΑΜΑΡ Α.Ε.» κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (υπηρεσίες εστιατορίων) 

εντός τουριστικού καταλύματος, στον Κούνδουρο Κέας, με αριθμό γνωστοποίησης 

1002650 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2950/24-7-2017) 
 «ΑΝΑΜΑΡ Α.Ε.» κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (άλλες υπηρεσίες 

εστίασης) εντός τουριστικού καταλύματος, στον Κούνδουρο Κέας, με αριθμό 

γνωστοποίησης 1002496 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2951/24-7-2017) 
 ΓΕΡΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εμμανουήλ, κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», στην Κορησσία Κέας, με αριθμ. 

γνωστοποίησης μεταβολής για χρήση μουσικής 1014239.(v1) (αρ. πρωτ. αίτησης: 

3002/26-7-2017) 
Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι: 

Την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας 

από θορύβους Μουσικής»  
Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 
Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) 
Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) 
Το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του αρθρ. 7 της ΚΥΑ 16228/2017 
Την υπ’ αριθμ. 128/2011 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
Τις ανωτέρω αιτήσεις των ενδιαφερομένων 
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Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν παραβάσεις που να σχετίζονται με διατάραξη κοινής 

ησυχίας 
Το ότι οι ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι για την έκδοση της εν λόγω 

άδειας 
Την θετική εισήγηση του Αντιδημάρχου  
καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω 

διατάξεις και την εισήγηση του Αντιδημάρχου  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Χορηγεί άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος 2017 στα καταστήματα 

υγειονομικού  ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας των: 

1. ΠΟΔΟΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασιλείου, κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (χωρίς παρασκευαστήριο)» με την 

επωνυμία «ΕΝ ΛΕΥΚΩ» στην Ιουλίδα Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 1409/29-3-

2016 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2787/11-7-2017)  
2. «ΑΝΑΜΑΡ Α.Ε.» κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (υπηρεσίες εστιατορίων) 

εντός τουριστικού καταλύματος, στον Κούνδουρο Κέας, με αριθμό γνωστοποίησης 

1002650 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2950/24-7-2017) 
3. «ΑΝΑΜΑΡ Α.Ε.» κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (άλλες υπηρεσίες 

εστίασης) εντός τουριστικού καταλύματος, στον Κούνδουρο Κέας, με αριθμό 

γνωστοποίησης 1002496 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2951/24-7-2017) 
4. ΓΕΡΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εμμανουήλ, κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», στην Κορησσία Κέας, με αριθμ. 

γνωστοποίησης μεταβολής για χρήση μουσικής 1014239.(v1) (αρ. πρωτ. αίτησης: 

3002/26-7-2017) 
Για την έκδοση της εν λόγω άδειας οι ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι. 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 174/2017 
 

 

 

Θέμα 9
ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση 3ήμερου 

Φεστιβάλ – Πανηγυριού Αγροτικών Προϊόντων Κέας. [εισηγητής:  εντεταλμένη 

δημοτική σύμβουλο, κα Ελευθερία Μορφωνιού 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στην εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο, κα 

Ελευθερία Μορφωνιού, η οποία εισηγούμενη το 9
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει 

ότι για τρίτη συνεχή χρονιά και μετά την περσινή επιτυχή διεξαγωγή του, εισηγούμαστε τη 

διοργάνωση Τριήμερου Φεστιβάλ – Πανηγυριού Αγροτικών Προϊόντων.  
Η διοργάνωση έχει σκοπό την παρουσίαση και προώθηση των προϊόντων της 

Τζιώτικης γης στο ευρύ κοινό, ευελπιστώντας να δώσει ώθηση στην εν λόγω αγορά.  
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Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ έχει ως εξής: 
Παρασκευή 18/08/2017: 18:00 – 24:00 Έναρξη Φεστιβάλ 
Σάββατο 19/08/2017: 18:00 – 24:00  
Κυριακή 20/08/2017: 18:00 – 22:00 Λήξη Φεστιβάλ με ζωντανή παραδοσιακή μουσική 

από ντόπιους οργανοπαίχτες  
Ο χώρος διεξαγωγής θα είναι το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Κορησσίας. 

      Στο πλαίσιο αυτό εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση δαπάνης για τη 

διοργάνωση του 3ήμερου Φεστιβάλ – Πανηγυριού Αγροτικών Προϊόντων Κέας και τη 

διάθεση πίστωσης ποσού έως 1.000,00€, που θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 15.6471.0002 

«Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις» του προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου Κέας. 
Το ανωτέρω ποσό αφορά σε δαπάνες δημοσιοποίησης της εκδήλωσης (banners), κεράσματα 

τοπικών εδεσμάτων και αναλώσιμα (πιάτα, ποτήρια, νερό, χαρτοπετσέτες κ.λπ.). 
 

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

διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 περ α & δ του Ν. 3463/2006 και την εισήγηση της κας 

Μορφωνιού 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει δαπάνη διοργάνωσης του 3ήμερου Φεστιβάλ – Πανηγυριού Αγροτικών 

Προϊόντων Κέας και διαθέτει πίστωση ύψους έως 1.000,00€ που θα βαρύνει τον Κ.Α. 

εξόδων 15.6471.0002 «Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις» του προϋπολογισμού έτους 2017 

του Δήμου Κέας. 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 175/2017 
 

 

Θέμα 10
ο
 : Έκθεση εκτέλεσης πρι.οϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το β’ τρίμηνο 2017. 

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου] 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, κ. Ι.Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος 

το 10
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

ενέκρινε με την υπ’ αριθμ.  245/2017 απόφασή της την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2017 (β΄ τρίμηνο), βασιζόμενη στην κάτωθι σχετική εισήγηση της οικονομικής 

υπηρεσίας του Δήμου: 
       «……Σύμφωνα με τα άρθρα 72 παρ.1 περ.β και 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 "Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ", όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4257/2014,   η οικονομική 

επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, 

υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού 

έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου.  Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν 

παρατηρήσεις της μειοψηφίας. 
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Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, 

διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση 

είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή 

έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό 

συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που 

λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της 

έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την 

εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία 

περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που 

λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για 

τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω. 
Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 

3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής 

ανάρτησης  (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου  για την 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010. 
Κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 40038/9-9-

2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία καθορίζονται τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού.  
Τα ανωτέρω στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, 

εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική 

υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά 

δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας. 
Συγκεκριμένα διαβιβάζουμε προς την οικονομική επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους 

πίνακες όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες  με τα 

προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του 

δεύτερου τριμήνου : 

1. Πίνακας 1 : Συνοπτικός ταμιακός απολογιστικός πίνακας εσόδων β΄ τριμήνου του 

έτους 2017. 

2. Πίνακας 2 : Συνοπτικός ταμιακός απολογιστικός πίνακας δαπανών β΄ τριμήνου του 

έτους 2017. 

3. Πίνακας 3: Πίνακας στόχων εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2017. 

 

  Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας 

στην πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 
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         Α. ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΩΡΕΥΤΙΚΟΣ  
ΣΤΟΧΟΣ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 
01/01/2017-30/6/2017 

01 
ΕΣΟΔΑ 

ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

10.440,00 

173.800,00 

4.200,00 

02 ΕΣΟΔΑ ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

26.000,00 10.125,30 

03 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 
ΤΕΛΗ 

312.986,70 84.682,63 

04 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 105.090,00 29.017,01 

05 ΦΟΡΟΙ - 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

0,00 0,00 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ 

8.480,00 975,00 

11 ΕΚΠΟΙΗΣΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

0,00 0,00 

14 ΔΩΡΕΕΣ 2.000,00 0,00 

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 
– ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

40.000,00 16.449,48 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΣΟΔΑ 

29.000,00 10.811,75 

21 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
ΠΟΕ 

162.200,00 
117.850,00 

199.040,29 

22 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 
ΠΟΕ 

1.500,00 2.113,42 

ΣΥΝΟΛΑ  
697.696,70 291.650,00 357.414,88 

 

Η απόκλιση του β΄ τριμήνου στην κατηγορία των ίδιων εσόδων είναι θετική αφού όπως 

παρατηρούμε έχει εισπραχθεί το ποσό των 357.414 € έναντι των 291.650€ που ήταν ο 

στόχος για το α΄ εξάμηνο. Το μεγαλύτερο μέρος της απόκλισης αυτής, οφείλεται στην 

είσπραξη βεβαιωτικού καταλόγου ύδρευσης με ημερομηνία λήξης 31/5/2017. Η θετική 

απόκλιση είναι της τάξεως του 22%. 

Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΑΕ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ Β 
ΤΡΙΜΗΝΟΥ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 
01/01/2017-30/6/2017 

32-85 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 

193.693,75 82.000,00 71.959,29 

85 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

ΜΗ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 

379.166,47   

 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 

572.860,22 
  



15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 28
η
  Ιουλίου 2017 

 

19 

 

 

 Οι εισπράξεις υπολοίπων είναι μικρότερες του στόχου κατά 10.040,71€ σε ποσοστό 

-12%. Η πορεία είσπραξης των υπολοίπων παρελθόντων ετών παρουσιάζεται βελτιωμένη 

σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους, όπου η αρνητική απόκλιση ήταν -24%.  Έχουν 

ήδη ληφθεί από την υπηρεσία μέτρα αναγκαστικής κατάσχεσης κινητής ή ακίνητης 

περιουσίας ύψους 205.691,25€ και έχουν ρυθμιστεί οφειλές στο β΄ τρίμηνο ύψους 

27.354,33€.  
 

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ Β΄ 
ΤΡΙΜΗΝΟΥ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 
01/01/2017-30/6/2017 

4.519.475,32 2.824.891,00 2.708.475,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο σύνολο του προϋπολογισμού, όπου περιλαμβάνονται και οι κρατικές 

επιχορηγήσεις για λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες, οι εισπράξεις υπέρ τρίτων 

(παρακράτηση φόρων και εισφορών) καθώς και το χρηματικό υπόλοιπο, οι εισπράξεις του 

β΄ τριμήνου έχουν υπολείπονται του στόχου  κατά 116.415,05€ σε ποσοστό -4%.  
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 

ΣΤΟΧΟΣ 
Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
(εκτέλεση – 

στόχος) 

12,06 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
348.675,07 406.026 -57.350,93 

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

0,00 
288.555 -288.555,00 

01 – 22 
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 357.414,88 291.650,00 65.764,88 

32, ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 71.959,29 82.000,00 -10.040,71 

41,42 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 

128.016,07 
156.480 -28.463,93 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2.708.475,95 

ΣΤΟΧΟΣ -2.824.891,00 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ -116.415,05 
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51 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1.802.410,64 
1.600.180 202.230,64 

ΣΥΝΟΛΟ 2.708.475,95 2.824.891 -116.415,05 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα διαπιστώνεται ότι η μεγαλύτερη αρνητική απόκλιση στο σύνολο 
του Π/Υ οφείλεται στην ομάδα εσόδων 13 «Επιχορηγήσεις για επενδύσεις» όπου μέχρι και 
το τέλος του εξαμήνου δεν έχει γίνει καμία είσπραξη. Το γεγονός αυτό οφείλεται στον 
κρατικό προγραμματισμό και δεν αφορά σε χειρισμούς του Δήμου. Ενδεικτικά αναφέρουμε 
ότι η Υπουργική Απόφαση για την 1η και 2η κατανομή της ΣΑΤΑ 2017 εκδόθηκε στις 11 
Ιουλίου 2017. 
 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Α. ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 
01/01/2017 εως 30/6/2017 

60 
618.168,04 276.400,00 209.458,08 

7 
1.303.266,48 559.132,00 90.824,49 

81 
121.680,42 166.169,00 103.048,26 

67 
169.739,88 94.120,00 90.471,10 

61 
212.006,05 

481.995,00 

94.501,65 

62 
870.046,72 233.886,49 

63 
31.250,00 3.321,05 

64 
159.206,00 28.775,19 

66 
276.535,78 47.342,41 

68 
2.500,00 223,17 

ΣΥΝΟΛΑ 
3.764.399,37 1.577.816,00 901.851,89 

 
Οι πληρωμές δαπανών κατά το β΄ τρίμηνο του 2017 έχουν καλύψει το 57% του στόχου και 
δεν διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση. 
 
 
Β. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 
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ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ Β 
ΤΡΙΜΗΝΟΥ 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 
01/01/2017-30/6/2017 

4.519.475,32 1.751.507,00 994.305,24 

 
 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
1.751.507,00 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
-994.305,24 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
757.201,76 

 

Στο σύνολο του προϋπολογισμού, όπου περιλαμβάνονται και οι επιχορηγούμενες δαπάνες, 
η απόδοση των παρακρατούμενων φόρων και εισφορών, η πρόβλεψη μη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων καθώς και το αποθεματικό η απόκλιση από τον στόχο είναι θετική. 
 
ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 7261/22-2-2013 «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την 
παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του 
Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013»  
αναφέρονται τα εξής: 
«Α. Για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων, τον εντοπισμό αποκλίσεων 
αρνητικού χαρακτήρα και την αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι : 
- η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ έναντι της 31/12 του προηγούμενου 
οικονομικού έτους, στην περίπτωση που σημειώνεται αύξηση.» 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

30/06/2017 102.031,02 

31/12/2016 121.680,42 

Διαφορά 19.649,40 

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις στο τέλος του β΄ τριμήνου 2017 είναι λιγότερες από τις 
αντίστοιχες στο τέλος του 2016 κατά 19.649,40€ και κατά 120.334,53€ λιγότερες από τις 
απλήρωτες υποχρεώσεις του α΄ τριμήνου. Η θετική απόκλιση που δημιουργείται σε σχέση 
με το τέλος του 2016 δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της συνολικής απόκλισης 
όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ 7261. 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 
 
Στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 7261/22-2-2013 αναφέρονται τα εξής: 
«Για τον υπολογισμό του βαθμού της αρνητικής απόκλισης και την αναγωγή της σε 
ποσοστό (%) έναντι των τιθέμενων στόχων, αθροίζονται οι ανωτέρω διαφορές των ποσών 
εσόδων και εξόδων και στην περίπτωση που υπάρχει αύξηση των απλήρωτων 
υποχρεώσεων, και το ποσό της αντίστοιχης διαφοράς ( σε περίπτωση που αυτές 
εμφανίζουν μείωση, η διαφορά δε λαμβάνεται υπόψη) . Το συνολικό ποσό που προκύπτει 
από το άθροισμα των ανωτέρω συγκρίνεται με το στόχο εσόδων και συνιστά το ποσοστό 
(%) της αρνητικής απόκλισης που προκύπτει από την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
(διαίρεση αθροίσματος ποσών με στόχο εσόδων).» 
 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 
-116.415,05 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 
757.201,76 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 

0,00 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
640.786,71 

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟ ΕΣΟΔΩΝ 

2.824.891,00 

  
0,226835906 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Β 
ΤΡΙΜΗΝΟΥ 

22,68 

 
 
 Σύμφωνα με όσα αναλύθηκαν παραπάνω, το β΄ τρίμηνο του 2017 έκλεισε με θετική 
απόκλιση από τον στόχο σε ποσοστό 22,68%. ………………………» 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη και τους  

πίνακες στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που επισυνάπτονται στην παρούσα 

και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
 

Εκ μέρους της μειοψηφίας, η κα Βελισσαροπούλου αναφέρει ότι: 
Θεωρούμε ότι έχει υπάρξει εκτίναξη των δαπανών που αφορούν υπηρεσίες συμβούλων 

καθώς επίσης και των λειτουργικών δαπανών, ενώ παράλληλα έχει υπάρξει μείωση των 

επενδύσεων του Δήμου. Γι΄ αυτό καταψηφίζουμε το εν λόγω θέμα. 
Οι κ.κ. Βελισσαροπούλου  και Μουζάκη καταψηφίζουν για τον ανωτέρω λόγο. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την 
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απόφαση 245/2017 της Οικονομικής Επιτροπής, τις ανωτέρω διατάξεις, τους πίνακες 

στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που επισυνάπτονται στην παρούσα και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και την εισήγηση του αντιδημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(7 ΥΠΕΡ και 2 ΚΑΤΑ) 

 

Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το β’ τρίμηνο του 

έτους 2017, τους  πίνακες στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 176/2017 
 

 

Θέμα 11
ο
: Έγκριση υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου «ΝΕΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ» στο 

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 [εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 

11
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η ανωτέρω πρόταση – έργο αποτελείται από 

4 υποέργα, την επικαιροποίηση της μελέτης, την εργολαβία για την κατασκευή της οδού, τις 

απαλλοτριώσεις και την αμοιβή του φορέα υλοποίησης. 
 

Υποέργο 1: ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ – ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ 
Πρόκειται για επικαιροποίηση υφιστάμενης μελέτης του 2008 που έγινε με τον 

Ν.3316/2005  
 

Υποέργο 2: ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ 
Υποέργο 3: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
Υποέργο 4: ΑΜΟΙΒΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.) 
 

 Ο προϋπολογισμός του έργου  θα ανέλθει στο ποσό των 607.484,16€ (συμπ. ΦΠΑ 24%), 

ενώ σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης χρηματοδότησης ο Δήμος Κέας προτίθεται να 

ορίσει ως φορέα υλοποίησης του έργου την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε., βάσει προγραμματικής 

σύμβασης, τους όρους της οποίας θα εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο με νέα απόφασή του.  
 

Σήμερα η κίνηση των οχημάτων από την Ιουλίδα προς το Βουρκάρι - Οτζιά κλπ 

γίνεται μέσα από τους δρόμους της Κορησσίας. Συγκεκριμένα ένα όχημα προερχόμενο από 

την Ιουλίδα και κατευθυνόμενο προς το Βουρκάρι θα κινηθεί στον άξονα Ιουλίδας 

Κορησσίας, 50 μ. πριν την παραλιακή οδό που οδηγεί στο λιμάνι θα στραφεί βόρεια 

ακολουθώντας την παραλιακή οδό. Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού , όταν η 

κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα αυξημένη, η κίνηση των οχημάτων στην πιο πάνω διαδρομή 

είναι πολύ δύσκολη. Η ενόχληση που προκαλείται στην λειτουργία του οικισμού και των 

τουριστικών εγκαταστάσεων, κυρίως από τα φορτηγά, είναι μεγάλη. Άλλα οχήματα ( 
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κυρίως φορτηγά ) χρησιμοποιούν την κοίτη του ρέματος προκειμένου να προσεγγίσουν την 

παραλιακή οδό και να αποφύγουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η χρήση του ρέματος για 

κυκλοφοριακούς λόγους δεν είναι επιτρεπτή. Εκτός αυτού εντός των προσεχών μηνών θα 

αρχίσει η κάλυψη του κατάντη τμήματος του ρέματος (σε μήκος 50 μ. περίπου), οπότε η 

χρήση του από τα οχήματα θα είναι αδύνατη. 
Από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω είναι φανερό ότι θα πρέπει να βρεθεί μία 

εναλλακτική διαδρομή ώστε τα οχήματα που κινούνται από την Ιουλίδα προς το Βουρκάρι 

και αντίστροφα, να παρακάμπτουν την Κορησσία. Η διαδρομή αυτή ονομάσθηκε νέα 

δημοτική οδός Αγ. Σπυρίδωνα - Αγ. Γεωργίου. 
Το προτεινόμενο έργο: 
• Είναι συμβατό με τις γενικές και ειδικές κατευθύνσεις της χωροταξικής 

πολιτικής, που προκύπτουν από εγκεκριμένα χωροταξικά, ρυμοτομικά και πολεοδομικά 

σχέδια και άλλα σχέδια χρήσεων γης, 
• Δεν θίγει την περιβαλλοντική ευαισθησία της περιοχής ή τη δραστηριότητα, 
• Ωφελεί πολλαπλά τη δημόσια ασφάλεια και θα έχει θετικές επιπτώσεις στο 

φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον σε μία ευρύτερη περιοχή από εκείνη που επηρεάζεται 

άμεσα από αυτό. 
Η πρόταση εντάσσεται στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο 

Αιγαίο 2017-2020 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.  
Το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου ανέρχεται στο ποσό των 607.484,16€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο οποίος θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας, 

ενώ η εν λόγω δράση χρηματοδοτείται κατά ποσοστό 100% από το ανωτέρω πρόγραμμα. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την 

εισήγηση του Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την υποβολή, εκ μέρους του Δήμου Κέας, τεχνικού δελτίου – πρότασης ένταξης 

της έργου: «ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ» στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-

2020. 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:177/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 28
η
  Ιουλίου 2017 

 

25 

 

 

 

 

 

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 
 


