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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 19ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 

την  22
α
  Σεπτεμβρίου 2017 

 

Σήμερα, 22
α
 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό 

Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου στην 

Ιουλίδα,  ύστερα από την 3767/18-9-2017 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 12 μέλη.  

 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ     

1. Γεώργιος Δ. Πατητής 1. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος    
2. Στέφανος Αθ. Βρεττός   2.Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος  
3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού 3. Σώζα Αντ. Μουζάκη 
4.Αντώνιος Β. Παούρης 4. Βασιλική Δ. Δεμένεγα  
5. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη 5. Δημήτριος Καβαλιέρος(προσήλθε κατά 

την συζήτηση του 2ου θέματος) 
6. Νικόλαος Αυγ. Πολίτη  

7. Νικόλαος Αντ. Ζουλός  
8. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος  

9.Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου  

10. Δημήτριος Ν. Μουζάκης    

11. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας  

12. Νικόλαος Στ. Παούρης  

  

  

  

Στη συνεδρίαση παρίστανται ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, και ο Πρόεδρος της 

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

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

των πρακτικών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

19
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 22/09/2017 
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  3767/18-9-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 

 

Θέμα 1
ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση του 7

ου
 

Φεστιβάλ Βελανιδιού [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 2
ο
: Έγκριση απόφασης Δημάρχου για δαπάνη και διάθεση πίστωσης για 

«Κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση μετακίνησης επίσημων προσκεκλημένων 

εκδήλωσης βράβευσης αρχαιολογικού χώρου Καρθαίας» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. 

Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 3
ο
: Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Νότιο Αιγαίο» της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Άξονας προτεραιότητας 1, με τίτλο 

«Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του 

τουρισμού της εμπειρίας» του έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ"» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης 

Ευαγγέλου] 

Θέμα 4ο: Ανανέωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών ψηφιακής υποστήριξης ΟΤΑ μέσω 

ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

«ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» σε ετή- σια βάση και διάθεση πίστωσης.  [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. 

Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 5
ο 

: 2η παράταση χρόνου υλοποίησης της «Προμήθειας οικοδομικών υλικών». 

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 6ο: Έγκριση 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου 

«Κατα σκευή χώρου σταυλισμού δημοτικών Σφαφείων». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. 

Ιωάννης Ευαγγέλου]  

Θέμα 7
ο
: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των 

Δήμων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (1η-2η εντολές 

μεταφοράς ΣΑΤΑ 2017). [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 8ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Γενικής Γραμματείας 

Αιγαίου  και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙ & ΝΠ) και του Δήμου Κέας. 

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι άννης Ευαγγέλου]  

Θέμα 9
ο
: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα 

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

Θέμα 10ο: Κατανομή πιστώσεων των ΚΑΠ των Δήμων για επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων έτους 2017. [εισηγήτρια: εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κα Ελευθερία 

Μορφωνιού] 

Θέμα 11
ο
: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κέας στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών 

Πόλεων». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 
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Θέμα 1
ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση του 7

ου
 

Φεστιβάλ Βελανιδιού. 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με αίτημά της, η κυρία 

Μάρσυ Μάγιερ αιτείται από το Δήμο τη συνδιοργάνωση του 7
ου

 Φεστιβάλ Βελανιδιού, την 

1
η
 Οκτωβρίου 2017, στο πλάτωμα της βρύσης του Βενιαμίν στην Ιουλίδα.  

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει περίπατο στο δάσος βελανιδιάς, 

διαγωνισμούς, ζωντανή μουσική κ.α., ενώ πέραν από τη άδεια χρήσης του χώρου στη βρύση 

του Βενιαμίν, ο Δήμος να συμβάλλει καλύπτοντας το κόστος του έντυπου υλικού της 

εκδήλωσης (αφίσες) συνολικού κόστους 40,00€ (συμπ. ΦΠΑ), η οποία θα βαρύνει τον 

ΚΑ.15.6471.0002 «Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 

του Δήμου Κέας, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 3 του Ν.3463/2006 και τις διατάξεις του 

Ν.3852/2010, πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του 

προϋπολογισμού του Δήμου και αφορούν την πληρωμή τέτοιου είδους δαπανών, μπορεί να 

διατεθούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε: α) την έγκριση της συνδιοργάνωσης 

του 7
ου

 Φεστιβάλ Βελανιδιού και β) την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 

40,00€(συμπ. ΦΠΑ), που θα βαρύνει τον ΚΑ.15.6471.0002 «Λοιπές πολιτιστικές 

εκδηλώσεις» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δήμου Κέας, στον οποίο υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση. 

Οι σύμβουλοι της μειοψηφίας κ.κ. Βελισσαροπούλου, Μουζάκης, Τζουβάρας και 

Ν.Παούρης ψηφίζουν ΚΑΤΑ, γιατί, όπως έχουν πει και σε προηγούμενη συνεδρίαση, δε θα 

ξαναεγκρίνουν δαπάνη για εκδήλωση, αν δεν γίνουν πρώτα ενέργειες για την βελτίωση των 

αθλητικών χώρων  του νησιού. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις 

διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006, την εισήγηση του Δημάρχου, και την ύπαρξη 

εγγεγραμμένης πίστωσης 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(8 ΥΠΕΡ και 4 ΚΑΤΑ) 

 
1-Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση του 7

ου
 Φεστιβάλ Βελανιδιού, την 1

η
 Οκτωβρίου 2017, στο 

πλάτωμα της βρύσης του Βενιαμίν στην Ιουλίδα. 

2-Εγκρίνει δαπάνη ύψους έως 40,00€ (συμπ. ΦΠΑ), για κάλυψη κόστους του έντυπου 

υλικού της εκδήλωσης (αφίσες). 

3-Διαθέτει τη σχετική πίστωση σε βάρος του ΚΑ.15.6471.0002 «Λοιπές πολιτιστικές 

εκδηλώσεις» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δήμου Κέας, στον οποίο υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση.  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 192/2017 
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Θέμα 2
ο
: Έγκριση απόφασης Δημάρχου για δαπάνη και διάθεση πίστωσης για 

«Κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση μετακίνησης επίσημων προσκεκλημένων 

εκδήλωσης βράβευσης αρχαιολογικού χώρου Καρθαίας».  
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με την περίπτωση 

δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει 

για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός 

από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο. 

Τέλος, σύμφωνα με άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 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. 

Με την υπ’ αρ. 386/13.09.2017 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ:785ΑΩΕΔ-ΨΒ6) εγκρίθηκε 

η δαπάνη και διάθεση πίστωσης,  στην επιχείρηση Τζαβελάκος Ιωάννης του Γεωργίου 

«KEADIVERS» Καταδυτικές Υπηρεσίες, που εδρεύει στο Βουρκάρι Κέας, ΑΦΜ: 

038948470 - ΔΟΥ: Κορωπίου, έναντι συνολικής αμοιβής ποσού 400,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, 

σε βάρος του ΚΑ.15.6471.0002 «Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις», για την κατεπείγουσα 

ανάθεση παροχής μεταφοράς επίσημων προσκεκλημένων στο πλαίσιο της διοργάνωσης 

τελετής βράβευσης του αρχαιολογικού χώρου της Καρθαίας νήσου Κέας, οι οποίοι 

επιβεβαίωσαν, κατά τη σύνταξη της παρούσας, την παρουσία τους στην εκδήλωση. 

Υποβάλλεται προς έγκριση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου η ανωτέρω απόφαση 

όπως ορίζει ο νόμος. 

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

ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση του Δημάρχου, 

 

                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 386/13.09.2017 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ:785ΑΩΕΔ-ΨΒ6), 

με την οποία ενέκρινε την κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη 

μεταφορά προς και από τον αρχαιολογικό χώρο της Καρθαίας επίσημων προσκεκλημένων, 

στην επιχείρηση Τζαβελάκος Ιωάννης του Γεωργίου «KEADIVERS» Καταδυτικές 

Υπηρεσίες, που εδρεύει στο Βουρκάρι Κέας, ΑΦΜ: 038948470 - ΔΟΥ: Κορωπίου, έναντι 

συνολικής αμοιβής ποσού 400,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, σε βάρος του ΚΑ.15.6471.0002 

«Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις». 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 193/2017 

 

Σημείωση: Προσήλθε ο κ. Καβαλιέρος κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος, για το 

οποίο και ψήφισε. 
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Θέμα 3
ο
: Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Νότιο Αιγαίο» της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Άξονας προτεραιότητας 1, με τίτλο 

«Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του 

τουρισμού της εμπειρίας» του έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ"»  
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 3
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, Η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ με την υπ' αριθμ. ΝΑΙΓ51 

πρόσκλησή της, καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις κατηγορίες δυνητικών Τελικών 

Δικαιούχων να υποβάλουν προτάσεις πράξεων προκειμένου να ενταχθούν στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου. 

Ο Δήμος Κέας προτίθεται να συμμετάσχει, με σκοπό την υποβολή πρότασης με τίτλο 

"ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ 

ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 

ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ". Η πρόταση εμπίπτει 

στο Θεματικό Στόχο «Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και της ποιότητάς 

τους», στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον 

τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής 

ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας και στον ΕIΔΙΚΟ 

ΣΤΟΧΟ: Βελτίωση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ για την αξιοποίηση 

πολιτιστικών πόρων και για την παροχή υπηρεσιών στους τομείς της εκπαίδευσης και της 

υγείας.  

 

Η πρόταση, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει: 

 Ψηφιακή Πλατφόρμα Πολιτισμού για την προβολή και ανάδειξη των μνημείων και 

των μουσείων που βρίσκονται στο Δήμο μέσω κινητών τηλεφώνων και tablet  

 Χρήση τεχνολογίας QR tags σε επιλεγμένα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος για 

εφαρμογή ακουστικής ξενάγησης σε δύο (3) γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά και 

Γερμανικά) 

 Δημιουργία πολυμεσικού περιεχόμενο (φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, εναέριες 

λήψεις με χρήση drone, πανοραμικές φωτογραφίες σε 3600 για εμβληματικά 

πολιτιστικά σημεία της νήσου Κέας  

 Ετήσιο ηλεκτρονικό πολιτιστικό Οδηγό σε τουλάχιστον 3 γλώσσες (Αγγλικά, 

Ελληνικά, Γερμανικά) με την μορφή Mobile application για iOS & android 

 Ημερολόγιο εκδηλώσεων μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και tablets 

 Κεντρικό ψηφιακό Αποθετήριο εγγράφων και αρχείων πολυμέσων με χρήση cloud 

τεχνολογίας 

Η προτεινόμενη πρόταση θα είναι σε εναρμόνιση με τους στόχους της στρατηγικής "A 

digital Agenda for Europe" και την "Εθνική Στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη". 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης προτείνεται στην τάξη των 85.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση είναι 100% επί του τελικώς εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού της πράξης. Η διάρκεια του έργου προτείνεται στους 12 μήνες. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε την: α) έγκριση της υποβολής 

πρότασης του Δήμου με τίτλο "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ "στην Πρόσκληση ΝΑΙΓ51 του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου β) εξουσιοδότηση του δημάρχου, για την υπογραφή όλων 

των σχετικών εγγράφων που απαιτούνται από την Πρόσκληση. 

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

εισήγηση του Δημάρχου, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

α) Εγκρίνει την υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ "στην Πρόσκληση ΝΑΙΓ51 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου,  

β) Εξουσιοδοτεί τον δήμαρχο κ . Ι. Ευαγγέλου, για την υπογραφή όλων των σχετικών 

εγγράφων που απαιτούνται από την Πρόσκληση. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 194/2017 

 

 

Θέμα 4ο: Ανανέωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών ψηφιακής υποστήριξης ΟΤΑ μέσω 

ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

«ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» σε ετή- σια βάση και διάθεση πίστωσης.   
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 4
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την υπ’ αριθμ. 159/2016 

απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη ετήσιας σύμβασης 

με την ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ», η οποία λήγει τέλος 

Σεπτεμβρίου 2017. Με την παρούσα εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση 

ανανέωσης της ετήσιας αυτής σύμβασης, προκειμένου να συμβάλλει στη νομιμότητα των 

υπηρεσιακών ενεργειών και στην έγκυρη πληροφόρηση των υπηρεσιών του Δήμου σε 

Οικονομικά και Νομικά θέματα, μέσω της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης που αυτή παρέχει.  

 

Συγκεκριμένα, παρέχονται οι κατωτέρω υπηρεσίες: 

 

1. Δυνατότητα  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, μέσω διαδικτύου  

2. Δυνατότητα  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 



19η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 22
α
  Σεπτεμβρίου 2017 

 

7 

 

ΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, μέσω διαδικτύου  

3. Δυνατότητα πρόσβασης στην εφαρμογή Ερωτήσεων – Απαντήσεων 

4. Δυνατότητα πρόσβασης στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ  

5. Ενημέρωση και ανάλυση μέσω newsletters από την ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ και τον κ. 

Θεοδώρου Ιωάννη της επίκαιρης Νομοθεσίας & Νομολογίας που αφορούν ΟΤΑ για 

τους συνδρομητές της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης Δήμων 

6. Υποστήριξη για τη λειτουργία της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ τηλεφωνικά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες.  

 

με τους κάτωθι οικονομικούς όρους: 

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες Ετήσιο Κόστος (€) 

πλέον ΦΠΑ 24% 

Α) Ετήσια συνδρομή άνευ χρονικού περιορισμού πρόσβασης με: 

1.Δύο (2) κωδικούς στην πλήρη βάση & στην ηλεκτρονική 

βιβλιοθήκη δήμων 

2.Έναν (1)  κωδικό στην  τεχνική πολεοδομική βάση  

 

Β) Δυνατότητα πρόσβασης στην εφαρμογή Ερωτήσεων – 

Απαντήσεων με είκοσι τέσσερα (24) ερωτήματα 

 

1.150,00 

 

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%, ενώ η συνολική δαπάνη, 

ύψους 1.426,00 € (συμπ. ΦΠΑ), θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6451 του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Κέας. 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

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

υπ’ αριθμ. 159/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την ύπαρξη σχετική πίστωσης 

στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 του Δήμου και την εισήγηση του 

Αντιδημάρχου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1-Εγκρίνει την ανανέωση της σύμβασης με απευθείας ανάθεση στην ηλεκτρονική 

βιβλιοθήκη της εταιρείας ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ», 

και διαθέτει πίστωση ύψους 1.150,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, συνολικό ποσό 1.426,00 € 

που θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6451 του προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου Κέας. 

Η σύμβαση είναι διάρκειας ενός έτους και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής 

της. 

2-Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου να υπογράψει τη σχετική 

ανανεωτήρια σύμβαση.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 195/2017 
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Θέμα 5
ο 

: 2η παράταση χρόνου υλοποίησης της «Προμήθειας οικοδομικών υλικών».  
 

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

το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 283/2016 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών 

προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια «Οικοδομικών Υλικών» και την υπ' 

αριθ. 480/2016 απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας 

«Οικοδομικών Υλικών» ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία KEA ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ 

Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε., στην οποία ο Δήμος Κέας έκανε ανάθεση, διάρκειας έως τις 30/04/2017. 

Με την υπ΄αριθμ. 123/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δόθηκε παράταση 

καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της σύμβασης και δεν είχε ολοκληρωθεί το φυσικό 

αντικείμενο της προμήθειας «Οικοδομικών Υλικών», όπως προβλεπόταν στο εγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμά. 

Καθώς πλησιάζει η χρονική λήξη παράτασης της σύμβασης και δεν έχει ολοκληρωθεί το 

φυσικό αντικείμενο της προμήθειας «Οικοδομικών Υλικών», όπως προβλεπόταν στο 

εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμά η ανάδοχος εταιρεία KEA ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε. 

υπέβαλε εκ νέου το με αριθ.πρωτ. 3720/14.09.2017 αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών. 

Στην αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία KEA ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε. αναφέρει ότι δεν 

παρέστει ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε το υπόλοιπο έτοιμο σκυρόδεμα, όπως προβλεπόταν 

στην με αριθ.πρωτ. 6782/12-12-2016 μεταξύ μας σύμβαση και την υπ΄αριθμ. 123/2017 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου γι΄αυτό αιτείται 2η παράταση της προμήθειας  και την 

περαίωσης αυτής έως 31 Δεκεμβρίου 2017. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης 

έως  31 Δεκεμβρίου 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 2η παράταση της σύμβασης προμήθειας «Οικοδομικών Υλικών» με την 

εταιρεία KEA ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε. έως 31 Δεκεμβρίου 2017. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 196/2017 

 

 

Θέμα 6ο: Έγκριση 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου 

«Κατα σκευή χώρου σταυλισμού δημοτικών Σφαφείων».  
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 6
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με αίτησή της, την 13-07-

2017, η ανάδοχος εταιρεία “ΜΕΤΡΟΝ ΑΤΕ”, ζητά την χρονική παράταση προθεσμίας 

εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή χώρου σταυλισμού Δημοτικών Σφαγείων 

Κέας» έως τις 30-10-2017. Η ανάδοχος επικαλείται : 

1. Την μη διαθεσιμότητα των μεταλλικών διατομών στην αγορά 

2. Την αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, 

ισχυρές βροχοπτώσεις την περίοδο του Ιουνίου 

Επιπλέον, με το υπ’ αριθμ. Πρωτ.: οικ. 107552/2826/14-09-2017 έγγραφό της, η Δ/νση 

Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

Εκτέλεσης Έργων Κυκλάδων εισηγείται τη χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση όλων των 

υπολειπόμενων εργασιών κατά 104 ημέρες, δηλ έως 30-10-2017, λαμβάνοντας επίσης 

υπόψη ότι εντός της συμβατικής προθεσμίας δεν μπορούσαν να εκτελεστούν οι εργασίες 

στον χώρο του έργου καθώς οι απαιτήσεις σε σφαγές ήταν ιδιαίτερα αυξημένες. 

Κατόπιν τούτων, προτείνεται στο Συμβούλιο όπως εγκρίνει τη γενική παράταση 

προθεσμίας με αναθεώρηση όλων των υπολειπόμενων εργασιών κατά 104 ημέρες από την 

ημερομηνία συμβατικής περαίωσης του έργου (18-7-2017), δηλ έως 30-10-2017. 

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

διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), το υπ’ αριθμ. 

Πρωτ.: οικ. 107552/2826/14-09-2017 έγγραφό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της 

Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και την εισήγηση του Δημάρχου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή 

χώρου σταυλισμού Δημοτικών Σφαγείων Κέας» της αναδόχου εταιρείας “ΜΕΤΡΟΝ ΑΤΕ”, 

με αναθεώρηση όλων των υπολειπόμενων εργασιών κατά 104 ημέρες από την ημερομηνία 

συμβατικής περαίωσης του έργου (18-7-2017), δηλ έως 30-10-2017. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 197/2017 

 

 

Θέμα 7
ο
: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των 

Δήμων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (1η-2η εντολές 

μεταφοράς ΣΑΤΑ 2017).  
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 7
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 

99712/27.07.2017 έγγραφo του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ενημερωθήκαμε για 

την κατανομή με τον τίτλο “Kεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων”, συνολικού ποσού 

18.360,00€, το οποίο αποδίδεται ως 1η, και 2η μηνιαία δόση έτους 2017 για το Δήμο Κέας. 
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Καλούμαστε να αποδεχθούμε την εν λόγω χρηματοδότηση και να προτείνουμε την 1η, 

και 2η μηνιαία δόση έτους 2017, συνολικού ποσού 18.360,00€ για κάλυψη έργων και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου, ως εξής: 

1. ΚΑ 15.7336.0002: «Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου μπάσκετ Κορησσίας»: ποσό 

18.360,00€ εκ των 40.920,00€ (τα οποία θα κατανεμηθούν σε επόμενη κατανομή) 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το 

υπ’ αριθμ. 99712/27.07.2017 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με το 

οποίο ενημερωθήκαμε για την κατανομή από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται 

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο “Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των 

Δήμων”, και την εισήγηση του Δημάρχου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αποδέχεται και κατανέμει την 1η, 2η, κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2017, συνολικού ποσού 

18.360,00€. για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου ως εξής: 

1. ΚΑ 15.7336.0002: «Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου μπάσκετ Κορησσίας»: ποσό 

18.360,00€ εκ των 40.920,00€ (τα  οποία θα κατανεμηθούν σε επόμενη κατανομή) 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 198/2017 
 

 

Θέμα 8ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Γενικής Γραμματείας 

Αιγαίου  και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙ & ΝΠ) και του Δήμου Κέας.  
 

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

εισηγούμενος το 8
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του ΔΣ το συνημμένο σχέδιο 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΓΓΑΙ&ΝΠ) και του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ.  

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η συνεργασία της Γενικής 

Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Δήμου Κέας, προκειμένου να 

βοηθηθεί ο Δήμος για την υλοποίηση του Τεχνικού του Προγράμματος (σύνταξη - 

παρακολούθηση τεχνικών μελετών και επίβλεψη – παραλαβή τεχνικών έργων) 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την εν λόγω προγραμματική σύμβαση να 

εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για την υπογραφή της καθώς και να ορίσει έναν (1) εκπρόσωπο 

του Δήμου με τον αναπληρωτή του, ως μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

(ΚΕΠ) της Σύμβασης. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

σχετικές διατάξεις, το σχέδιο της σύμβασης και την εισήγηση του Δημάρχου του  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α- Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας 

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Δήμου Κέας, προκειμένου να βοηθηθεί ο 

Δήμος για την υλοποίηση του Τεχνικού του Προγράμματος (σύνταξη - παρακολούθηση 

τεχνικών μελετών και επίβλεψη – παραλαβή τεχνικών έργων) ως κάτωθι: 

«……                                                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μεταξύ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Και 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 

Μυτιλήνη, Σεπτέμβριος 2017 

Στην Μυτιλήνη, σήμερα την …. Σεπτεμβρίου 2017 , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

α) Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, όπως αυτό εκπροσωπείται από τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής κ. Νεκτάριο Σαντορινιό, σύμφωνα με την 1000.0.104326/2016/7-12-2016 (ΦΕΚ 3987/Β) 

κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

β) Ο Δήμος Κέας που εδρεύει στη Ιουλίδα της Κέας όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ιωάννη 

Ευαγγέλου, Δήμαρχο Κέας για την υπογραφή της παρούσας, σύμφωνα με την αριθ. ……../2017 (ΑΔΑ 

………………………. ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 
………../……….2017 (ΑΔΑ:…………………….) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:  

ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Έχοντας υπόψιν με τις διατάξεις το άρθρ. 100 του Ν. 3852/10, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

μέχρι σήμερα :  

 1 «α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς 

και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, οι 
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Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση 

Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία 

συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή 

συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές 

επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και 

κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 

τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το 

Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 

1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού. Στις προγραμματικές συμβάσεις, που μετέχει το 

Δημόσιο, μπορεί να εκπροσωπείται και από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης στην οποία εκτελείται η προγραμματική σύμβαση. Οι ανωτέρω συμβάσεις 

υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη 

σχετική νομοθεσία. 

β. Στις προγραμματικές συμβάσεις επιτρέπεται και η συμμετοχή επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α., 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με 

οποιαδήποτε νομική μορφή και αν λειτουργούν, των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, 

επιμελητηρίων, επιστημονικών φορέων δημοσίου δικαίου, Ερευνητικών Πανεπιστημιακών 

Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.), συνεταιρισμών, ενώσεων συνεταιρισμών και εργοδοτικών και 

εργατοϋπαλληλικών ενώσεων. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να 

επιτρέπεται και η συμμετοχή τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων. 

γ. Είναι επιτρεπτή η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των φορέων της περίπτωσης α΄ 

και κοινωφελών ιδρυμάτων, καθώς και κληροδοτημάτων που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς. 

Κατά την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν, θεωρούνται φορείς 

κατασκευής του έργου κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄), όπως ισχύει, 

και εκτελούν τις συμβάσεις αυτές με τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις ε΄, στ΄ και ζ΄ του ίδιου 

άρθρου όργανα και υπηρεσίες που συνιστούν με αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων…. 

2.α. Στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός 

και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών, ο 

προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το 

χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι 

αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης. 

Επίσης ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, καθώς 

και ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής 

σύμβασης. 

β. Με την προγραμματική σύμβαση επίσης ορίζεται ο συμβαλλόμενος, στον οποίο μπορεί να 

ανατεθεί η διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων του προγράμματος μετά την 

ολοκλήρωσή του, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχο στάδιο. 

3. Οι συμβαλλόμενοι φορείς για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων μπορεί να 

χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω προγραμμάτων 

συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται 

αμιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά 
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προγράμματα, καθώς και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων. Είναι δυνατή η 

χρηματοδότηση των συμβαλλομένων και από φορείς του δημόσιου τομέα που δεν μετέχουν στην 

προγραμματική σύμβαση.» 

 Το από 28-7-2017 έγγραφο του Δήμου Κέας 

Προβαίνουν στην υπογραφή της παρούσας σύμβασης στα πλαίσια της υποβοήθησης του Δήμου Κέας 

από την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για την σύνταξη, παρακολούθηση 

τεχνικών μελετών καθώς και με την επίβλεψη και παραλαβή τεχνικών έργων της νήσου, σύμφωνα με 

το αριθ. πρωτ. 4151.13-32/3984/1-12-2016 έγγραφο της ΓΓΑΙΝΠ 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση είναι Προγραμματική Σύμβαση και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 100 

του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα. 

Η σύμβαση αυτή περιέχει:  

1. Νομική Βάση και Περιεχόμενα της Σύμβασης (άρθρο 1)  

2. Αντικείμενο Σύμβασης (άρθρο 2) 

3. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων. (άρθρο 3) 

4. Ισχύς και Διάρκεια (άρθρο 4) 

5. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης (άρθρο 5) 

6. Επίλυση Διαφορών – Καταγγελία (άρθρο 6) 

7. Ρήτρες (άρθρο 7) 

8. Ανωτέρα Βία (άρθρο 8) 

9. Τελικές Διατάξεις (άρθρο 9) 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η συνεργασία της Γενικής Γραμματείας 

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Δήμου Κέας προκειμένου να βοηθηθεί ο Δήμος για : 

- την σύνταξη – παρακολούθηση των παρακάτω μελετών: 

α) Αποπεράτωση (αποκατάσταση υπάρχοντος και ολοκλήρωση) λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν - 

νεκροταφείο 

β) Επέκταση δικτύου ύδρευσης 

γ) Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου Προφήτη Ηλία 

δ) Μελέτη βελτίωσης και επέκτασης δικτύου ύδρευσης Κορησσίας, Βουρκαρίου, Οτζιά 

ε) Υποστηρικτικές μελέτες για την κατασκευή πεζογέφυρας στις Ποίσσες 

στ) Μελέτη περιβαλλοντικού σχεδιασμού και ΜΠΕ δράσεων και έργων διαχείρισης 

ΑΣΑ Δήμου Κέας 

ζ) Προκαταρκτική μελέτη & αρχιτεκτονική αποτύπωση για τις εργασίες επισκευής 

του φάρου στη θέση Τάμελος 

η) Μελέτη αποχέτευσης Βουρκαρίου – Οτζιά 
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θ)Μελέτη αποχέτευσης Κορησσία - Ιουλίδα 

- και την επίβλεψη – παραλαβή των παρακάτω τεχνικών έργων : 

α) Αποπεράτωση (αποκατάσταση υπάρχοντος και ολοκλήρωση) λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν - 

νεκροταφείο 

β) Επέκταση δικτύου ύδρευσης 

γ) Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου Προφήτη Ηλία 

δ) Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Κορησσίας, Βουρκαρίου, Οτζιά 

ε) Κατασκευή πεζογέφυρας στις Ποίσσες 

στ)Δίκτυο Αποχέτευσης Βουρκαρίου – Οτζιά 

ζ) Δίκτυο Αποχέτευσης Κορησσία - Ιουλίδα 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

3.1 Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνει: 

 Να διαθέσει το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό που υπηρετεί στην Κεντρική Διοίκηση 

(Μυτιλήνη) και στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Πειραιά της ΓΓΑΙΝΠ, για την σύνταξη των 

ανωτέρω μελετών και τη διενέργεια των διαγωνισμών, καθώς και για την επίβλεψη – παραλαβή των 

ανωτέρω έργων.  

 Να καλύψει τις δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης των υπαλλήλων 

για την εκτός έδρας εκτέλεση υπηρεσίας στα πλαίσια του έργου του άρθρου 2 της παρούσας. Οι 

δαπάνες θα βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό της ΓΓΑΙΝΠ (41-175) και αναλύονται ως εξής: 

ΚΑΕ 0719 3000,00 € (δαπάνες μετακίνησης), ΚΑΕ 0721 3000,00 € (δαπάνες ημερήσιας 

αποζημίωσης) και ΚΑΕ 0722 3000,00 € (δαπάνες διαμονής) . 

 Να ορίσει τους εκπροσώπους της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, 

σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.  

 Να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή και κάθε αναγκαία πληροφορία για την άρτια και έγκαιρη 

υλοποίηση των προβλεπομένων στην παρούσα σύμβαση.  

 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης του Έργου.  

3.2 Ο Δήμος Κέας αναλαμβάνει: 

 Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που έχει στην διάθεσή του για την εκτέλεση του έργου 

της παρούσας. 

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, 

σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.  

ΑΡΘΡΟ 4 

ΙΣΧΥΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι για τρία (3) έτη από την ημερομηνία ανάρτησής της στο 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και μπορεί να παρατείνεται το πολύ για δέκα οκτώ (18) ακόμη μήνες  
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ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης μπορεί να συσταθεί όργανο με την 

επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» (Κ.Ε.Π.), με έδρα τη Μυτιλήνη (έδρα της ΓΓΑΙ&ΝΠ). 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμερής και αποτελείται από: 

- Δύο (2) εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, με τον 

αναπληρωτή τους, που ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα από τους οποίους ο ένας θα 

εκτελεί και καθήκοντα Προέδρου και ο άλλος θα εκτελεί και καθήκοντα γραμματέα. 

- Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Κέας με τον αναπληρωτή του που ορίζεται από τον Δήμο Κέας, ως 

μέλος. 

Το αργότερο εντός 20 ημερών από την υπογραφή της παρούσης οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν με 

έγγραφο τους τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων 

των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και 

ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των 

εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε 

αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ 

των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης 

και τον τρόπο εφαρμογής της.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση 

αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. 

Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που 

θα ζητήσει έστω και ένα μέλος της. Οι προσκλήσεις κοινοποιούνται υποχρεωτικά στο Γενικό 

Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, την Δήμαρχο Κέας και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Κέας.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει 

γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το 

ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της 

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών 

θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές 

γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης.  

Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις 

συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι 

εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα και τα δύο (2) μέλη 

τακτικά ή αναπληρωματικά. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά 

πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.  
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Η λειτουργία και η λήψη αποφάσεων της Επιτροπής διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 

του Ν.2690/1989 (ΦΕΚ 45/Α) 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Η επιτροπή παρακολούθησης είναι αρμόδια για την επίλυση των πιθανών διαφορών ή διαφωνιών που 

ενδέχεται να προκύπτουν μεταξύ των συμβαλλομένων για την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης.  

Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη 

διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν και να μεριμνούν για τη συμβιβαστική επίλυση των 

διαφορών, που ενδεχόμενα να προκύπτουν μεταξύ τους από την εφαρμογή της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης.  

Σε περίπτωση καταγγελίας λόγω υπαιτιότητας ενός συμβαλλομένου μέρους, το έτερον μέρος 

απαλλάσσεται από την ευθύνη εκπλήρωσης και δικαιούται σε ανόρθωση κάθε ζημίας.  

ΑΡΘΡΟ 7 

ΡΗΤΡΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από 

οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση 

των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας εκτέλεσης 

υποχρεώσεων από την πλευρά του ενός συμβαλλόμενου μέρους το άλλο συμβαλλόμενο μέρος έχει το 

δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή 

αποθετική ζημιά. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

Σε περίπτωση γεγονότων «ανωτέρας βίας», στην έννοια της οποίας συμπεριλαμβάνονται μόνο 

περιστατικά, τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των 

συμβαλλομένων, καθένας των συμβαλλομένων δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του από τη Σύμβαση, κατά το μέτρο και κατά το χρόνο, που τα ως άνω γεγονότα ή 

περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκατέρου εξ’ αυτών. Προς τούτο, ο 

επικαλούμενος περιστατικό ανωτέρας βίας υποχρεούται άμεσα να το γνωστοποιήσει εγγράφως στα 

αντισυμβαλλόμενα μέρη, διαβιβάζοντάς του και όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία . 

Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων κατά τη διάρκεια της ως άνω αναστολής, δε 

δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται, όμως, η 

εκπλήρωση υποχρεώσεων που έχουν καταστεί απαιτητές πριν από την επέλευση των ανωτέρων 

γεγονότων ή περιστατικών, τα οποία καθόσον διαρκούν, δικαιολογούν αίτημα ευλόγου παρατάσεως 

της διάρκειας της Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον 

εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από σχετική έγκριση των αρμοδίων 

οργάνων.  

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η 

ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη 

μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους 

ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα 

προγραμματική σύμβαση. 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων 

της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Μυτιλήνης.  

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των 

οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβαν δε δύο (2) η Γενική 

Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και ένα (1) ο Δήμος Κέας. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΑΣ 

& ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ   ……..» 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου για την υπογραφή της σύμβασης. 

Γ. Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου τον κ. Πατητή Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Δ. Κέας 

με τον αναπληρωτή του τον κ. Καβαλιέρο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Δ. Κέας, ως μέλος της 

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Σύμβασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 199/2017 

 

 

Θέμα 9
ο
: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2017.  
 
 

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

εισηγούμενος το 9
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 
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ωραρίου μουσικής για το έτος 2017 στα καταστήματα υγειονομικού  ενδιαφέροντος 

ιδιοκτησίας τους: 

1. ΜΑΝΩΛΙΤΣΑ ΧΑΛΑΡΗ του Νικολάου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

ως «ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» στο Βουρκάρι Κέας 

με αρ. βεβαίωσης υποβολής αιτήματος χρήσης μουσικής 3886/14-7-2017 (αρ. πρωτ. 

αίτησης: 3439/28-8-2017)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι: 

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

από θορύβους Μουσικής»  

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) 

5. Το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016, την εγκ.9/5951/24-2-2017/Υπ.Ες. και την παρ.3 του 

αρθρ. 7 της ΚΥΑ 16228/2017 

6. Την υπ’ αριθμ. 128/2011 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 

7. Την σχετική αίτηση της ενδιαφερομένης 

8. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν παραβάσεις που να σχετίζονται με διατάραξη κοινής 

ησυχίας 

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

άδειας 

10. 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. ΜΑΝΩΛΙΤΣΑ ΧΑΛΑΡΗ του Νικολάου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

ως «ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» στο Βουρκάρι Κέας 

με αρ. βεβαίωσης υποβολής αιτήματος χρήσης μουσικής 3886/14-7-2017 (αρ. πρωτ. 

αίτησης: 3439/28-8-2017)  

Για την έκδοση της εν λόγω άδειας οι ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 200/2017 
 

 

Θέμα 10ο: Κατανομή πιστώσεων των ΚΑΠ των Δήμων για επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων έτους 2017.  
 

Αναβάλλεται 
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Θέμα 11
ο
: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κέας στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών 

Πόλεων».  

 

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:  

«Σε μια χώρα με έντονο ιστορικό και πολιτιστικό στοιχείο και κύριο παράγοντα 

οικονομικής ανάπτυξης τον τουρισμό, πρέπει να πραγματοποιηθούν συντονισμένες 

προσπάθειες ενίσχυσης και προώθησης στο εξωτερικό των ανωτέρω. 

Στα πλαίσια αυτά, πρόκειται να συσταθεί Δίκτυο Πόλεων για την ανάπτυξη 

πολυεπίπεδης συνεργασίας σε επίπεδο αυτοδιοίκησης για θέματα ιστορίας, πολιτισμού και 

αθλητισμού μέσω της αναβίωσης του αρχαίου θεσμού της Αμφικτυονίας, με την επωνυμία 

«Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» και με διακριτικό τίτλο «Αμφικτυονία». 

Η «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» θα είναι Αστική Εταιρεία Μη 

Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα στο Δήμο Μαραθώνα. Αρχικά θα αριθμεί 160 Δήμους-

Μέλη. 

Σκοπός του Δικτύου είναι: 

 Η κοινή δράση και συνεργασία για θέματα ιστορίας, πολιτισμού και αθλητισμού των 

ελληνικών Πόλεων του Δικτύου μεταξύ τους, καθώς και με άλλες χώρες της 

Ευρώπης και του κόσμου, στις οποίες είχαν ιδρυθεί Ελληνικές πόλεις στην 

αρχαιότητα. 

Στόχοι του Δικτύου είναι οι εξής δράσεις:  

 Η ανάδειξη και προαγωγή της διασυνοριακής, διακρατικής ή/και διαπεριφερειακής 

συνεργασίας μεταξύ των μελών της Εταιρίας για θέματα ιστορίας, πολιτισμού, 

τουρισμού και αθλητισμού. 

 Η συνεργασία της Εταιρίας με Διεθνείς Αυτοδιοικητικούς και Πολιτιστικούς 

Οργανισμούς, σε τομείς που συμβάλλουν στην υλοποίηση των σκοπών της Εταιρίας.  

 Η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα πολιτισμού και αθλητισμού 

μεταξύ των μελών της Εταιρίας  

 Η ανάδειξη, προβολή και προώθηση καλών πρακτικών μεταξύ των μελών της 

Εταιρίας, σε θέματα που αφορούν την ιστορία, τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τον 

αθλητισμό. 

 Η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και των φορέων των τοπικών κοινωνιών  

των μελών της Εταιρίας στα πλαίσια της πολιτιστικής συνεργασίας τους. 

Οι πόροι του Δικτύου θα προέρχονται από: 

 Eπιχορηγήσεις και επιδοτήσεις από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, εθνικούς, 

ευρωπαϊκούς (κατά κύριο λόγο την Ευρωπαϊκή Ένωση) και διεθνείς,  

 Χορηγίες και δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 

καθώς και κληρονομίες και κληροδοσίες, 

 Εισφορές των τακτικών μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση  της 

Γ.Σ. 

 Έσοδα από διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις που πραγματοποιεί η Εταιρία 

για την επιδίωξη του σκοπού της,  
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 Έσοδα από υπηρεσίες παρεχόμενες σε τρίτους,  

 Συνδρομές και άλλες εισφορές των υποστηρικτών και φίλων της, καθώς και από 

άλλα περιουσιακά δικαιώματα και στοιχεία που αποκτά η Εταιρεία και από την 

διαχείρισή τους, 

 Άλλες μορφές χρηματοδότησης (συμμετοχική χρηματοδότηση κ.λ.π.) 

Ο ρόλος της Αμφικτυονίας είναι συντονιστικός και τα μέλη του διατηρούν την αυτονομία 

τους ως φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για τη συμμετοχή του Δήμου Κέας, ως 

ιδρυτικό μέλος στο εν λόγω Δίκτυο σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται αναλυτικά στο 

Καταστατικό Ίδρυσης, του οποίου αντίγραφο έχετε ήδη στα χέρια σας και να 

εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες. 

Μετά τα παραπάνω, εισηγούμαι: 

 Την έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Κέας στην «Αμφικτυονία Αρχαίων 

Ελληνικών Πόλεων»  

 Τον ορισμό του Δημάρχου Κέας, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ως εκπρόσωπου στη Γενική 

Συνέλευση του Δικτύου με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Πατητή. 

 Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για να υπογράψει το σχετικό καταστατικό και να 

προβεί σε απαιτούμενες περαιτέρω ενέργειες…    » 

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

διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006, το επισυναπτόμενο καταστατικό του Δικτύου 

και την εισήγηση του Δημάρχου.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» 

ως αναφέρεται ανωτέρω. 

2. Ορίζει τον Δημάρχο Κέας, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ως εκπρόσωπου στη Γενική Συνέλευση 

του Δικτύου με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Πατητή . 

3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, όπως υπογράψει το καταστατικό 

σύστασης μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» και 

προβεί σε απαιτούμενες περαιτέρω ενέργειες. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 201/2017 

 

 

 

 

Λύεται η συνεδρίαση. 

 

 

 



19η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 22
α
  Σεπτεμβρίου 2017 

 

21 

 

 

 

 

 

 

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    

     

                 

                                                                                             13. Βασίλειος Βρέτταρος 

    

                

                                                                                            14. Σώζα Μουζάκη         

     

               

                                                                                             15. Ελευθέριος Τζουβάρας 

 

 

                                                                                             16. Νικόλαος Παούρης 
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