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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 20ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την  11η  Οκτωβρίου 2017 

 

Σήμερα, 11 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό 

Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου στην 

Ιουλίδα,  ύστερα από την 4093/6-10-2017 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  11 μέλη.  
 

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

9. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας  

10.Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος   

11. Βασιλική Δ. Δεμένεγα   

  

  

  

  

  

  

  
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 
20

ης
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 11/10/2017 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  4093/6-10-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 
 

Θέμα 1ο : Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υλικού προβολής και 

ενημέρωσης για τις περιηγητικές διαδρομές-μονοπάτια νήσου Κέας. [εισηγητής: Δήμαρχος, 

κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 
 

Θέμα 2
ο
 : Έγκριση υποβολής αίτηση χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, για το έργο «ΧΥΤΑ Κέας». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης 

Ευαγγέλου] 
 

Θέμα 3
ο
 : Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 

«Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Γιαλισκαρίου-Κορησσίας». [εισηγητής: Δήμαρχος, 

κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 
 

Θέμα 4
ο
 : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των παραδοτέων του υποέργου 1(ΥΙΜ) 

της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας», του Ε.Π. Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 2014-

2020. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 
 

Θέμα 5
ο
 : Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Εποπτείας και 

Παρακολούθησης του έργου «Μελέτη, Κατασκευή και Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας 

Υδατοδρομίου στην Κεα. 
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 
 

Θέμα 6
ο 

: Έγκριση ανανέωσης σύμβασης τηλεϊατρικής κάλυψης του Πολυδύναμου 

Περιφερειακού Ιατρείου Κέας, μεταξύ του Δήμου Κέας και της εταιρείας Cardio Express.  

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 
 

Θέμα 7
ο
 : Έγκριση εξόδων μετακίνησης και εκτός έδρας αποζημίωση Δημάρχου, για 

συναντήσεις με αρμόδιους φορείς στις Δημόσιες Υπηρεσίες. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. 

Γεώργιος Πατητής] 
 

Θέμα 8
ο
 : Έγκριση εξόδων μετακίνησης και εκτός έδρας αποζημίωση Δημάρχου, για τη 

συμμετοχή του σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και επισκέψεις στις 

Δημόσιες              Υπηρεσίες. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Πατητής] 
 

Θέμα 9
ο
 :“Έγκριση συμμετοχής και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή του Δήμου Κέας 

στην  εθελοντική δράση «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΑΚΤΩΝ 2017», που συντονίζεται πανελλαδικά από την HELMEPA. (Ελληνική Ένωση 

Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος), που αφορά τον καθαρισμό της ακτής του Οτζιά 

και την διοργάνωση παράλληλων εκπαιδευτικών δράσεων. [εισηγητής: Εντεταλμένη 

σύμβουλος κα. Ελ. Μορφωνιού] 
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Θέμα 10
ο
: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από πολίτες. [εισηγητής: 

Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Πατητής] 
 

Θέμα 11
ο
: Απόφαση ορισμού Προέδρου & εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων 

Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Κέας. [εισηγητής: Εντεταλμένη σύμβουλος κα. Ελ. 

Μορφωνιού] 
 

Θέμα 12
ο
: Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων δημόσιου φωτισμού από τη ΔΕΗ. 

[εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημ. Καβαλιέρος] 
 

Θέμα 13
ο
 : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 

και του Δήμου Κέας με τίτλο “Ανάπλαση πλατείας Κάτω-Μεριάς”. Ορισμός ενός 

εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τον αναπληρωτή 

του. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 
 

Θέμα 14
ο
 : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 

και του Δήμου Κέας με τίτλο “Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ 5 στην Ιουλίδα”. Ορισμός ενός 

εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τον αναπληρωτή 

του. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 
 

 

Θέμα 15
ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια τιμητικής 

πλακέτας. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 
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Θέμα: Χαρακτηρισμός θεμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων στην ημερήσια 
διάταξης ως κατεπείγοντα, προς συζήτηση (άρθρο 67-π7). 

 

O Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στέφανος Βρεττός αναφέρει ότι: 
Με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής: 
«7.Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται 

υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς 

και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει 

δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του 

δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την 

απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν 

είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει 

απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων 

της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις 

απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.» 
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο και 

συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που πρότεινε ο Δήμαρχος είναι τα εξής: 
 

Θέμα 1ο : Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υλικού προβολής και 

ενημέρωσης για τις περιηγητικές διαδρομές-μονοπάτια νήσου Κέας. [εισηγητής: Δήμαρχος, 

κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 
Θέμα 2

ο
 : Έγκριση υποβολής αίτηση χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, για το έργο «ΧΥΤΑ Κέας». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης 

Ευαγγέλου] 
Θέμα 3

ο
 : Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 

«Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Γιαλισκαρίου-Κορησσίας». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. 

Ιωάννης Ευαγγέλου] 
Θέμα 4

ο
 : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των παραδοτέων του υποέργου 1(ΥΙΜ) της 

πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας», του Ε.Π. Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 2014-2020. 
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 
Θέμα 5

ο
 : Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Εποπτείας και Παρακολούθησης 

του έργου «Μελέτη, Κατασκευή και Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην 

Κεα.[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 
Θέμα 6

ο 
: Έγκριση ανανέωσης σύμβασης τηλεϊατρικής κάλυψης του Πολυδύναμου 

Περιφερειακού Ιατρείου Κέας, μεταξύ του Δήμου Κέας και της εταιρείας Cardio Express.  

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 
Θέμα 7

ο
 : Έγκριση εξόδων μετακίνησης και εκτός έδρας αποζημίωση Δημάρχου, για 

συναντήσεις με αρμόδιους φορείς στις Δημόσιες Υπηρεσίες. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. 

Γεώργιος Πατητής] 
Θέμα 8

ο
 : Έγκριση εξόδων μετακίνησης και εκτός έδρας αποζημίωση Δημάρχου, για τη 

συμμετοχή του σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και επισκέψεις στις Δημόσιες  

Υπηρεσίες. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Πατητής] 
Θέμα 9

ο
 :“Έγκριση συμμετοχής και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή του Δήμου Κέας 

στην  εθελοντική δράση «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΑΚΤΩΝ 2017», που συντονίζεται πανελλαδικά από την HELMEPA. (Ελληνική Ένωση 

Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος), που αφορά τον καθαρισμό της ακτής του Οτζιά 
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και την διοργάνωση παράλληλων εκπαιδευτικών δράσεων. [εισηγητής: Εντεταλμένη 

σύμβουλος κα. Ελ. Μορφωνιού] 
Θέμα 10

ο
: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από πολίτες. [εισηγητής: 

Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Πατητής] 
Θέμα 11

ο
: Απόφαση ορισμού Προέδρου & εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων Δημοτικής 

Επιτροπής Παιδείας Κέας. [εισηγητής: Εντεταλμένη σύμβουλος κα. Ελ. Μορφωνιού] 
Θέμα 12

ο
: Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων δημόσιου φωτισμού από τη ΔΕΗ. 

[εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημ. Καβαλιέρος] 
Θέμα 13

ο
 : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 

και του Δήμου Κέας με τίτλο “Ανάπλαση πλατείας Κάτω-Μεριάς”. Ορισμός ενός 

εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τον αναπληρωτή του. 
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 
Θέμα 14

ο
 : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 

και του Δήμου Κέας με τίτλο “Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ 5 στην Ιουλίδα”. Ορισμός ενός 

εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τον αναπληρωτή του. 
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 
Θέμα 15

ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια τιμητικής 

πλακέτας. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρώ ότι είναι κατεπείγον να 

συζητηθεί κατά προτεραιότητα και είναι το εξής: 
«1

ο
: Απόφαση περί μεταφοράς ταμειακών διαθέσιμων των ΟΤΑ στην Τράπεζα της 

Ελλάδος.» 
 

Το εν λόγω θέμα, πρέπει να συζητηθεί, καθώς αφορά σε θέμα νευραλγικό για τη 

λειτουργία και την οικονομική αυτονομία του Δήμου μας και μας κοινοποιήθηκε σχετικό 

έγγραφο της ΚΕΔΕ την 09/10/2017 και ενόσω η ημερήσια διάταξης είχε καταρτιστεί και 

αποσταλεί στα μέλη του Σώματος.  
 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 
1. -Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 
2. -την εισήγηση του προέδρου,  
3. -την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10  
4. -το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη 

πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Τη συζήτηση του θέματος: 
«1

ο
: Απόφαση περί μεταφοράς ταμειακών διαθέσιμων των ΟΤΑ στην Τράπεζα της 

Ελλάδος» πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της 

κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
Η σχετική απόφαση για τα θέματα αυτά θα πρέπει επίσης να ληφθεί με την απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 202/2017 
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Θέμα 1
ο 

εκτός ημερήσιας διάταξης:  Απόφαση περί μεταφοράς ταμειακών διαθέσιμων 

των ΟΤΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος.  
 

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

εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης –κατόπιν της ομόφωνης 202 

απόφασης- αναφέρει ότι η ΚΕΔΕ μας κοινοποίησε επιστολή διαμαρτυρίας της προς τον 

Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο (αρ. πρωτ. 637/09.10.1017) αναφορικά με 

την μεταφορά των ταμειακών διαθέσιμων των ΟΤΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

Ακολουθώντας τις αποφάσεις των Δ.Σ. των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ (ΚΕΔΕ και 

ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου) για ένα τόσο σοβαρό θέμα, εισηγούμαστε την έκφραση της αντίθεσης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας στην απόφαση με αρ. πρωτ.: οικ. 2/66965/ΔΛΔ/13-09-

2017 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά με την μεταφορά των 

Ταμειακών Διαθεσίμων των ΟΤΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος, για τους ακόλουθους λόγους: 
• Πλήττεται ευθέως η ανεξαρτησία του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
• Ανατρέπεται ο προγραμματισμός των ΟΤΑ, αφού χωρίς χρήματα δεν μπορεί να 

γίνει κανένας προγραμματισμός έργων και παρεμβάσεων. 
• Θέτει σε κίνδυνο την χρηματοδότηση της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών 

τους. 
• Δημιουργεί γραφειοκρατικές διαδικασίες που επιβαρύνουν τις ήδη 

υποστελεχωμένες υπηρεσίες των νησιωτικών δήμων. 
• Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν αντέχει άλλη περικοπή πόρων. Ήδη τα τελευταία 

χρόνια έχουν περικοπεί πάνω από 60%, ενώ της έχουν αφαιρεθεί θεσμοθετημένοι 

πόροι που μέχρι πρότινος της ανήκαν, με αποτέλεσμα η λειτουργία των 

υπηρεσιών της, να είναι οριακή, (αναλώσιμα, καύσιμα, μηχανολογικές 

προμήθειες, κλπ). 
Για όλους τους ανωτέρω λόγους συντασσόμεθα απολύτως με την σχετική 

απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε να μην 

κατατεθούν τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αντιθέτως είναι πάντα έτοιμη να συμβάλλει υπεύθυνα στην 

αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, εάν της δοθούν αρμοδιότητες και η δυνατότητα να 

αξιοποιήσει τα χρήματά της με αναπτυξιακά κριτήρια. 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το με 

αρ. πρωτ.: οικ. 2/66965/ΔΛΔ/13-09-2017 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 

το με αρ. πρωτ.: 637/09.10.2017 έγγραφο της ΚΕΔΕ, καθώς και την εισήγηση του 

Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει την αποστολή της ανωτέρω επιστολής διαμαρτυρίας στον Υπουργό 

Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο και τους Βουλευτές του Νομού Κυκλάδων, 

ως αναφέρονται ανωτέρω.  
2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου για την υπογραφή και αποστολή 

της εν λόγω επιστολής.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 203/2017 



20η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 11η  Οκτωβρίου 2017 

7 

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης 
 

Θέμα 1ο : Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υλικού προβολής και 

ενημέρωσης για τις περιηγητικές διαδρομές-μονοπάτια νήσου Κέας.  
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη 

Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι 

σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «Το 

δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα 

που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή 

το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύμφωνα με το άρθρο 72: 

«1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής 

λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) 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, 

καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 

προμηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)». 
Μετά την ισχύ του Ν.3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι καταρχήν αρμόδιο για 

τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση, μεταξύ άλλων, προμήθειας σε τρίτο και τη 

διενέργεια διαγωνισμού βάσει των οικείων διατάξεων, ενώ η Οικονομική Επιτροπή είναι το 

αρμόδιο για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. όργανο, η οποία εκδίδει όλες τις 

σε εκτέλεση της απόφασης αυτής πράξεις της διαγωνιστικής διαδικασίας από την πρώτη, 

που είναι η σύνταξη των όρων της διακήρυξης, έως και την τελευταία, δηλαδή την 

κατακύρωση του αποτελέσματος. (Ελ. Συν. Κλιμ.Τμ. 7 Πράξεις 326/2013, 33/2012 κα). 
Ο Δήμος μας χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια υλικού προβολής και ενημέρωσης 

για τις περιηγητικές διαδρομές – μονοπάτια νήσου Κέας με ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό, προϋπολογισμού 20.953,00€  πλέον ΦΠΑ 24% 5.028,72€, ήτοι συνολικού 

προϋπολογισμού 25.981,72€, που θα βαρύνει για τις ανάγκες του Δήμου τον Κ.Α. 

64.6262.0001 του προϋπολογισμού έτους 2017 στον οποίο υπάρχει σχετική πίστωση. 
Πρόκειται για προμήθεια που εντάσσεται στην πράξη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΝΗΣΟΥ 

ΚΕΑΣ», που έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER της 

Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. Η πράξη, συνολικού εγκεκριμένου  

προϋπολογισμού 121.664,96€, χρηματοδοτείται 100%  από το Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2007-2013 (με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 5% από Εθνική Δαπάνη) (κωδικός ΣΑE: 082/8, κωδικός 

έργου: 2010ΣΕ08280000).   
 

Λαμβάνοντας υπόψη:  
-Τις παρατηρήσεις της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. (ΑΠ 1337/13.10.2015) 

και το υπ’ αριθμ. 17825/28.09.2015 έγγραφο της Μονάδας Β6 του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων σύμφωνα με το οποίο: 
«Έργο που αντιστοιχεί σε ένα αριθμό ΟΠΣΑΑ θεωρείται και αντιμετωπίζεται ως ένα και 

ενιαίο και αντίστοιχα με ένα ενιαίο προϋπολογισμό. 
Η δημοπράτηση ενός έργου θα πρέπει να είναι μία και να αντιστοιχεί στον ενταγμένο 
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προϋπολογισμό, ικανοποιώντας τον βαθμό δημοσιότητας που απαιτείται από την φύση του 

έργου (έργο υποδομής, υπηρεσία ή προμήθεια) σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα όρια 

δημοσιότητας που θέτει η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία για κάθε περίπτωση 
Σε περίπτωση που ένα έργο αποτελείται από τμήματα που αφορούν έργο υποδομής ή/και 

προμήθεια ή/και υπηρεσία και εφόσον δεν είναι τεχνικά πρόσφορη η πραγματοποίηση μιας 

δημοπρασίας, είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν περισσότερες από μια δημοπρασίες σε 

διαφορετικές χρονικές στιγμές, αρκεί όλες οι δημοπρασίες να τηρούν τον βαθμό δημοσιότητας 

του ενιαίου έργου. 
Ο βαθμός δημοσιότητας σε ένα έργο της παραγράφου 3 ορίζεται από την φύση του τμήματος 

του έργου με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό», 
-Την εξειδικευμένη φύση της ανωτέρω υπηρεσίας, δεδομένης της πολιτιστικής αξίας και της 

ανάγκης προφύλαξης, συντήρησης και ανάδειξης του δικτύου των παραδοσιακών 

λιθόστρωτων μονοπατιών της Κέας, καθώς και της αδυναμίας υλοποίησης της υπηρεσίας με 

ίδια μέσα του Δήμου,  
-Την υπ’ αριθμ. 193/2015 (ΑΔΑ: ΨΩ2ΟΩΕΔ-Ξ4Φ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Κέας,έγκριση διενέργειας προβολής υλικού. 
-Την υπ’ αριθμ. 224/2015 (ΑΔΑ: 73ΧΔΩΕΔ-ΩΗΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Κέας, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και  καθορισμό των όρων του ανοικτού 

διαγωνισμού για την προμήθεια υλικού προβολής και ενημέρωσης για τις περιηγητικές 

διαδρομές – μονοπάτια Ν. Κέας. 
-Την με ΑΠ 22391/13.11.2015 και ΑΠ 10554/29-09-2017  απόφαση προέγκρισης 

δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ» 
-Την με ΑΠ 5374/22.07.2016 και ΑΠ 10451/26.09.2017 Απόφαση του Γ.Γ. Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων περί καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων 

του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020 και τις 

τροποποιήσεις αυτής 
-Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
εισηγούμαστε την έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας «Αποκατάσταση & 

σηματοδότηση περιηγητικών διαδρομών – μονοπατιών νήσου Κέας» σε τρίτο με τη 

διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ενώ τους όρους δημοπράτησης θα 

καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή. 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

Πίνακας πληροφόρησης (stand) Τεμάχιο 5 1.500,00 7.500,00 

Ηλεκτρονικό βιβλίο (.pdf) Τεμάχιο  1 1.000,00 1.000,00 

Παρουσίαση δικτύου μονοπατιών 

σε ηλεκτρονική εφαρμογή (app) 
Τεμάχιο 1 5.075,00 5.075,00 
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Πολύπτυχο έντυπο (χάρτης & 

booklet) 
Τεμάχιο 6.200 1,19 7.378,00 

Σύνολο (πλέον ΦΠΑ) 20.953,00 

 ΦΠΑ 24% 5.028,72 

Σύνολο (συμπ. ΦΠΑ) 25.981,72 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την ανάθεση της εν λόγω προμήθειας σε τρίτο 

και τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, βάσει των διατάξεων του 

Ν.4412/2016. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα 

ανωτέρω: 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια υλικού προβολής και 

ενημέρωσης για τις περιηγητικές διαδρομές – μονοπάτια νήσου Κέας με ανοικτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό, προϋπολογισμού 20.953,00€  πλέον ΦΠΑ 24% 5.028,72€, ήτοι 

συνολικού προϋπολογισμού 25.981,72€, που θα βαρύνει για τις ανάγκες του Δήμου τον 

Κ.Α. 64.6262.0001 του προϋπολογισμού έτους 2017 στον οποίο υπάρχει σχετική πίστωση. 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

Πίνακας πληροφόρησης (stand) Τεμάχιο 5 1.500,00 7.500,00 

Ηλεκτρονικό βιβλίο (.pdf) Τεμάχιο  1 1.000,00 1.000,00 

Παρουσίαση δικτύου μονοπατιών 

σε ηλεκτρονική εφαρμογή (app) 
Τεμάχιο 1 5.075,00 5.075,00 

Πολύπτυχο έντυπο (χάρτης & 

booklet) 
Τεμάχιο 6.200 1,19 7.378,00 

Σύνολο (πλέον ΦΠΑ) 20.953,00 

 ΦΠΑ 24% 5.028,72 

Σύνολο (συμπ. ΦΠΑ) 25.981,72 

 

Ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 204/2017 
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Θέμα 2
ο
 : Έγκριση υποβολής αίτηση χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, για το έργο «ΧΥΤΑ Κέας».  
 

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, με την Α.Π. 5199/16-12-

2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, κου Γεώργιου Χατζημάρκου επιβεβαιώθηκε 

η ολοκλήρωση της Πράξης “Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Κέας” με 

κωδικό ΟΠΣ376118 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ”, με παραδοτέα την μελέτη ΧΥΤΑ Ν. Κέας (Υδραυλική, Τοπογραφική, 

Συγκοινωνιακή, Περιβαλλοντική, Γεωλογική, Γεωτεχνική, Χημικοτεχνική, 

Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης, και η “Κτηματολογική μελέτη 

οδού πρόσβασης”. 
Η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” Της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 

Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και  ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με την με 

Α.Π. οικ. 8344/18-7-2017 πρόσκλησή της, καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις κατηγορίες 

δυνητικών Τελικών Δικαιούχων να υποβάλουν προτάσεις πράξεων προκειμένου να 

ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Νο14  

“Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των 

Πόρων ΤΣ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & 

Αειφόρος Ανάπτυξη” 2014-2020. 
Ο Δήμος Κέας προτίθεται να συμμετάσχει, με σκοπό την υποβολή πρότασης με τίτλο 

"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ ΚΕΑΣ". 
 

Η πρόταση, θα περιλαμβάνει: 
-Κατασκευή του ΧΥΤΑ που ανατέθηκε μέσω ανοιχτής διαδικασίας με σύστημα “μελέτη 

– κατασκευή” σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
-Εργασίες σύνδεσης του ΧΥΤΑ με δίκτυα ΟΚΩ 
-Αρχαιολογικές εργασίες, όπως την παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών, 

καθαρισμούς και την εκτέλεση δοκιμαστικών ανασκαφικών τομών (εάν χρειαστεί) 

που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου. 
-Απαλλοτριώσεις 
-Κατασκευή οδού πρόσβασης 
-Δαπάνες διαχείρισης και επίβλεψης   
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης προτείνεται στην τάξη των 6.364.359,90€ 

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

πρότασης του Δήμου με τίτλο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ ΚΕΑΣ" στην Πρόσκληση με Α.Π. οικ. 

8344/18-7-2017 του Άξονα Προτεραιότητας Νο14  “Διατήρηση και Προστασία του 

Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων ΤΣ” του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” 2014-2020., 

με Δικαιούχο (Φορέα Υλοποίησης την Εγνατία Οδό Α.Ε., σύμφωνα με την ΚΥΑ 
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Δ1/ο/3144/1-9-10 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και τις τροποιήσεις της, β) στο 

παραπάνω έργο, ο Δήμος θα εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο.  
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 "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ ΚΕΑΣ" 

στην Πρόσκληση με Α.Π. οικ. 8344/18-7-2017 του Άξονα Προτεραιότητας Νο14  

“Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των 

Πόρων ΤΣ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & 

Αειφόρος Ανάπτυξη” 2014-2020, με Δικαιούχο (Φορέα Υλοποίησης την Εγνατία Οδό Α.Ε., 

σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1/ο/3144/1-9-10 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και τις 

τροποποιήσεις της, β) στο παραπάνω έργο, ο Δήμος θα εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο.  
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 205/2017 
 

 

Θέμα 3
ο
 : Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 

«Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Γιαλισκαρίου-Κορησσίας».  
 
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη 

Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 3
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, 

σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 171/87: «1.Οι κατά τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 

του ν. 3669/2008 (Α' 116), επιτροπές παραλαβής των έργων ορίζονται από το Δημοτικό 

Συμβούλιο, αφού προηγουμένως η Διευθύνουσα Υπηρεσία ανακοινώσει την περαίωση του 

έργου και τη σύνταξη της τελικής επιμετρήσεως στην Προϊσταμένη Αρχή και ζητήσει την 

παραλαβή του. Οι επιτροπές παραλαβής, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του 

άρθρου 15 του π.δ. 171/1987 (Α' 84), αποτελούνται από έναν δημοτικό σύμβουλο και: 
α) Για έργα προϋπολογισμού μέχρι και 1.000.000 ευρώ από δύο υπαλλήλους κατηγορίας 

ΠΕ Μηχανικών ή ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ενός υπαλλήλου 

κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών. 
β) Για έργα προϋπολογισμού άνω του 1.000.000 ευρώ από τρεις υπαλλήλους κατηγορίας 

ΠΕ Μηχανικών ή δύο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ενός υπαλλήλου 

κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών. 
2.α) Πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής ορίζεται ο αρχαιότερος από τα μέλη των 

υπαλλήλων αυτής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του 

άρθρου 73 του ν. 3669/2008. 
β) Ο προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ο επιβλέπων του έργου δεν δύνανται 

να είναι μέλη της επιτροπής παραλαβής. 
γ) Στην επιτροπή παραλαβής υποχρεωτικά συμμετέχει τεχνικός υπάλληλος αντίστοιχης 

ειδικότητας με την κύρια κατηγορία του έργου το οποίο παραλαμβάνεται. 
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3.Για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία της 

προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226) κλήρωσης. Σε 

περίπτωση όπου οι τεχνικοί υπάλληλοι του φορέα κατασκευής του έργου δεν είναι 

διπλάσιοι από αυτούς που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος για να διεξαχθεί η 

προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις κλήρωση, τότε είναι δυνατή η συμμετοχή και 

τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου της έδρας του νομού, άλλου Δήμου της οικείας 

Περιφερειακής Ενότητας η της οικείας Περιφέρειας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 

τουλάχιστον ο διπλάσιος αριθμός των απαιτούμενων υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι που θα 

λάβουν μέρος στην κλήρωση και δεν ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή, υποδεικνύονται από 

τα αρμόδια όργανα των φορέων στον οποίο ανήκουν. Η κλήρωση διενεργείται από την 

αρμόδια τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου, με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 2β' του παρόντος άρθρου. 
4.Για την επιλογή του προβλεπόμενου στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Δημοτικού 

Συμβούλου διεξάγεται κλήρωση μεταξύ του συνόλου των μελών του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
5.Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του συνόλου των μελών της επιτροπής παραλαβής 

καταβάλλονται με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.» 
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011: 

«Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 

παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή 

μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της 

θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία 

κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο 

εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση 

του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα 

ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.»  
Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 

21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των 

συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την 

ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων - 

ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’), 
 

Σχετικά με το έργο «Βελτίωση και Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Ιουλίδας ν. Κέας», 

αριθμ. μελέτης 68/2008 έχει συνταχθεί βεβαίωση περαίωσης και τελική επιμέτρηση. 
Η Τεχνική Υπηρεσία  ανακοίνωσε την πραγματοποίηση κλήρωσης με το 

υπ'αρίθμ.πρωτ. 4042/03.10.2017 έγγραφό της, το οποίο θυροκολλήθηκε στο Δημαρχείο 

Κέας και διενήργησε την υπ'αρίθμ.πρωτ. 4077-05/10/2017, κλήρωση για την ανάδειξη των 

μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν την “Επιτροπή 

προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου 

Γιαλισκαρίου». Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο υπ’ 

αριθ.πρωτ. 4077-05/10/2017 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, όπως και η υπ’ αριθ.πρωτ. 4044/03.10.2017 “Λίστα 

Υπάλληλων και Δημοτικών Συμβούλων”. 
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Τα ονόματα των υπαλλήλων και των δημοτικών συμβούλων που κληρώθηκαν σύμφωνα με 

το υπ’ αριθ.πρωτ. 4077-05/10/2017 πρακτικό είναι : 
 

Τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφηκαν σε Πίνακα κατά 

σειρά κλήρωσης: 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1  Γεώργιος Βλαχογιάννης  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 

2 Φωτεινή Πολλάτου Μηχανικός  Έργων Υποδομής ΤΕ 

3 Δημήτριος Καβαλιέρος Δημοτικός Σύμβουλος 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Γεώργιος Γεωργουσόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

2 Νικολέττα Δελασούδα Μηχανικός ΤΕ 

3 Κωνσταντίνος Θώδος Δημοτικός Σύμβουλος 

 
Μετά το τέλος της εισήγησής του, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου 

να αποφασίσουν σχετικά. 
Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
-τις διατάξεις του Ν.3669/2008 και κυρίως τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του ν. 

3669/2008 (Α' 116)  
-τις διατάξεις του Ν.3669/2008 και κυρίως τις διατάξεις των άρθρων 16 και την παρ. 2 του 

άρθρου 15 του π.δ. 171/1987 (Α' 84) 
-το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226) και την υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 

21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 
-τον προϋπολογισμό του έργου  
-την υπ'αρίθμ. Πρωτ. 45462/2587-18.07.2013 απόφαση της ΔΤΕΚ της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκε η Μελέτη. 
-το υπ’ αριθ.πρωτ.  4077-05/10/2017 Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται από τους 

τρεις υπαλλήλους της Υπηρεσίας Οικονομικού Διοικητικού, που διενήργησαν την κλήρωση. 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Συγκροτεί την “Επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή 

αποχετευτικού δικτύου Γιαλισκαρίου»”, η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη: 
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1  Γεώργιος Βλαχογιάννης  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 

2 Φωτεινή Πολλάτου Μηχανικός  Έργων Υποδομής ΤΕ 

3 Δημήτριος Καβαλιέρος Δημοτικός Σύμβουλος 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Γεώργιος Γεωργουσόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

2 Νικολέττα Δελασούδα Μηχανικός ΤΕ 

3 Κωνσταντίνος Θώδος Δημοτικός Σύμβουλος 

Έργο της επιτροπής είναι η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Επιτροπή 

προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου 

Γιαλισκαρίου». 
 

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της τα κάτωθι: 
Υπ'αρίθμ.πρωτ. 4042/03.10.2017 Ανακοίνωση. 

      Υπ'αρίθμ.πρωτ. 4043/03.10.2017 Αποδεικτικό Ανάρτησης. 
      Υπ'αρίθμ.πρωτ. 4044/03.10.2017 Λίστα Υπαλλήλων και Δημοτικών Συμβούλων.  

Υπ'αρίθμ.πρωτ. 4077/05.10.2017 Πρακτικό Κλήρωσης. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 206/2017 

 

 

Θέμα 4
ο
 : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των παραδοτέων του υποέργου 1(ΥΙΜ) 

της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας», του Ε.Π. Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 2014-

2020.  
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη 

Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 4
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την 

υπ’ αριθ. πρωτ.4178/30-09-2016 απόφαση Περιφερειάρχη έγινε ένταξη της Πράξης “ 

Κέντρα Κοινότητας Δήμου Κέας” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου Άξονας 

Προτεραιότητας 4 “ Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρωπίνου 

Δυναμικού με τίτλο “ Δράσεις βελτίωσης των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών – 

Κέντρα Κοινότητας με κωδικό ΝΑΙΓ20/1486. 
Με την υπ’ αριθ. 202/2016 απόφασή μας είχαμε εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 4537/30-08-2016 

Σχέδιο Απόφασης με ιδία μέσα υλοποίησης Χρηματοδοτούμενου Προγράμματος ΕΣΠΑ, 

στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου άξονα προτεραιότητας 4, για τις ''Δράσεις βελτίωσης των 

παρεχόμενων Κοινωνικών Υπηρεσιών – κέντρα Κοινότητας, με Κωδικό ΟΠΣ 5002131.  
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Λαμβάνοντας υπόψη τον οδηγό για την εκτίμηση της Διαχειριστικής Ικανότητας 

Δυνητικών Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020 , 
στο Παράρτημα Ι παρ. 3.2.1Β αναφέρει ότι “........Να σημειωθεί ότι στο σχετικό πίνακα 

του υποδείγματος πρέπει να περιλαμβάνεται διακριτά η ομάδα που θα υλοποιήσει την 

αυτεπιστασία (Υλοποίηση με ίδια μέσα) και διακριτά τα στελέχη που έχουν την ευθύνη 

της παραλαβής τους. Ανάλογα με το είδος και τις ιδιαιτερότητες των δράσεων, η 

ΔΑ/ΕΦ δύναται να προσδιορίσει την αναγκαία παρουσία στην ομάδα έργου στελεχών 

με συγκεκριμένη ειδικότητα/εξειδίκευση (π.χ. επιστήμονας με γνώση πληροφοριακών 

συστημάτων, σε αντίστοιχο είδος δράσεων)........”, 
στο Παράρτημα 1 παρ. 4.5. αναφέρει ότι “...... Στην περίπτωση ΥΙΜ, ο φορέας οφείλει να 

προβλέψει σε διακριτό/α φυσικό/ά πρόσωπο/α το ρόλο της παραλαβής των 

παραδοτέων του υποέργου ΥΙΜ......” 
 
Σε συνέχεια των παραπάνω καλούμαστε να συγκροτήσουμε την “Επιτροπή παραλαβής των 

παραδοτέων του υποέργου 1(ΥΙΜ) της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας», του Ε.Π. 

Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 2014-2020. 
 
Προτείνονται  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 
1 Δημήτριος Καβαλιέρος Δημοτικός Σύμβουλος 
2 Ιωάννης Ευαγγέλου Δήμαρχος 
3 Άννα Ποδογύρου Κοινωνική Λειτουργός (της δομής 

Βοήθεια στο Σπίτι) 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 
1 Ελευθερία Μορφωνιού Δημοτικός Σύμβουλος 
2 Μαρία Ξυδοπούλου Δημοτικός Σύμβουλος 
3 Δήμητρα Δεμένεγα Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Συγκροτεί την “Επιτροπή παραλαβής των παραδοτέων του υποέργου 1(ΥΙΜ) της πράξης 

«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας», του Ε.Π. Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 2014-2020., η οποία 

αποτελείται από τα εξής μέλη: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 
1 Δημήτριος Καβαλιέρος Δημοτικός Σύμβουλος 
2 Ιωάννης Ευαγγέλου Δήμαρχος 
3 Άννα Ποδογύρου Κοινωνική Λειτουργός (της δομής 

Βοήθεια στο Σπίτι) 
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 
1 Ελευθερία Μορφωνιού Δημοτικός Σύμβουλος 
2 Μαρία Ξυδοπούλου Δημοτικός Σύμβουλος 
3 Δήμητρα Δεμένεγα Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 207/2017 

Θέμα 5
ο
 : Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Εποπτείας και 

Παρακολούθησης του έργου «Μελέτη, Κατασκευή και Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας 

Υδατοδρομίου στην Κεα.  
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη 

Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 5
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι 

σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «Το 

δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα 

που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή 

το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύμφωνα με το άρθρο 72: 

«1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής 

λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) 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, 

καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 

προμηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)». 
Μετά την ισχύ του Ν.3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι καταρχήν αρμόδιο για τη 

λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση, μεταξύ άλλων, προμήθειας σε τρίτο και τη 

διενέργεια διαγωνισμού βάσει των οικείων διατάξεων, ενώ η Οικονομική Επιτροπή είναι το 

αρμόδιο για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. όργανο, η οποία εκδίδει όλες τις 

σε εκτέλεση της απόφασης αυτής πράξεις της διαγωνιστικής διαδικασίας από την πρώτη, 

που είναι η σύνταξη των όρων της διακήρυξης, έως και την τελευταία, δηλαδή την 

κατακύρωση του αποτελέσματος. (Ελ. Συν. Κλιμ.Τμ. 7 Πράξεις 326/2013, 33/2012 κα). 
Ο Δήμος μας χρειάζεται να προβεί στον ορισμό εκπροσώπων (ενός τακτικού και ενός 

αναπληρωματικού) στην Κοινή Επιτροπή Εποπτείας και Παρακολούθησης του έργου 

“Μελέτη, Κατασκευή και Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Κέα” (ΑΔΑ: 

75Η17ΛΞ-3ΜΝ), σύμφωνα με το άρθρο 6 της με αριθ.πρωτ. 91177/2432/02.08.2017 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ΔΛΤ Σύρου για την 

εκτέλεση του εν θεμάτι έργου.  
 Λαμβάνοντας υπόψη:  
Το υπ'αρίθμ.πρωτ. 87848/2325 από 20.09.2017  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων με θέμα τον “Ορισμό μέλους Επιτροπής Εποπτείας και 

Παρακολούθησης του έργου “Μελέτη, Κατασκευή και Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας 

Υδατοδρομίου στην Κέα” 
Το άρθρο 6 της της με αριθ.πρωτ. 91177/2432/02.08.2017 Προγραμματικής Σύμβασης 
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μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ΔΛΤ Σύρου για την εκτέλεση του εν θεμάτι έργου. 

Κατά το οποίο: “...Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων μελών, οι 

οποίοι θα οριστούν από τους νόμιμους εκπροσώπους των φορέων και θα είναι: 
1.Ένας εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) 
2.Ένας εκπρόσωπος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου. 
3.Ένας εκπρόσωπος του οικείου Δήμου της νήσου, όπου θα γίνει η κατασκευή. ...” 
 

εισηγούμαστε τον ορισμό των κάτωθι  εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Εποπτείας 

και Παρακολούθησης του έργου “Μελέτη, Κατασκευή και 'Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας 

Υδατοδρομίου στην Κέα” : 
 

Τακτικό Μέλος 

1. Ευαγγέλου Ιωάννης 

 

Αναπληρωματικό Μέλος 

1.Πατητής Γεώργιος 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον προαναφερθέντα μέλη ως μέλη της 

Κοινής Επιτροπής Εποπτείας και Παρακολούθησης του έργου “Μελέτη, Κατασκευή και 

'Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Κέα”  
 

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

τα ανωτέρω: 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τον ορισμό των μελών : 
 

Τακτικό Μέλος 

1. Ευαγγέλου Ιωάννης 

 

Αναπληρωματικό Μέλος 

1.Πατητής Γεώργιος 

ως μέλη της Κοινής Επιτροπής Εποπτείας και Παρακολούθησης του έργου “Μελέτη, 

Κατασκευή και Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Κέα” .  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 208/2017 

 

 

Θέμα 6
ο 

: Έγκριση ανανέωσης σύμβασης τηλεϊατρικής κάλυψης του Πολυδύναμου 

Περιφερειακού Ιατρείου Κέας, μεταξύ του Δήμου Κέας και της εταιρείας Cardio Express.   
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 6
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι  η Εταιρεία Cardio Express 

ζητά την ανανέωση της σύμβασης τηλεϊατρικής κάλυψης του Πολυδύναμου Περιφερειακού 

Ιατρείου Κέας για τη νέα χρονική περίοδο και συγκεκριμένα από 15/10/2017 έως 

15/10/2018, έναντι του ποσού των 700,00 €.  
Πρόκειται για την παροχή υπηρεσιών Καρδιολογικής Βοήθειας δια τηλεφώνου, σε 

εκείνους που έχουν προμηθευτεί τον κατάλληλο εξοπλισμό από την Cardio Express και 

έχουν επιλέξει το αντίστοιχο πρόγραμμα.    
Συγκεκριμένα:  
Ο Ιατρός που επιλαμβάνεται του περιστατικού κάνει  προκαταρκτική  διάγνωση   της 

καρδιακής κατάστασης του συνδρομητή, βάσει διαβιβασθέντος μέσω τηλεφώνου 

ηλεκτροκαρδιογραφήματος και/ή της περιγραφής, από τον ίδιο ή οικείο του, της κλινικής 

κατάστασης του.   
1) Δίνει ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση από το τηλέφωνο. Ειδοποιεί άμεσα το 

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) σε περίπτωση που χρειαστεί μεταφορά σε 

νοσοκομείο.  
2) Διευκρινίζεται ότι, η Cardio Express δεν έχει σύμβαση με το ΕΚΑΒ, και το ΕΚΑΒ 

θα χειριστεί τη μεταφορά του Συνδρομητή στο νοσοκομείο σύμφωνα με τις δικές του 

διαδικασίες και προτεραιότητες.  
3) Έχει συνεχώς ενημερωμένο το ιατρικό ιστορικό με πληροφορίες που δίνει ο 

συνδρομητής ή συλλέγει η Cardio Express.  
4) Αποστολή ιατρού στον συνδρομητή (ειδικό πρόγραμμα) σε περίπτωση που 

διαγνωσθεί καρδιολογικό πρόβλημα ή υποψία καρδιολογικού προβλήματος. Ο Ιατρός θα 

έχει υπόψη του το ιατρικό ιστορικό του συνδρομητή που διαθέτει η Cardio Express.  
Οι παραπάνω υπηρεσίες της Cardio Express προς τους συνδρομητές της θα 

προσφέρονται όλο τον χρόνο περιλαμβανομένων  Κυριακών  και   Εορτών εκτός από  

έκτακτες ανωτέρας βίας περιστάσεις  (προβληματική λειτουργία σταθερής ή/και κινητής 

τηλεφωνίας στην Ελλάδα, απεργίες, πολιτικές ταραχές, πόλεμος κλπ) που καθιστούν 

αδύνατη την παροχή τους. 
Οι παραπάνω υπηρεσίες της Cardio Express προς τους συνδρομητές της προϋποθέτουν 

την ύπαρξη και την σωστή λειτουργία του εξοπλισμού.  
Η Cardio Express παρέχει εγγύηση για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού για 

περίοδο τριών χρόνων, από την ημερομηνία της αγοράς του και εφόσον ισχύει η συνδρομή.   

Στο πλαίσιο της εγγύησης, οποιαδήποτε βλάβη θα επισκευάζεται χωρίς καμία χρέωση, εκτός 

των περιπτώσεων βλάβης που οφείλεται σε κακή ή αντίθετη με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή ή της Cardio Express χρήση. Η εγγύηση δεν ισχύει για την μπαταρία του 

εξοπλισμού. 
Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται με τηλεφωνική κλήση.  
Ο Συνδρομητής ή αντιπρόσωπος Συνδρομητή μπορεί να καλέσει την Cardio Express 

και να δώσει τον αριθμό σύμβασης ή τον αριθμό τηλεφώνου του που αναφέρεται στην 

παρούσα φόρμα/σύμβαση ή το όνομά του. Επίσης, ο καλών θα δώσει επιπρόσθετα στοιχεία 

τα οποία θα του ζητηθούν.  
Ο Συνδρομητής για Υπηρεσίες Καρδιολογικής Βοήθειας δια τηλεφώνου θα έχει 

δικαίωμα να λαμβάνει κατά τη διάρκεια ισχύος της συνδρομής του, τηλεφωνώντας όσες 

φορές θέλει, χωρίς οποιαδήποτε επιπλέον χρέωση ιατρικές συμβουλές για καρδιολογικά 
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επεισόδια, ή για υποψία αυτών.  
Το παραπάνω πρόγραμμα είναι μέγιστης σημασίας για την έγκαιρη διάγνωση και 

αντιμετώπιση καρδιακών επεισοδίων και έχει αποδειχθεί κατά το παρελθόν πολύ χρήσιμο 

για τους εργαζόμενους του Π.Π.Ι. 
Κατόπιν, τούτου καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να: 
1.) εγκρίνει την ανανέωση της σύμβασης του Δήμου Κέας με την εταιρεία Cardio 

Express για τη περίοδο από 15/10/2017 έως 15/10/2018 
2.) εγκρίνει τη σχετική δαπάνη ύψους 700,00€ που θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6162.0006 

του προϋπολογισμού έτους 2017 και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης 
3.) εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 
 

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

διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), και την εισήγηση 

του Δημάρχου, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει : 
1.) την ανανέωση της σύμβασης του Δήμου Κέας με την εταιρεία Cardio Express για 

την περίοδο από 15/10/2017 έως 15/10/2018 
2.) τη σχετική δαπάνη ύψους 700,00 € που θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6162.0006 του 

προϋπολογισμού οικ.έτους 2017 και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης 
3.) την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου, προκειμένου να υπογράψει τη σχετική 

σύμβαση. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 209/2017 

 

 

Θέμα 7
ο
 : Έγκριση εξόδων μετακίνησης και εκτός έδρας αποζημίωση Δημάρχου, για 

συναντήσεις με αρμόδιους φορείς στις Δημόσιες Υπηρεσίες.  
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.Στ.Βρεττός, εισηγούμενος  το 7
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 140, παρ. 1 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 

2685/99 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η μετακίνηση, ο τόπος μετάβασης, 

ο σκοπός και το μέσο μετακίνησης, καθώς και ο αριθμός των ημερών παραμονής εκτός έδρας 

αιρετών. Η απόφαση αυτή προηγείται της μετακίνησης, μπορεί όμως σε κατεπείγουσες 

περιπτώσεις να εκδίδεται εκ των υστέρων. Επιπλέον το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του 

εγκρίνει την καταβολή των εξόδων μετακίνησης και τη σχετική διάθεση πίστωσης.  
Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, μετέβη στη Σύρο (19-20/9/2017) προκειμένου να  

πραγματοποιήσει συναντήσεις με αρμόδιους φορείς στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων. 
 Συγκεκριμένα οι δαπάνες αφορούν, την ακτοπλοϊκή  μετακίνηση  Κέα– Σύρος  αξίας 

11,00€  καθώς και επιστροφή Σύρος – Κέα  11,00€, τη διαμονή του 50,00 € και την ημερήσια 

αποζημίωση που ανέρχεται στα 80,00€  (άρθρο 11 της υποπαρ. Δ.9 του Ν. 4336/15). 
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Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακινούμενων αιρετών» και θα ανέλθει στο ποσό των 152,00€ για την κάλυψη των εξόδων 

μετακίνησης του Δημάρχου στην Σύρο. 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη συνολική δαπάνη και να διαθέσει 

πίστωση, αφού εξετάσει τα προσκομισθέντα παραστατικά.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις 

ανωτέρω διατάξεις, την υπ’ αριθμ. 11/2017  απόφασή του και τα προσκομισθέντα παραστατικά, 
 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

 Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 152,00€ ως εκτός έδρας αποζημίωση 

και έξοδα μετακίνησης του Δημάρχου Κέας, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου στη Σύρο, προκειμένου να  

πραγματοποιήσει συναντήσεις με αρμόδιους φορείς στη Δ/νση Τεχνικών Έργων. Η δαπάνη θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών». 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 210/2017 

 

 

Θέμα 8
ο
 : Έγκριση εξόδων μετακίνησης και εκτός έδρας αποζημίωση Δημάρχου, για τη 

συμμετοχή του σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και επισκέψεις στις 

Δημόσιες  Υπηρεσίες. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Πατητής] 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.Στ.Βρεττός εισηγούμενος  το 8
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 140, παρ. 1 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 3 παρ. 3 του 

Ν. 2685/99 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η μετακίνηση, ο τόπος 

μετάβασης, ο σκοπός και το μέσο μετακίνησης, καθώς και ο αριθμός των ημερών 

παραμονής εκτός έδρας αιρετών. Η απόφαση αυτή προηγείται της μετακίνησης, μπορεί 

όμως σε κατεπείγουσες περιπτώσεις να εκδίδεται εκ των υστέρων. Επιπλέον το δημοτικό 

συμβούλιο με απόφασή του εγκρίνει την καταβολή των εξόδων μετακίνησης και τη σχετική 

διάθεση πίστωσης.  
Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, μετέβη στη Σύρο (28-29/9/2017) προκειμένου να  

πραγματοποιήσει συναντήσεις με αρμόδιους φορείς στις Δημόσιες Υπηρεσίες και  να  
παραστεί στην 9η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου την  
Παρασκευή 29/9/2017. 

 Συγκεκριμένα οι δαπάνες αφορούν την ακτοπλοϊκή μετακίνηση  Κέα– Σύρος  αξίας 

11,00€ καθώς και επιστροφή Σύρος – Πειραιάς  36,50€, τη διαμονή του 50,00 € και την 

ημερήσια αποζημίωση που ανέρχεται στα 80,00€  (άρθρο 11 της υποπαρ. Δ.9 του Ν. 

4336/15). 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακινούμενων αιρετών» και θα ανέλθει στο ποσό των 180,00€ για την κάλυψη των 

εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου στην Σύρο. 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη συνολική δαπάνη και να διαθέσει 

πίστωση, αφού εξετάσει τα προσκομισθέντα παραστατικά.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις 

ανωτέρω διατάξεις, την υπ’ αριθμ. 11/2017  απόφασή του και τα προσκομισθέντα 
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παραστατικά, 
 
                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 180,00€ ως εκτός έδρας αποζημίωση 

και έξοδα μετακίνησης του Δημάρχου Κέας, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου στη Σύρο, προκειμένου 

να  πραγματοποιήσει συναντήσεις με αρμόδιους φορείς στις Δημόσιες Υπηρεσίες και  να  
παραστεί στην 9η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου. Η δαπάνη 

θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

αιρετών». 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 211/2017 

Θέμα 9
ο
 :“Έγκριση συμμετοχής και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή του Δήμου Κέας 

στην  εθελοντική δράση «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΑΚΤΩΝ 2017», που συντονίζεται πανελλαδικά από την HELMEPA. (Ελληνική Ένωση 

Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος), που αφορά τον καθαρισμό της ακτής του Οτζιά 

και την διοργάνωση παράλληλων εκπαιδευτικών δράσεων.  
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στην εντεταλμένη σύμβουλο κ. Ελ. Μορφωνιού, η 

οποία εισηγούμενη το 9
ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με αφορμή την 

εθελοντική δράση «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΑΚΤΩΝ 2017», διοργανώνεται δράση εθελοντικού καθαρισμού στην Κέα και συγκεκριμένα 

ο καθαρισμός της ακτής του Οτζιά καθώς και η διοργάνωση παράλληλων εκπαιδευτικών 

δράσεων.  
Πρόκειται για διοργάνωση εθελοντικής δράσης μαθητών και πολιτών με την υποστήριξη 

του Δήμου Κέας σε συνεργασία με τα σχολεία της Κέας, και συγκεκριμένα τις τρεις 

τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου Ιουλίδας και του Νηπιαγωγείου Ιουλίδας.  
Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις 13 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή στην Παραλία του  

Οτζιά, και αφορά καθαρισμό ακτής, καταγραφή απορριμμάτων σε ειδικές φόρμες 

καταγραφής από την HELMEPA, παρουσίαση από ειδικούς δύτες σχετικά με την προστασία 

των θαλάσσιων περιοχών από την ρύπανση στους μαθητές, και σύντομη ομιλία από 

εκπρόσωπο του λιμενικού σώματος. Επίσης για τους μικρούς μας φίλους από το 

νηπιαγωγείο, θα υπάρχει δασκάλα γυμναστικής  που θα κάνει κάποιες ασκήσεις στα παιδιά 

σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και θα τους εμπνεύσει τον σεβασμό και την αγάπη για την 

φύση. Οι μαθητές θα συνοδεύονται από τους εκπαιδευτικούς τους και κάποιους γονείς και θα 

μεταφερθούν με λεωφορείο από το σχολείο τους στον Οτζιά και πίσω, χωρίς κάποιο κόστος, 

με την ευγενική προσφορά των ιδιοκτητών των λεωφορείων της Κέας, που προσέφεραν 

αφιλοκερδώς την μεταφορά.  
Στο πλαίσιο αυτό εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση δαπάνης και 

διάθεσης πίστωσης ποσού ύψους έως 100,00€ (συμπ. ΦΠΑ) για δαπάνες εκτύπωσης αφισών, 

εκτύπωση σε φόρμες καταγραφής απορριμμάτων που μας έχουν σταλεί από την Helmepa, 

50-60 εκτυπώσεις για τους συμμετέχοντες στην δράση, δαπάνη αναλωσίμων ειδών για τον 

καθαρισμό και οδοιπορικά έξοδα (εισιτήρια) της εθελόντριας δασκάλας γυμναστικής κ. 

Ελένης Ζούρου. 
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Oι προαναφερθείσες δαπάνες θα καλυφθούν από 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. 
Προτείνεται με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει συνολικά τη δαπάνη 

και διάθεση πίστωσης έως του ποσού των 100,00€ (συμπ. ΦΠΑ) της ανωτέρω εκδήλωσης.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις 

διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006, την εισήγηση της εντεταλμένης συμβούλου κ. 

Ελ. Μορφωνιού , και την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1-Εγκρίνει τη διοργάνωση στο πλαίσιο της εθελοντικής δράσης «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 

ΜΗΝΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ 2017», που συντονίζεται πανελλαδικά 

από την HELMEPA. (Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος), που 

αφορά τον καθαρισμό της ακτής του Οτζιά καθώς και η διοργάνωση παράλληλων 

εκπαιδευτικών δράσεων. 
2-Εγκρίνει δαπάνη ύψους έως 100,00€ (συμπ. ΦΠΑ) για δαπάνες εκτύπωσης αφισών, 

εκτύπωση σε φόρμες καταγραφής απορριμμάτων που μας έχουν σταλεί από την Helmepa, 

50-60 εκτυπώσεις για τους συμμετέχοντες στην δράση, δαπάνη αναλωσίμων ειδών για τον 

καθαρισμό και οδοιπορικά έξοδα (εισιτήρια) της εθελόντριας δασκάλας γυμναστικής κ. 

Ελένης Ζούρου  
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: 212/2017 
 

 

Θέμα 10
ο
: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από πολίτες.  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  κ.Στ.Βρεττός  εισηγούμενος το 10
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης 

αναφέρει ότι η οικονομική υπηρεσία του Δήμου εισηγείται την λήψη απόφασης για 

επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, που διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο της 

υπηρεσίας στους :  
1)Ψημίτης Μιχαήλ τ Νικολ. Κωδικός οφειλέτη 10810, να γίνει επιστροφή ποσού 

24,74€,διότι ο οφειλέτης κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς στις 03/6/2016 το ποσό 50,00€ 

ενώ υπήρχε μόνο οφειλή με το ποσό των 25,26€ (ΔΕ 1873/3-6-2016). 
 

2Χιονάτος Γεώργιος τ Αντων.,κωδικός οφειλέτη 10798, να γίνει επιστροφή ποσού€, 

26,44€ διότι ο οφειλέτης κατέθεσε στην Εθνική Τράπεζα στις 16/6/2016 το ποσό 92.94€ 

ενώ υπήρχε μόνο οφειλή με το ποσό των 66,50€(ΔΕ 2098/17-6-2016). 
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3)Αυγουστάκης Γεώργιος τ Αθαν.,κωδικός οφειλέτη 9955, να γίνει επιστροφή ποσού 

27,37€,διότι ο οφειλέτης κατέθεσε στην Εθνική Τράπεζα στις 23/6/2016 το ποσό 94,18€ 

ενώ υπήρχε μόνο οφειλή το ποσό των 66,81€(ΔΕ 2203/23-6-2016). 
 

4)Μάρκου Μαρία-Λουίζα Ιακώβου.,κωδικός οφειλέτη 10371,να γίνει επιστροφή ποσού 

43,27€,διότι ο οφειλέτης είχε εξοφλήσει τις οφειλές του στις 11/7/2016.Εισπράχθηκε μόνο 

το ποσό των 0,31€(ΔΕ 2580/14-7-2016). 
 

5)Χάνος Ζάννης Πέτρος,κωδικός οφειλέτη 10767,να γίνει επιστροφή ποσού 75,00€,διότι 

ο οφειλέτης κατέθεσε στην Εθνική Τράπεζα στις 28/7/2016 το ποσό 75,00€(η κατάθεση 

έγινε απο την κ.Χάνου Ελένη) ενώ δεν υπήρχε σχετική οφειλή. 
 

6)Παπανικολάου Δημήτριος τ Αριστόβουλου.,κωδικός οφειλέτη 9843,να γίνει 

επιστροφή ποσού 29,69€,διότι ο οφειλέτης κατέθεσε στην Εθνική Τράπεζα στις 20/10/2016 

το ποσό 50,98€ ενώ η οφειλή του ήταν 21,29€(ΔΕ 3489/20-10-2016). 
 

7)Ταπεινού Νίσσιμ Μάγια Συμεών.,κωδικός οφειλέτη 11082,να γίνει επιστροφή ποσού 

54,67€,διότι ο οφειλέτης κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς στις 01/11/2016 το ποσό 

99,17€,ενώ υπήρχε οφειλή με το ποσό των 44,50€(ΔΕ 3806/1-11-2016). 
 

8)Ιακώβου Κλεοπάτρα τ Ιωάννου.,κωδικός οφειλέτη 11181,να γίνει επιστροφή ποσού 

26,59€,διότι ο οφειλέτης κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς παραπάνω χρήματα από τις 

οφειλές του (ΔΕ 4605 /30-11-2016 ποσό 17,61€) & (ΔΕ2560/13-07-2016 ποσό 26,00€). 
 

9)Σωτηρόπουλος Χρήστος.,κωδικός οφειλέτη 11467,να γίνει επιστροφή ποσού 

33,23€,διότι ο οφειλέτης κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς παραπάνω χρήματα από την 

οφειλή του(ΔΕ 4174 /18-11-2016). 
 

10) Σπυροπούλου Αιμιλία.,κωδικός οφειλέτη 12142,να γίνει επιστροφή ποσού 58,35€ & 

101,93€(ΣΥΝΟΛΟ: 160,28€)διότι ο οφειλέτης κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς στις 

27/1/2016,ενώ είχε εξοφληθεί με το υπ'αριθμό ΔΕ.105/19.1.2016 ποσά 99,00€ & 3,00€ & 

ΔΕ.4834/28.12.2016 ποσό 43,58€. 
 

11)Λιοδάκης Χ.Κ.& ΣΙΑ Ε.Ε.,κωδικός οφειλέτη 13519,να γίνει επιστροφή ποσού 

38,32€,διότι ο οφειλέτης κατέθεσε στην Εθνική Τράπεζα παραπάνω χρήματα έναντι της 

πραγματικής οφειλής του.(ΔΕ 2486/05-7-2016)ποσά 93,42€ & 14,94€). 
 

12)Kανταρτζή Βασιλική.,κωδικός οφειλέτη 10380 επιστροφή ποσού 22,60€ έπειτα από 

την προσκόμιση σχετικής απόδειξης κατάθεσης με e-mail. 
 

13)Δατσέρη Νικολέτα.,κωδικός οφειλέτη 13129,να γίνει επιστροφή ποσού 76,71€,διότι ο 

οφειλέτης κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς παραπάνω χρήματα στις 20/1/2017.ΔΕ 

1076/16-5-2017 ποσά 1,10€ & 219,88€. 
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14)Κυριαζής Βασίλειος.,κωδικός οφειλέτη 13155,να γίνει επιστροφή ποσού 4,00€,διότι ο 

οφειλέτης κατέθεσε επιπλέον στην Τράπεζα Πειραιώς στις 10/4/2017 τα ποσά οφειλής 

144,22€ & 8,80€ του υπ'αριθμ.ΔΕ 501-502/10.4.2017  
 

15)Τσούρτη Βασιλική.,κωδικός οφειλέτη 12816,να γίνει επιστροφή ποσού 17,33€ ,διότι ο 

οφειλέτης κατέθεσε στην Εθνική Τράπεζα στις 26/4/2017 το ποσό 25,00€(Λόγω 

διακανονισμού στον ΚΟ12816(ΘΑΝΟΥΣΑ ΜΗΤΕΡΑ) υπήρχε μόνο οφειλή από υπόλοιπο 

της 8ης δόσης. 
 

16)Μυλωνάς Χρυσόστομος.,κωδικός οφειλέτη 13859,να γίνει επιστροφή ποσού 

49,59€,διότι ο οφειλέτης κατέθεσε στην Εθνική Τράπεζα στις 30/5/2017 το ποσό 49,59€ 

ενώ δεν υπήρχε οφειλή. 
 

17)Πολίτης Αναστάσιος τ Δημητρ.,κωδικός οφειλέτη 11516,να γίνει επιστροφή ποσού 

151,98€ , ο οφειλέτης κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς στις 31/5/2017 το ποσό 152,50€ 

ενώ η οφειλή του ήταν μόνο 0,52€.ΔΕ 391 03-4-2017 & ΔΕ 1976 21-6-2017 ποσό 150,41€. 
 

18)Σοφιανόπουλος Ιωάννης τ Παναγ(σπίτι).,κωδικός οφειλέτη 10715,να γίνει επιστροφή 

ποσού 38,50€,διότι ο οφειλέτης κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς στις 27/6/2017 το ποσό 

704,15€ ενώ η οφειλή του η οποία εισπράχθηκε ήταν 665,65€.ΔΕ 2035 28-6-2017. 
 

19)Χριστίδου Παναγιώτα.,κωδικός οφειλέτη 12732,να γίνει επιστροφή ποσού 

41,05€,διότι ο οφειιλέτης κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς στις 6/7/2017 το ποσό 

41,34€.Είχε πληρωθεί στις 16/6/2017/η οφειλή του(ΔΕ 1936/ποσό 0,29€)το οποίο 

πιστώθηκε με το(ΔΕ2359/31.7.2017). 
 

20)Τριβελλάς Ευάγγελος τ Γεωργίου.,κωδικός οφειλέτη 9659,να γίνει επιστροφή ποσού 

77,93€ , διότι ο οφειλέτης κατέθεσε στην Εθνική Τράπεζα στις 11/8/2017 μεγαλύτερο ποσό 

από την οφειλή του(ποσό κατάθεσης 511,53€) & πιστώθηκε με το ποσό 433,60€ 

ΔΕ2235/14.8.2017 
 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τον έλεγχο 

της οικονομικής υπηρεσίας και την εισήγηση του Αντιδημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από πολίτες ως εξής: 
1.Ψημίτης Μιχαήλ τ Νικολ.,κωδικός οφειλέτη 10810,ποσό 24,74 
2.Χιονάτος Γεώργιος τ Αντων.,κωδικός οφειλέτη 10798,ποσό 26,44€. 
3.Αυγουστάκης Γεώργιος τ Αθαν.,κωδικός οφειλέτη 9955,ποσό 27,37€. 
4.Μάρκου Μαρία-Λουίζα Ιακώβου.,κωδικός οφειλέτη 10371,ποσό 43,27€. 
5.Χάνος Ζάννης Πέτρος.,κωδικός οφειλέτη 10767,ποσό 75,00€. 
6.Παπανικολάου Δημήτριος τ Αριστόβουλου.,κωδικός οφειλέτη 9843,ποσό 29,69€. 
7.Ταπεινού Νισσίμ Μάγια Συμεών.,κωδικός οφειλέτη 11082,ποσό 54,67€. 
8.Ιακώβου Κλεοπάτρα τ Ιωάννου.,κωδικός οφειλέτη 11181,ποσό 26,59.  
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9.Σωτηρόπουλος Χρήστος.,κωδικός οφειλέτη 11467,ποσό 33,23€. 
10Σπυροπούλου Αιμιλία.,κωδικός οφειλέτη 12142,ποσό 160,28€. 
11.Λιοδάκης Χ.Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε.,κωδικός οφειλέτη 13519,ποσό 38,32€. 
12.Κανταρτζή Βασιλική.,κωδικός οφειλέτη 10380,ποσό 22,60€. 
13.Δατσέρη Νικολέτα.,κωδικός οφειλέτη 13129,ποσό 76,71€. 
14.Κυριαζής Βασίλειος.,κωδικός οφειλέτη 13155 ποσό 4,00€. 
15.Τσούρτη Βασιλική.,κωδικός οφειλέτη 12816,ποσό 17,33€. 
16.Μυλωνάς Χρυσόστομος.,κωδικός οφειλέτη 13859 ποσό 49,59€. 
17.Πολίτης Αναστάσιος τ Δημ.,κωδικός οφειλέτη 11516 ποσό 151,98€. 
18.Σοφιανόπουλος Ιωάννης τ Παν.,κωδικός οφειλέτη 10715 ποσό 38,50€. 
19.Χριστίδου Παναγιώτα.,κωδικός οφειλέτη 12732 ποσό 41,05€. 
20.Τριβελλάς Ευάγγελος τ Γεωργ.,κωδικός οφειλέτη 9659 ποσό 77,93€. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 213/2017 
 

Θέμα 11
ο
: Απόφαση ορισμού Προέδρου & εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων 

Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Κέας.  
 

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στην εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο, κα Ελευθερία 
Μορφωνιού, η οποία εισηγούμενη το 11

ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι 

σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 50 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α’): «1. 
Σε κάθε δήμο η δημοτικό διαμέρισμα ή τμήμα του ή κοινότητα λειτουργεί δημοτική ή 
κοινοτική επιτροπή παιδείας, η οποία αποτελείται από: 
α) το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο που 
ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ως πρόεδρο, 
β) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των μαθητών, 
γ) ένα διευθυντή σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον 
προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
δ) ένα διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου υπάρχει, που ορίζεται από 
τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
ε) εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, όπου υπάρχουν, που ορίζονται με απόφαση του 
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο, 
στ) από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, αν 
υπάρχει.  

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’αριθ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1986 τεύχος 
Β’) απόφασης Υπ.Ε.Π.Θ.:  
«Η θητεία του προέδρου και των μελών των κατά το άρθρο 50 του Ν.1566/1985/ δημοτικών 
και κοινοτικών επιτροπών παιδείας είναι διετής». 

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 50 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος 
Α’):  
«Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας συγκροτείται με απόφαση του οικείου 
δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, ύστερα από πρόταση των υπηρεσιών, οργανώσεων και 
φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή και λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της έχουν 
οριστεί».  

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής και περαιτέρω ζητήματα τρόπου λειτουργίας της 
δημοτικής επιτροπής παιδείας ρυθμίζονται στο άρθρο 50 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 
167/30.09.1985 τεύχος Α’) και στην υπ’ αριθ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1986 τεύχος Β’) 
απόφαση Υπ.Ε.Π.Θ. 

Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 159/2014 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμαστε τον ορισμό της κας Ελευθερίας Μορφωνιού ως 
Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  του Δήμου, με αναπληρωματικό μέλος τον 
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Πολίτη Νικόλαο ενώ ως εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων εισηγούμαστε τους: 
Μαριάννα Τούντα, και Κων/νο Δεμένεγα εκ μέρους του Συλλόγου Τουριστικών 
Καταλυμάτων Κέας «Ο ΞΕΝΟΜΗΔΗΣ και της Ένωσης Επαγγελματιών και Βιοτεχνών 
Κέας «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» αντίστοιχα, μετά από σχετική πρόταση των προαναφερθέντων 
φορέων. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις 

ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση του Δημάρχου. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
  

Ορίζει ως Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Κέας τη δημοτική σύμβουλο, 
κα Ελευθερία Μορφωνιού με αναπληρωματικό μέλος τον Πολίτη Νικόλαο ενώ ως 
εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων ορίζει τους Μαριάννα Τούντα, και Κων/νο 
Δεμένεγα εκ μέρους του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Κέας «Ο ΞΕΝΟΜΗΔΗΣ 
και της Ένωσης Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Κέας «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» αντίστοιχα, μετά από 
σχετική πρόταση των προαναφερθέντων φορέων. 

Η συγκρότηση της Επιτροπής θα οριστεί με απόφαση του Δημάρχου, σύμφωνα με την 
παρ.4 άρθρο 50 Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α'). 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 214/2017 
 

 

Θέμα 12
ο
: Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων δημόσιου φωτισμού από τη ΔΕΗ.  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Δ. Καβαλιέρο, ο οποίος 

εισηγούμενος το 12
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι οι κάτωθι πολίτες έχουν 

ζητήσει με αίτησή τους την τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων στο δίκτυο της ΔΕΗ. 

Τα αιτήματα των πολιτών είναι τα κάτωθι: 
 

Α/

Α 
Α.Π. 

ΑΙΤΗΣΗ

Σ 

ΑΙΤΩΝ/-ΟΥΣΑ ΑΙΤΗΜΑ-ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

1 144/7-1-

2016 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΧΑΝΟΣ  
Τοποθέτηση 1 φωτιστικού σε 

υφιστάμενο στύλο, στην 

περιοχή «Μέσα Κάλαμος» 

(δίπλα στη δημοτική 

γεώτρηση) 

Εισηγούμαστε θετικά ως 

προς την τοποθέτηση 

του εν λόγω σώματος 

2 4624/23-8-

2016 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΕΤΡΟΣ 

ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ 

Τοποθέτηση 2 φωτιστικών σε 

ξύλινες κολώνες στη θέση 

Τούρλος (Χάλαρα), επί του 

δρόμου προς Καστριανή, 

όπως φαίνεται στο συνημμένο 

στην αίτηση σχεδιάγραμμα 

Εισηγούμαστε θετικά ως 

προς την τοποθέτηση 

των 2 σωμάτων 

3 5204/26-9-

2016 
ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΝΟΥ Τοποθέτηση 1 φωτιστικού σε 

τσιμεντένια κολώνα, πλησίον 

οικίας της, στην θέση Κάτω 

Μεριά, όπως φαίνεται στο 

συνημμένο στην αίτηση 

Εισηγούμαστε θετικά ως 

προς την τοποθέτηση 

του εν λόγω σώματος 
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σχεδιάγραμμα 
4 5205/26-9-

2016 
ΚΟΣΜΑΣ 

ΚΟΥΡΛΙΜΠΙΝΗΣ 
Τοποθέτηση 1 φωτιστικού σε 

ξύλινη κολώνα στη 

διασταύρωση Αγ.Λουκά-

Ποίσσες-Κάτω Μεριά, όπως 

φαίνεται στο συνημμένο στην 

αίτηση σχεδιάγραμμα 

Εισηγούμαστε θετικά ως 

προς την τοποθέτηση 

του εν λόγω σώματος 

5 379/9-2-

2017 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ  
Ηλεκτροφωτισμός οδού στη 

θέση Χαλικουργιά-Σπαθί 

μπροστά από κατοικίες κ.κ. 

Σ.ΓΕΛΕΓΕΝΗ, 

Φ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ και Δ. 

ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ, Κ.ΕΡΜΕΙΔΗ, 

όπως φαίνεται στο συνημμένο 

στην αίτηση σχεδιάγραμμα 

στο υπάρχον δίκτυο ΔΕΗ 

Το ίδιο αίτημα έχει 

υποβληθεί και στις 30-4-

2007, έχει εγκριθεί από ΔΣ 

με την 68/2008 απόφαση, 

έχει διαβιβασθεί στη ΔΕΗ 

από 18/10/2010. Πρέπει 

πρώτα να προηγηθεί 

εγκατάσταση παροχής 

ΦΟΠ. 
6 1551/4-5-

2017 
ΕΛΕΝΗ 

ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ  
Τοποθέτηση 3 φωτιστικών 

στον κεντρικό δρόμο στη 

θέση Καμπί, σε μπετένιες 

κολώνες, όπως φαίνεται στο 

συνημμένο στην αίτηση 

σχεδιάγραμμα 

Εισηγούμαστε θετικά ως 

προς την τοποθέτηση 

των 3 σωμάτων 

7 1552/4-5-

2017 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΒΡΕΤΤΟΣ 
Τοποθέτηση 1 φωτιστικού 

στην περιοχή Αγ. Ανδρέας 

Ιουλίδας, πίσω από τον Ι.Ν 

Αγ. Ανδρέα, σε ξύλινη 

κολώνα, όπως φαίνεται στο 

συνημμένο στην αίτηση 

σχεδιάγραμμα 

Εισηγούμαστε θετικά ως 

προς την τοποθέτηση 

του εν λόγω σώματος 

8 3521/1-9-

2017 
ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΦΕΛΕΚΗΣ 
Φωτισμός μπροστά από την 

διώροφη οικία του στη θέση 

Ποίσσες, κοντά στους κάδους 

απορριμμάτων, πλησίον 

οικίας Αιμιλιανού Λαγκώνη. 

Εισηγούμαστε την 

αναβολή του θέματος 

λόγω του ότι πρέπει να 

γίνει μελέτη για 

επέκταση δικτύου 
9 3766/18-9-

2017 
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 

ΤΣΙΤΣΙΚΑ 
Φωτισμός δρόμου στην 

περιοχή Πύργος, στην 

τελευταία κολώνα επί οδού 

Ιουλίδα Καστριανή, όπως 

φαίνεται στο συνημμένο στην 

αίτηση σχεδιάγραμμα 

Εισηγούμαστε θετικά ως 

προς την τοποθέτηση 

του εν λόγω σώματος 

10 3914 και 

3915/26-9-

2017 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΟΔΟΓΥΡΟΣ και 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΟΔΟΓΥΡΟΣ 

Φωτισμός στο δημόσιο δρόμο 

στην περιοχή Καστελλάκια 

Κούνδουρος, όπως φαίνεται 

στο συνημμένο στην αίτηση 

σχεδιάγραμμα 

Εισηγούμαστε θετικά ως 

προς την τοποθέτηση 

φωτιστικών σωμάτων 

επί των στύλων,εφόσον 

υπάρχει παροχή 
11 4027/3-10-

2017 
ΑΝΝΑ 

ΜΠΑΝΤΕΛΗ 
Τοποθέτηση 1 φωτιστικού 

στη θέση «Μπούρη», όπως 

φαίνεται στο συνημμένο στην 

Εισηγούμαστε την 

αναβολή του θέματος 

λόγω μη ύπαρξης 
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αίτηση σχεδιάγραμμα παροχής ΦΟΠ 
12 4098/6-10-

2017 
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

ΜΑΡΚΑΝΤΕ 
Τοποθέτηση 1 φωτιστικού σε 

κολώνα πλησίον οικίας της, 

στη θέση Βρουλίδια όπως 

φαίνεται στο συνημμένο στην 

αίτηση σχεδιάγραμμα 

Εισηγούμαστε θετικά ως 

προς την τοποθέτηση 

του εν λόγω σώματος, 

εφόσον υπάρχει δίκτυο 

13 4160/11-

10-2017 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 
Τοποθέτηση 3 φωτιστικών επί 

του επαρχιακού δρόμου σε 

νέες τσιμεντένιες κολώνες, 

στην περιοχή Μυλοπόταμος 

Εισηγούμαστε θετικά ως 

προς την τοποθέτηση 

των 3 σωμάτων 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 

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

αιτήσεις των πολιτών και την εισήγηση του Αντιδημάρχου  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε υφιστάμενους στύλους της ΔΕΗ ως 

αναφέρονται στην εισήγηση και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υποβολή αιτήματος σε 

αυτή.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 215/2017 
 

Θέμα 13
ο
 : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 

και του Δήμου Κέας με τίτλο “Ανάπλαση πλατείας Κάτω-Μεριάς”. Ορισμός ενός 

εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τον αναπληρωτή 

του.  
 
 

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

εισηγούμενος το 13
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του ΔΣ το συνημμένο σχέδιο 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΝΑ) και του ΔΗΜΟΥ 

ΚΕΑΣ.  
Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η συνεργασία της Περιφέρειας 

Ν. Αιγαίου (ΠΝΑ) και του Δήμου Κέας, με σκοπό την υλοποίηση του έργου που αφορά 

στην αρχιτεκτονική διαμόρφωσης πλατείας στην Κάτω Μεριά στο Δήμο Κέας 
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. 
Οι κ. κ. Βελισσαροπούλου, Μουζάκης, Δεμένεγα, Βρέτταρος και Τζουβάρας, ψηφίζουν 

ΠΑΡΩΝ για τους ίδιους λόγους που είχαν διαφωνήσει και κατά την έγκριση της μελέτης του 

εν λόγω έργου, λόγω κόστους, αισθητικής του έργου και προτεραιοτήτων που πρέπει να 

δοθούν στην περιοχή. 
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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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(6 ΥΠΕΡ και 5 ΠΑΡΩΝ) 
 

Α- Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. 

ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΝΑ) και του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ, με σκοπό την υλοποίηση του έργου που 

αφορά στην αρχιτεκτονική διαμόρφωσης πλατείας στην Κάτω Μεριά στο Δήμο Κέας 
ως κάτωθι: 

 
«                                                              ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
Στη Σύρο σήμερα,    /    /    , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1.  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ), που εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη κ.Χατζημάρκο 
Γεώργιο και εδρεύει στη Σύρο (Ερμούπολη, 84100 Σύρος),  
2. Δήμος Κέας (Κύριος του Έργου), που εκπροσωπείται από το Δήμαρχο, κ Ιωάννη Ευαγγέλου και εδρεύει 
στην έδρα του Δήμου στο νησί της Κέας, 
συνάπτουν προγραμματική σύμβαση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, που αφορά σε 

εκτέλεση έργου “Διαμόρφωση πλατείας Κάτω-Μεριάς Ν. Κέας” ως εξής:  
ΑΡΘΡΟ 1 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οι συμβαλλόμενοι έχοντας υπόψη τα ακόλουθα: 
         i.  Τις διατάξεις του άρθρου 100 «Προγραμματικές Συμβάσεις»  του Ν.3852/2010, όπως ισχύει. 
       ii.   Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» και τον Ν.3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως έχουν τροποποιηθεί 

και ισχύουν σήμερα. 
      iii.   Το Π.Δ 130/2010 (ΦΕΚ 223Α/27-12-2010) περί ''Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου'', όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
     iv.    Το ΦΕΚ 2791/Β/21-12-2015 περί ''Έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ. Κέας'', όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει  
       v.   Τον Ν.4412/2016(ΦΕΚ Α’147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων και Προμηθειών και Υπηρεσιών....». 

Επίσης τον Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής των Δημόσιων Εργων» και το Π.Δ 
171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν..... σε θέματα έργων που εκτελούνται από ΟΤΑ», όσον 

αφορά τις διατάξεις τους που δεν καταργήθηκαν από τον Ν.4412/2016 (σχετ. Εγκύκλιος 18/19.10.2016, 

αριθ.πρωτ. ΔΝΣα’/οικ68559/19.10.16, του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων). 
      vi.   Τον Ν.4270/2014 ''Δημόσιο Λογιστικό'', όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
    vii.   Το Π.Δ 80/2016 ''Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες''. 
   viii.  Την με Α.Π 134453/23-12-2015 ΚΥΑ περί ''Ρυθμίσεων για τις πληρωμές των δαπανών του ΠΔΕ ..... κλπ'', 

όπως ισχύει. 
      ix.  Την με Αριθμό 23979/ΔΕ264 (ΦΕΚ 1367/Β/05-06-2013) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγ. 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, περί ''Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των ΣΑ του ΠΔΕ 

και ειδικότερες ρυθμίσεις του Περιφερειακού ΠΔΕ''.   
       x.  την με αριθμ.______, Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ:_____________). 
      xi.  Την με αριθμ._______, Απόφαση του Δ.Σ Δήμου Κέας (ΑΔΑ:______________) 
    xii.   Την με αριθμ. 78762/14-07-2017 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης περί έγκρισης της 

ΣΑΕΠ 567 της ΠΝΑ του ΠΔΕ 2017 
Συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής: 

ΑΡΘΡΟ 2 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-ΧΩΡΟΣ 

                Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά εκτέλεση έργου που αφορά στην αρχιτεκτονική 

διαμόρφωσης πλατείας στην Κάτω Μεριά στο Δήμο Κέας, και τα καθήκοντα που αναλαμβάνει ο κάθε 
συμβαλλόμενος για την υλοποίηση του εν λόγω έργου περιγράφονται στο άρθρο 4 της παρούσας. 

Το έργο αφορά στη διαμόρφωση της πλατείας με τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου, κατασκευή 
καθιστικών, σκεπασμένο χώρο–πέργκολα για την οριοθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και λοιπών χρήσεων, 

ελεύθερο χώρο για την δυνατότητα περιοδικών και εφήμερων εκδηλώσεων (υπαίθρια αγορά, μουσικές-
θεατρικές παραστάσεις, παιδικές δραστηριότητες κλπ) και διαδρομή πρόσβασης φόρτωσης-εκφόρτωσης Ι.Χ. 

που θα χαρακτηρίζεται ως πεζόδρομος-ελαφριάς κυκλοφορίας οχημάτων. Θέσεις σταθμεύσεις ορίζονται 

εκτός του χώρου διαμόρφωσης σε επαφή με την επαρχιακή οδό.  

Ο χώρος υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Κέας, δηλαδή το νησί της Κέας. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΙΣΧΥΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και 

έχει χρονική διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έχει ως εξής: Για την δημοπράτηση και υπογραφή της σύμβασης τμηματική 

προθεσμία έξι (6) μηνών, για την υλοποίηση του έργου τμηματική προθεσμία δεκατεσσάρων (14) μηνών, 
για την σύνταξη τελικής επιμέτρησης και αντίστοιχης πιστοποίησης εργασιών, βεβαίωση περαίωσης, 

διοικητική παραλαβή τέσσερις (4) μήνες. Οι αναφερόμενες τμηματικές προθεσμίες είναι ενδεικτικές. Η 

συνολική προθεσμία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών δύναται να παραταθεί εώς και την ολοκλήρωση του 
αντικειμένου της σύμβασης, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης σε εφαρμογή 

του άρθρου 10 της παρούσας σύμβασης. 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου που θα εκτελεστεί, θα εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης 

εργασιών κατά τις διατάξεις του άρθρου 168 του Ν.4412/2016. 

Η βεβαίωση περάτωσης εργασιών και η διοικητική παραλαβή για χρήση αποτελούν ικανές προϋποθέσεις 

για την ολοκλήρωση της Προγραμματικής Σύμβασης. Επόμενο στάδιο διαχείρισης εκμετάλλευσης, 

συντήρησης δεν προβλέπεται στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση. 

Η ολοκλήρωση της Προγραμματικής Σύμβασης σε καμία περίπτωση δεν επιδρά στα δικαιώματα της 

Περιφέρειας που απορρέουν από την Εργολαβική Σύμβαση που θα υπογραφτεί με τον εργολάβο εκτέλεσης 

του έργου, τα οποία καθορίζονται από τις διατάξεις εκτέλεσης έργων 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 
  
1. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) αναλαμβάνει: 
·         Τη χορήγηση χρηματοδότησης μέχρι του ποσού των 50.000,00€. 
·         Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία αναλαμβάνει: Την Δημοπράτηση του Έργου. Την Επίβλεψη του έργου 
(ΔΤΕ Κυκλάδων)  σε συνεργασία με το Δήμο Κέας.  
·         Την πληρωμή μέχρι του ποσού των 50.000,00€ από το ΠΤΑ Νοτίου Αιγαίου με την διαδικασία της 

έμμεσης πληρωμής.  
·         Να συμμετέχει με δυο εκπροσώπους της στην Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης (ΕΠΠΕ). 
  
2. Ο Δήμος Κέας (Κύριος του Έργου) αναλαμβάνει: 
·         Την συνδρομή με τις υπηρεσίες του στα καθήκοντα των υπηρεσιών της Περιφέρειας για την 
υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. 
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·         Την χορήγηση χρηματοδότησης μέχρι του ποσού 124.144,69€, (πέραν της χορηγούμενης από την 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χρηματοδότησης) για την υλοποίηση του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 
174.144,69€, η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2017 και 2018. Επίσης 

την όποια χρηματοδότηση τυχόν απαιτηθεί για αποπληρωμές πέραν του χρόνου ισχύος της παρούσας 
σύμβασης και των παρατάσεων της. 
·         Να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται από τον Ν.4270/2014, ΠΔ 80/2016, 

ΚΥΑ με Α.Π 134453/23-12-2015 και την με Αριθμό 23979/ΔΕ264 (ΦΕΚ 1367/Β/05-06-2013) Απόφαση.  
·         Να συμμετέχει με εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης (ΕΠΠΕ). 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
        Προϊσταμένη Αρχή ορίζεται το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου Κέας  
Σε ότι αφορά πιθανές μεταβολές του αντικειμένου του έργου ή και του χρόνου υλοποίησης του 

(προθεσμίες) χρέη Προϊσταμένης Αρχής εκτελεί το ΔΣ του Δήμου Κέας.  
        Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζεται η Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της ΠΝΑ. 
        Ως φορέας εκτέλεσης του Έργου ορίζεται η Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της ΠΝΑ.   

ΑΡΘΡΟ 6 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

            Ο προϋπολογισμός της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται σε 174.144,69 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α). 
                Για το ποσόν των 50.000,00 ευρώ αναλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου την υποχρέωση να 

χρηματοδοτήσει τον συμβαλλόμενο Δήμο. Η δαπάνη θα  επιβαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
της Περιφέρειας, ΣΑΕΠ567, κωδικός έργου  2017ΕΠ5670002  
                Η χρηματοδότηση γίνεται βάσει των θεωρημένων λογαριασμών-πιστοποιήσεων, που 

συντάσσονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 152 και 154 του Ν.4412/2016. 
                Το ΠΤΑ Νοτίου Αιγαίου θα οριστεί Υπόλογος διαχειριστής και θα καταβάλει την χρηματοδότηση 

στο Δήμο Κέας με την διαδικασία της έμμεσης πληρωμής. 
                Η πρόσθετη δαπάνη των 124.144,69€, που τυχόν προκύψει κατά την υλοποίηση του έργου θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας, έτους 2017 συγκεκριμένα τον Κ.Α. 30.7332.0001 και τον 

αντίστοιχο ΚΑ του 2018 
  

ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι συμβαλλόμενοι εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της Σύμβασης και διαπιστώνοντας την 

ανάγκη για την όσο το δυνατόν ταχύτερη λήψη αποφάσεων αποφασίζουν όπως ορισθεί Κοινή Επιτροπή 
Εποπτείας και Παρακολούθησης (άρθρο 100 παραγρ.2α Ν.3852/2010).  
  
Στην επιτροπή συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των συμβαλλόμενων μερών, οι οποίοι θα οριστούν από τους 
νόμιμους εκπροσώπους των φορέων και θα είναι: 
1. Δύο (2) εκπρόσωποι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) 
2. Ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου 
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ένας εκ των δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως θα 

προβλέπεται στην απόφαση του Περιφερειάρχη ορισμού εκπροσώπων της. 
  
Η Επιτροπή συνεδριάζει σε χρονικά διαστήματα, για τη διαπίστωση της πορείας του έργου, όπως αυτή 

προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του άρθρου 3 του παρόντος, και εισηγείται για τις τροποποιήσεις της 

σύμβασης. Η Επιτροπή βεβαιώνει επίσης την εκπλήρωση των όρων την σύμβασης κατά την λήξη της, 
  
Η Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου. Στην πρόσκληση γράφονται τα θέματα ημερήσιας 
διάταξης. Η επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει και έκτακτα όταν προκύψει θέμα ή ζητηθεί από δύο 

τουλάχιστον μέλη της, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία. 
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Ο πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος, ή μέλη της επιτροπής την εισήγηση θέματος της ημερήσιας 

διάταξης. Μπορεί επίσης να καλεί στις συνεδριάσεις τα αρμόδια στελέχη των δύο φορέων καθώς και 
οποιονδήποτε κρίνει σκόπιμο για παροχή πληροφοριών ή απόψεων για τα συζητούμενα θέματα. Σε κάθε 

συνεδρίαση της Επιτροπής συντάσσεται σχετικό πρακτικό. 
ΑΡΘΡΟ 8 
ΡΗΤΡΕΣ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται από κοινού για την ορθή και πιστή εφαρμογή της παρούσας 
σύμβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι 

ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον άλλον το δικαίωμα να αξιώσει 
αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναμίας ή 

αμέλειας προς αποκατάσταση από πλευράς του ενός μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να 

καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά. 
ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Η επίλυση των διαφορών μεταξύ των συμβαλλόμενων για θέματα που αναφέρονται στην ερμηνεία και 

εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται από την Επιτροπή του άρθρου 7.  Η απόφαση στη περίπτωση 

αυτή θα πρέπει να είναι ομόφωνη, αλλιώς αναβάλλεται για μια φορά κατά την επόμενη συνεδρίαση της 
επιτροπής η λήψη απόφασης ώστε να επιτευχθεί ομοφωνία. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό υπερισχύει η 

πλειοψηφούσα γνώμη των μελών της Επιτροπής. Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλόμενων 

για την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των 
Δικαστηρίων της Σύρου, Ν. Κυκλάδων. 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης απαιτείται έγγραφη συμφωνία, η οποία θα 

υπογράφεται από τους εκπροσώπους όλων των συμβαλλόμενων μερών. 
  
Η παρούσα σύμβαση υπογράφηκε σε πέντε (5) πρωτότυπα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου                                                  Για τον Δήμο Κέας 
           Ο Περιφερειάρχης                                                                       Ο Δήμαρχος 
  
  
   Χατζημάρκος Γεώργιος                                                                  Ιωάννης Ευαγγέλου......................" 

 

Β-Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου για την υπογραφή της σύμβασης. 
Γ. Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου τον κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, Δήμαρχο Δ. Κέας 
με τον αναπληρωτή του τον κ. Πατητή Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Δ. Κέας 
ως μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Σύμβασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 216/2017 

 

 

 

Θέμα 14
ο
 : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 

και του Δήμου Κέας με τίτλο “Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Ιουλίδα”. Ορισμός ενός 

εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τον αναπληρωτή 

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

εισηγούμενος το 14
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του ΔΣ το συνημμένο σχέδιο 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΝΑ) και του 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ.  
Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η συνεργασία της Περιφέρειας 

Ν. Αιγαίου (ΠΝΑ) και του Δήμου Κέας, με σκοπό την υλοποίηση του έργου 

Ανακατασκευής του Γηπέδου 5χ5, ώστε να καταστεί Λειτουργικό και Ασφαλές για χρήση 

από την Τοπική Κοινωνία του νησιού. 
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. 
Ο κ. Τζουβάρας λέει ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για την καθυστέρηση του έργου 

και τη μείωση του προϋπολογισμού. 
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. 

ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΝΑ) και του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ, με σκοπό την υλοποίηση του έργου 

Ανακατασκευής του Γηπέδου 5χ5, ώστε να καταστεί Λειτουργικό και Ασφαλές για 

χρήση από την Τοπική Κοινωνία του νησιού. ως κάτωθι: 
 

 
«                                      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στη Σύρο σήμερα,    /    /    , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1.  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ), που εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη κ. Χατζημάρκο 
Γεώργιο και εδρεύει στη Σύρο (Ερμούπολη, 84100 Σύρος),  
2. Δήμος Κέας (Κύριος του Έργου), που εκπροσωπείται από το Δήμαρχο, κ Ιωάννη Ευαγγέλου και εδρεύει 
στην έδρα του Δήμου στο νησί της Κέας, 
συνάπτουν προγραμματική σύμβαση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, που αφορά σε 

εκτέλεση έργου "Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Ιουλίδα Ν. Κέας" ως εξής:  
ΑΡΘΡΟ 1 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Οι συμβαλλόμενοι έχοντας υπόψη τα ακόλουθα: 

         i.  Τις διατάξεις του άρθρου 100 «Προγραμματικές Συμβάσεις»  του Ν.3852/2010, όπως ισχύει. 
       ii.  Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» και τον Ν.3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως έχουν τροποποιηθεί 

και ισχύουν σήμερα. 
      iii.  Το Π.Δ 130/2010 (ΦΕΚ 223Α/27-12-2010) περί ''Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου'', όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
     iv.   Το  ΦΕΚ 2791/Β/21-12-2015 περί ''Έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ. Κέας'', όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει  
       v.  Τον Ν.4412/2016(ΦΕΚ Α’147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων και Προμηθειών και Υπηρεσιών....». 

Επίσης τον Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής των Δημόσιων Εργων» και το Π.Δ 
171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν..... σε θέματα έργων που εκτελούνται από ΟΤΑ», όσον 
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αφορά τις διατάξεις τους που δεν καταργήθηκαν από τον Ν.4412/2016 (σχετ. Εγκύκλιος 18/19.10.2016, 

αριθ.πρωτ. ΔΝΣα’/οικ68559/19.10.16, του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων). 
      vi.  Τον Ν.4270/2014 ''Δημόσιο Λογιστικό'', όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
    vii.  Το Π.Δ 80/2016 ''Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες''. 
   viii.  Την με Α.Π 134453/23-12-2015 ΚΥΑ περί ''Ρυθμίσεων για τις πληρωμές των δαπανών του ΠΔΕ ..... κλπ'', 

όπως ισχύει. 
      ix. Την με Αριθμό 23979/ΔΕ264 (ΦΕΚ 1367/Β/05-06-2013) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγ. 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, περί ''Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των ΣΑ του ΠΔΕ 

και ειδικότερες ρυθμίσεις του Περιφερειακού ΠΔΕ''.   
       x. την με αριθμ.______, Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ:_____________). 
      xi. Την με αριθμ._______, Απόφαση του Δ.Σ Δήμου Κέας (ΑΔΑ:______________) 
    xii. Την με αριθμ. 78762/14-07-2017 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης περί έγκρισης της 

ΣΑΕΠ 567 της ΠΝΑ του ΠΔΕ 2017 
Συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής: 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-ΧΩΡΟΣ 

                Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην εκτέλεση του έργου ''Ανακατασκευή  γηπέδου 5Χ5 στην 

Ιουλίδα, ν. Κέας'' το οποίο βρίσκεται  πλησίον του Γυμνασίου-Λυκείου και Δημοτικού Σχολείου. 
                Τα καθήκοντα που αναλαμβάνει ο κάθε συμβαλλόμενος για την υλοποίηση του εν λόγω έργου 

περιγράφονται στο άρθρο 4 της παρούσας. 
                Σκοπός της ΠΣ είναι η υλοποίηση του έργου Ανακατασκευής του Γηπέδου 5χ5, ώστε να καταστεί 

Λειτουργικό και Ασφαλές για χρήση από την Τοπική Κοινωνία του νησιού. 
                Στη σημερινή του κατάσταση το γήπεδο παρουσιάζει σημαντικές φθορές λόγω παλαιότητας, οι 
οποίες το καθιστούν ακατάλληλο προς χρήση. Για την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του απαιτείται 

η αντικατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα αφού πρώτα εξυγιανθεί η υπόβαση, και η αντικατάσταση των 
τερμάτων και των πάγκων αναπληρωματικών. Ο υπάρχων φωτισμός στην παρούσα φάση κρίνεται επαρκής. 

Με την πρόσφατη κατασκευή του νέου Δημοτικού σχολείου  και των διαμορφώσεων του περιβάλλοντος 

χώρου καταργήθηκε η μέχρι πρότινος πρόσβαση καλαθοφόρου οχήματος  για την αντικατάσταση των 
λαμπτήρων, η οποία με την παρούσα μελέτη θα αποκατασταθεί. 
                Ο χώρος υλοποίησης του έργου είναι η Ιουλίδα του Δήμου Κέας, δηλαδή το νησί της Κέας. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΙΣΧΥΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και 

έχει χρονική διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. 
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έχει ως εξής: Για την εκπόνηση της μελέτης ορίζεται τμηματική προθεσμία 

τεσσάρων (4) μηνών, για την δημοπράτηση και υπογραφή της σύμβασης τμηματική προθεσμία τεσσάρων (4) 
μηνών, για την υλοποίηση του έργου συνολική  προθεσμία δώδεκα (12) μηνών, για την σύνταξη τελικής 

επιμέτρησης και αντίστοιχης πιστοποίησης εργασιών, βεβαίωση περαίωσης, διοικητική παραλαβή τέσσερις 

(4) μήνες. Οι αναφερόμενες τμηματικές προθεσμίες είναι ενδεικτικές. Η συνολική προθεσμία είκοσι 
τεσσάρων (24) μηνών δύναται να παραταθεί εώς και την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης, μετά 

από αιτιολογημένη εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης σε εφαρμογή του άρθρου 10 της παρούσας 

σύμβασης. 
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου που θα εκτελεστεί, θα εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης 

εργασιών κατά τις διατάξεις του άρθρου 168 του Ν.4412/2016. 
Η βεβαίωση περάτωσης εργασιών και η διοικητική παραλαβή για χρήση αποτελούν ικανές προϋποθέσεις 

για την ολοκλήρωση της Προγραμματικής Σύμβασης. Επόμενο στάδιο διαχείρισης εκμετάλλευσης, 

συντήρησης δεν προβλέπεται στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση. 
Η ολοκλήρωση της Προγραμματικής Σύμβασης σε καμία περίπτωση δεν επιδρά στα δικαιώματα της 

Περιφέρειας που απορρέουν από την Εργολαβική Σύμβαση που θα υπογραφτεί με τον εργολάβο εκτέλεσης 
του έργου, τα οποία καθορίζονται από τις διατάξεις εκτέλεσης δημοτικών έργων. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 
  
1. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) αναλαμβάνει: 
·         Τη χορήγηση χρηματοδότησης μέχρι του ποσού των 35.000,00€. 
·         Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία αναλαμβάνει: Την Εκπόνηση της σχετικής μελέτης, Την Δημοπράτηση του 
Έργου. Την Επίβλεψη του έργου (ΔΤΕ Κυκλάδων)  σε συνεργασία με το Δήμο Κέας.  
·         Την πληρωμή μέχρι του ποσού των 35.000,00€ από το ΠΤΑ Νοτίου Αιγαίου με την διαδικασία της 

έμμεσης πληρωμής.  
·         Να συμμετέχει με δυο εκπροσώπους της στην Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης (ΕΠΠΕ). 
  
2. Ο Δήμος Κέας (Κύριος του Έργου) αναλαμβάνει: 
·         Την συνδρομή με τις υπηρεσίες του στα καθήκοντα των υπηρεσιών της Περιφέρειας για την 
υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. 
·         Την χορήγηση χρηματοδότησης μέχρι του ποσού 35.000,00€, (πέραν της χορηγούμενης από την 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χρηματοδότησης) για την υλοποίηση του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 
70.000,00€, η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2017. Επίσης την όποια 

χρηματοδότηση τυχόν απαιτηθεί για αποπληρωμές πέραν του χρόνου ισχύος της παρούσας σύμβασης και 
των παρατάσεων της. 
·         Να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται από τον Ν.4270/2014, ΠΔ 80/2016, 

ΚΥΑ με Α.Π 134453/23-12-2015 και την με Αριθμό 23979/ΔΕ264 (ΦΕΚ 1367/Β/05-06-2013) Απόφαση.  
·         Να συμμετέχει με εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης (ΕΠΠΕ). 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
        Προϊσταμένη Αρχή ορίζεται το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου Κέας  
Σε ότι αφορά πιθανές μεταβολές του αντικειμένου του έργου ή και του χρόνου υλοποίησης του 

(προθεσμίες) χρέη Προϊσταμένης Αρχής εκτελεί το ΔΣ του Δήμου Κέας.  
        Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζεται η Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της ΠΝΑ. 
        Ως φορέας εκτέλεσης του Έργου ορίζεται η Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της ΠΝΑ.   

ΑΡΘΡΟ 6 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

            Ο προϋπολογισμός της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται σε 70.000,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α). 
                Για το ποσόν των 35.000,00 ευρώ αναλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου την υποχρέωση να 

χρηματοδοτήσει τον συμβαλλόμενο Δήμο. Η δαπάνη θα  επιβαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

της Περιφέρειας, ΣΑΕΠ567, κωδικός έργου  2017ΕΠ5670002  
                Η χρηματοδότηση γίνεται βάσει των θεωρημένων λογαριασμών-πιστοποιήσεων, που 

συντάσσονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 152 και 154 του Ν.4412/2016. 
                Το ΠΤΑ Νοτίου Αιγαίου θα οριστεί Υπόλογος διαχειριστής και θα καταβάλει την χρηματοδότηση 

στο Δήμο Κέας με την διαδικασία της έμμεσης πληρωμής. 
                Η πρόσθετη δαπάνη των 35.000,00€, που τυχόν προκύψει κατά την υλοποίηση του έργου θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας, έτους 2017 συγκεκριμένα τον Κ.Α. 15.7336.0001 
  

ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι συμβαλλόμενοι εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της Σύμβασης και διαπιστώνοντας την 
ανάγκη για την όσο το δυνατόν ταχύτερη λήψη αποφάσεων αποφασίζουν όπως ορισθεί Κοινή Επιτροπή 

Εποπτείας και Παρακολούθησης (άρθρο 100 παραγρ.2α Ν.3852/2010).  
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Στην επιτροπή συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των συμβαλλόμενων μερών, οι οποίοι θα οριστούν από τους 
νόμιμους εκπροσώπους των φορέων και θα είναι: 
1. Δύο (2) εκπρόσωποι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) 
2. Ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου 
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ένας εκ των δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως θα 

προβλέπεται στην απόφαση του Περιφερειάρχη ορισμού εκπροσώπων της. 
  
Η Επιτροπή συνεδριάζει σε χρονικά διαστήματα, για τη διαπίστωση της πορείας του έργου, όπως αυτή 
προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του άρθρου 3 του παρόντος, και εισηγείται για τις τροποποιήσεις της 

σύμβασης. Η Επιτροπή βεβαιώνει επίσης την εκπλήρωση των όρων την σύμβασης κατά την λήξη της, 
  
Η Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου. Στην πρόσκληση γράφονται τα θέματα ημερήσιας 

διάταξης. Η επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει και έκτακτα όταν προκύψει θέμα ή ζητηθεί από δύο 

τουλάχιστον μέλη της, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία. 
  
Ο πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος, ή μέλη της επιτροπής την εισήγηση θέματος της ημερήσιας 
διάταξης. Μπορεί επίσης να καλεί στις συνεδριάσεις τα αρμόδια στελέχη των δύο φορέων καθώς και 

οποιονδήποτε κρίνει σκόπιμο για παροχή πληροφοριών ή απόψεων για τα συζητούμενα θέματα. Σε κάθε 

συνεδρίαση της Επιτροπής συντάσσεται σχετικό πρακτικό. 
ΑΡΘΡΟ 8 
ΡΗΤΡΕΣ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται από κοινού για την ορθή και πιστή εφαρμογή της παρούσας 

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

ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον άλλον το δικαίωμα να αξιώσει 
αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναμίας ή 

αμέλειας προς αποκατάσταση από πλευράς του ενός μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να 

καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά. 
ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Η επίλυση των διαφορών μεταξύ των συμβαλλόμενων για θέματα που αναφέρονται στην ερμηνεία και 

εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται από την Επιτροπή του άρθρου 7.  Η απόφαση στη περίπτωση 

αυτή θα πρέπει να είναι ομόφωνη, αλλιώς αναβάλλεται για μια φορά κατά την επόμενη συνεδρίαση της 
επιτροπής η λήψη απόφασης ώστε να επιτευχθεί ομοφωνία. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό υπερισχύει η 

πλειοψηφούσα γνώμη των μελών της Επιτροπής. Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλόμενων 
για την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των 

Δικαστηρίων της Σύρου, Ν. Κυκλάδων. 
ΑΡΘΡΟ 10 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Για την τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης απαιτείται έγγραφη συμφωνία, η οποία θα 

υπογράφεται από τους εκπροσώπους όλων των συμβαλλόμενων μερών. 
  
Η παρούσα σύμβαση υπογράφηκε σε πέντε (5) πρωτότυπα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου                                                  Για τον Δήμο Κέας 
           Ο Περιφερειάρχης                                                                       Ο Δήμαρχος 
  
  
   Χατζημάρκος Γεώργιος                                                                  Ιωάννης Ευαγγέλου        .       » 

 

Β-Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου για την υπογραφή της σύμβασης. 
Γ. Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου τον κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, Δήμαρχο Δ. Κέας 
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με τον αναπληρωτή του τον κ. Πατητή Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Δ. Κέας 
ως μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Σύμβασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 217/2017 

 

Θέμα 15
ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια τιμητικής 

πλακέτας. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Αποσύρεται 
 

 

 

 

Λύεται η συνεδρίαση. 
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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 
 


