23η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 12η Δεκεμβρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 23ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 12η Δεκεμβρίου 2017
Σήμερα, 12 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου στην Ιουλίδα,
ύστερα από την 5062/8-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του και την
ταυτάριθμη ορθή επανάληψη αυτής, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και
στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν
παρόντα 9 μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γεώργιος Δ. Πατητής
2. Στέφανος Αθ. Βρεττός
3. Δημήτριος Καβαλιέρος
4. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
5. Αντώνιος Β. Παούρης
6. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη
7. Δημήτριος Ν. Μουζάκης
8. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
9. Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος
2. Νικόλαος Αυγ. Πολίτης
6. Νικόλαος Αντ. Ζουλός
5. Βασιλική Δ. Δεμένεγα
6. Σώζα Αντ. Μουζάκη
7. Νικόλαος Στ. Παούρης
8. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος
9. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου
(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, ενώ ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Μανούσος Ψημίτης, και ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Κορησσίας κ. Δημήτριος Πολίτης απουσιάζουν.
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την τήρηση
των πρακτικών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12/12/2017
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5062/8-12-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
Θέμα 1ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 Δήμου Κέας. [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ.Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 2ο: Έγκριση η’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δήμου Κέας.
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 3ο: Ανανέωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών ψηφιακής υποστήριξης ΟΤΑ μέσω
διαδικτύου με την «Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ – Υποστήριξη Επιχειρήσεων ΕΠΕ».
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 4ο: Έγκριση τροποποιημένου προϋπολογισμού του έργου «Κατασκευή οδού
πρόσβασης για το έργο “Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Κέας”».
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 5ο : Τροποποίηση της 117/2016 απόφασης ΔΣ περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην
Ιουλίδα. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 6ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Κέας
στην έκθεση Τουρισμού “BOOT 2018” στη Γερμανία (20-28 Ιανουαρίου 2018,
Dusseldorf). [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
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Θέμα 1ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 Δήμου Κέας.
Ο πρόεδρος δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το
1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του
Ν.3852/2010, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν. 4172/2013
για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους, απαιτείται μόνο η
κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος για το έτος αυτό και δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση
η εκπόνηση και έγκριση Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης.
Με το άρθρο 208 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται οι
διαδικασίες σύνταξης και τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 4/2017 απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής και τις αποφάσεις 8/2017 και 4/2017 των Δ.Σ. της Δημοτικής
Κοινότητας Ιουλίδας και Δημοτικής Κοινότητας Κορησσίας αντίστοιχα, εισηγείται στο
Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Κέας, που
επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Βάσει αυτών, το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2018, έχει διαμορφωθεί ως
εξής:
Προϋπολογιζόμενο κόστος έργων 572.338,09€ εκ των οποίων
511.874,09€ από ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών και 49.200,00 € από ΣΑΤΑ 2018
11.264,00€ από ΠΔΕ
Προϋπολογιζόμενο κόστος μελετών 127.009,21 €
45.311,09 € από ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών και 60.960,00 € από ΣΑΤΑ 2018
19.002,12 € από ΘΗΣΕΑ
1.736,00€ από ΠΔΕ
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Ο κ.Τζουβάρας λέει ότι τα ποσά μεταφέρονται από έτος σε έτος χωρίς να γίνονται τα έργα.
Οι κ.κ. Μουζάκης και Τζουβάρας καταψηφίζουν.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την παρ.1
του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, το άρθρο 208 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.
3463/06), την υπ’ αριθμ. 4/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις αποφάσεις
8/2017 και 4/2017 των Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας και Δημοτικής Κοινότητας
Κορησσίας αντίστοιχα και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με 7 ψήφους “ΥΠΕΡ” και 2 ψήφους “ΚΑΤΑ”)
Εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018 του Δήμου Κέας, όπως αυτό επισυνάπτεται
στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 260/2017
Θέμα 2ο: Έγκριση η’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δήμου Κέας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, ο προϋπολογισμός του έτους
2017 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 248/2016 απόφαση.
Σύμφωνα και με την υπ’αριθμ. 408/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής πρέπει να
αναμορφωθεί όπως παρουσιάζεται παρακάτω.
1) ΟΜΑΔΑ Ι ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο Β της ΚΥΑ 23976/2016 ως γενική παρατήρηση
επί των οριζόμενων σχετικά με την εγγραφή εσόδων στον Π/Υ ισχύουν τα εξής:
« …σε περίπτωση που παραστεί μόνο μέσα στη χρήση και εκ του νόμου ανάγκη εγγραφής
συγκεκριμένου εσόδου, ή που η παράλειψη εγγραφής θα έχει ως συνέπεια τη μη τήρηση των
προαναφερόμενων διατάξεων του Ν. 4270/2014, επιβάλλεται η εγγραφή του σχετικού εσόδου
στον Π/Υ, ακόμη και με αύξηση του συνολικού αθροίσματος της αντίστοιχης Ομάδας
Εσόδων… »
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ:6OO2465ΧΘ7-2ΗΛ) αποδόθηκε στον
Δήμο Κέας συνολικά, το ποσό των 192.200,00€ ως έκτακτη επιχορήγηση από τον Φόρο
Ζύθου και το Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 252/2017 απόφασή του αποδέχθηκε την ανωτέρω
επιχορήγηση.
Σε εφαρμογή των όσων αναφέρονται στην ΚΥΑ αναμορφώνουμε τους αντίστοιχους ΚΑΕ
εσόδων και αυξάνουμε ισόποσα το ανώτατο όριο της ΟΜΑΔΑΣ Ι ως εξής:
Κ.Α.Ε.
0512.0002

0715.0002

Περιγραφή
Κ.Α.Ε.
Έκτακτη απόδοση
Φόρου Ζύθου
Έκτακτη απόδοση
Τέλους
Διαφήμισης
Κατηγορίας Δ

Εγκεκριμένο
ς Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

0,00

96.100,00

96.100,00

0,00

96.100,00

96.100,00

0,00

192.200,00

192.200,00

Μετά την αναμόρφωση των ανωτέρω ΚΑΕ το ανώτατο όριο των ιδίων εσόδων
διαμορφώνεται στα 949.496,70€ όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Ι (αρχικό
όριο 792.280,28)
Εγγεγραμμένα
757.296,70
έσοδα
Αύξηση
εσόδων από
192.200,00
έκτακτη
επιχορήγηση
949.496,70

Το ποσό των 192.200,00€ μεταφέρεται στο αποθεματικό και από το αποθεματικό στις εξής
δαπάνες:
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένο
ς Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

00.6053.0001

Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων ειδικών
θέσεων

3.900,00

100,00

4.000,00

1.972,00

500,00

2.472,00

0,00

500,00

500,00

1.405,00

2.500,00

3.905,00

10.000,00

4.000,00

14.000,00

3.000,00

500,00

3.500,00

3.500,00

2.500,00

6.000,00

5.500,00

3.500,00

9.000,00

2.500,00

2.000,00

4.500,00

1.500,00

1.000,00

2.500,00

00.6056.0003

00.6142.0008

00.6151

00.6222
00.6224
00.6421

00.6432

00.6451
00.6495.0001

Ετήσια εισφορά υπέρ
ΤΠΔΚΥ
Δημιουργία
ηλεκτρονικής
πλατφόρμας
διαχείρισης
αιτημάτων πολιτών
Δικαιώματα τρίτων
(ΔΕΗ κλπ) από την
είσπραξη τελών και
φόρων
Τηλεφωνικά,
τηλεγραφικά και
τηλετυπία τέλη
εσωτερικού
Λοιπές επικοινωνίες
Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση
μετακινούμενων
αιρετών
Δαπάνες εκθέσεων
στο εσωτερικό και
στο εξωτερικό
Συνδρομές σε
εφημερίδες και
περιοδικά και
ηλεκτρονικά μέσα
Αμοιβές και
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προμήθειες τραπεζών
00.6495.0002

10.6021

10.6115.0004

10.6422

10.6681.0001

15.6462
15.6661.0004
15.6661.0006
15.6699
15.7133
15.7336.0001
20.7132.0001

30.6021

30.6052

30.6253
30.6263

Λοιπές δαπάνες
γενικής φύσεως
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται
βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα
ΙΔΑΧ)
Αμοιβή ορκωτών
λογιστών για τον
έλεγχο των χρήσεων
2015 και 2016
Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση
μετακινούμενων
υπαλλήλων
Είδη άμεσης
ανάλωσης
φαρμακείου για τις
Διοικητικές
Υπηρεσίες
Δημοσίευση
προκηρύξεων
Προμήθεια ξυλείας
Προμήθεια υλικών
περίφραξης κτιρίων
Λοιπές προμήθειες
αναλωσίμων
Έπιπλα – σκεύη
Ανακατασκευή
γηπέδου 5Χ5 Ιουλίδας
Προμήθεια
απορριμματοφόρου
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται
βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα
ΙΔΑΧ)
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με
σύμβαση αορίστου
χρόνου
Ασφάλιστρα
μεταφορικών μέσων
Συντήρηση και
επισκευή

400,00

1.000,00

1.400,00

19.300,00

100,00

19.400,00

0,00

6.000,00

6.000,00

1.000,00

300,00

1.300,00

0,00

220,00

220,00

0,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

5.000,00

1.500,00

1.500,00

3.000,00

1.000,00

400,00

1.400,00

1.000,00

1.100,00

2.100,00

0,00

35.000,00

35.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

17.300,00

100,00

17.400,00

4.850,00

400,00

5.250,00

2.600,00

700,00

3.300,00

1.738,00

579,35

2.317,35
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30.6264

30.6279.0014

30.6613

30.6662.0005
30.6671.0001
30.6672.0001

30.6681.0001

30.6699
30.7135.0008

63.8263.0002

70.6211

70.6672.0001

70.6673

70.6681.0001

μεταφορικών μέσων
Συντήρηση και
επισκευή λοιπών
μηχανημάτων
Παροχή υπηρεσιών
στην ΧΛΖ Κορησσίας
- Βουρκαρίου (προγρ.
σύμβαση με Λιμ.
Ταμείο Σύρου) 201718
Προμήθεια εντύπων
και υλικών
μηχανογράφησης και
πολλαπλών
εκτυπώσεων
Προμήθεια πέτρας
χτισίματος
Ανταλλακτικά
φορτηγών ημιφορτηγών
Ανταλλακτικά λοιπών
μηχανημάτων
Είδη άμεσης
ανάλωσης
φαρμακείου για τα
φορτηγά
Λοιπές προμήθειες
αναλωσίμων
Προμήθεια παγίων για
Γαλάζιες Σημαίες
Επιστροφή ΦΠΑ στο
ΕΣΠΑ από την πράξη
«Βελτίωση και
επέκταση δικτύου
ύδρευσης Ιουλίδας»
Αντίτιμο ηλεκτρικού
ρεύματος για φωτισμό
οδών, Πλατειών και
κοινοχρήστων χώρων
και παραγωγικής
διαδικασίας
Ανταλλακτικά λοιπών
μηχανημάτων
Ανταλλακτικά
επίπλων και σκευών
και λοιπού
εξοπλισμού
Είδη άμεσης
ανάλωσης

4.516,61

1.000,00

5.516,61

6.400,00

6.000,00

12.400,00

0,00

500,00

500,00

1.000,00

3.500,00

4.500,00

2.827,20

942,40

3.769,60

9.737,21

2.500,00

12.237,21

0,00

700,00

700,00

0,00

3.000,00

3.000,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

0,00

24.000,00

24.000,00

2.000,00

4.500,00

6.500,00

500,00

200,00

700,00

500,00

600,00

1.100,00

0,00

100,00

100,00

7

23η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 12η Δεκεμβρίου 2017

70.6681.0002

70.6681.0003

70.6699.0001

70.7132.0001
70.7135.0001

φαρμακείου για το
βυτιοφόρο
Είδη άμεσης
ανάλωσης
φαρμακείου για το
λεωφορείο
Είδη άμεσης
ανάλωσης
φαρμακείου για το
σφαγείο
Προμήθεια
αναλωσίμων
σφαγείου
Προμήθεια οχήματος
4Χ4 για τις ανάγκες
του πυροσβεστικού
κλιμακίου
Λοιπός εξοπλισμός

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

2.000,00

500,00

2.500,00

0,00

11.900,00

11.900,00

4.000,00

1.000,00

5.000,00

120.446,02

191.641,75

312.087,77

Το υπολειπόμενο ποσό των 558,25€ μεταφέρεται στο αποθεματικό.
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
Μετά την ανωτέρω αναμόρφωση το αποθεματικό διαμορφώνεται ως εξής:
Διαμόρφωση αποθεματικού
Αρχικό
Αποθεματικό
Αύξηση εσόδων
(προερχόμενη
από την έκτακτη
επιχορήγηση
Φόρου Ζύθου και
Τελών
Διαφήμισης)
Τελικό
Αποθεματικό

8.475,80

558,25

9.034,05

Το διαμορφωμένο αποθεματικό δεν υπερβαίνει το 5% των εγγεγραμμένων τακτικών εσόδων
του προϋπολογισμού.
Εκ μέρους της μειοψηφίας ο κ. Τζουβάρας λέει ότι στην κατανομή της έκτακτης
επιχορήγηση της δεν γίνεται καμία πρόβλεψη για το σύνολο των αναγκών, λειτουργικές και
μη του Πολυδύναμου Περιφερειακό Ιατρείου Κέας.
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Οι κ.κ. Μουζάκης , Τζουβάρας και Βρέτταρος καταψηφίζουν.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2.Την ΚΥΑ 7028/7.2.04 «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και
Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ23976/26-7-2016
3.Την υπ’αριθμ.248/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο
προϋπολογισμός του Δήμου Κέας έτους 2017
4.Την ανάγκη αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
5.Την εισήγηση του Δημάρχου και την υπ’αριθμ 408/2017 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(6 ΥΠΕΡ και 3 ΚΑΤΑ)
Εγκρίνει την ζ’ αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού
έτους 2017 Δήμου Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 261/2017

Θέμα 3ο: Ανανέωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών ψηφιακής υποστήριξης ΟΤΑ μέσω
διαδικτύου με την «Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ – Υποστήριξη Επιχειρήσεων ΕΠΕ».
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 243/2016
(ΑΔΑ: 62Λ0ΩΕΔ-ΤΛΔ) απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανανέωση
της συνδρομή του στη διαδικτυακή βάση δεδομένων, που παρέχει η εταιρεία «Σ.
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε.Π.Ε.», προκειμένου να συμβάλλει
στη νομιμότητα των υπηρεσιακών ενεργειών και στην έγκυρη πληροφόρηση των υπηρεσιών
του Δήμου σε Οικονομικά και Νομικά θέματα.
Στο πνεύμα αυτό και για την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης των υπηρεσιών του,
ο Δήμαρχος με την υπ΄αριθμ.402/2016 απόφασή του ανάθεσε απευθείας στην εν λόγω
εταιρεία. Η αξία της συνδρομής είναι 1.500,00 €, με δικαίωμα υποβολής έως τριάντα (30)
ερωτημάτων, για το οποίο εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Η ανωτέρω τιμή δεν
συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ 24% (360,00€, συνολικό ποσό 1.860,00€) και αφορά έναν κωδικό
πρόσβασης, ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιείται από περισσότερους χρήστες.
Επειδή η εν λόγω σύμβαση εκπνέει, ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως
εγκρίνει την ανανέωσή της για ένα έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης καθώς
και να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για την υπογραφή της, καθώς η παροχή των
προαναφερόμενων υπηρεσιών αποτελεί βασικό εργαλείο των υπηρεσιών του Δήμου μας.
Η διάθεση πίστωσης ύψους 1.500,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, θα γίνει με απόφαση της
οικονομικής επιτροπής σε βάρος του Κ.Α. 00.6451 «Συνδρομές σε εφημερίδες και
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περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» του προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το οικονομικό
έτος 2017.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
απόφαση 243/2016 και την εισήγηση του Δημάρχου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1 - Εγκρίνει την ανανέωση της σύμβασης του Δήμου Κέας με την εταιρεία «Σ.
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε.Π.Ε.», προκειμένου να συμβάλλει
στη νομιμότητα των υπηρεσιακών ενεργειών και στην έγκυρη πληροφόρηση των υπηρεσιών
του Δήμου σε Οικονομικά και Νομικά θέματα και τη διάθεση σχετικής πίστωσης. Η
διάρκεια της σύμβασης είναι ετήσια και ξεκινά από την ημερομηνία ανάθεσης, ενώ το
κόστος ανέρχεται σε 1.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6451 του
προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το οικονομικό έτος 2017. Η διάθεσης της σχετικής
πίστωσης θα γίνει με απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Η ανανέωση θα ισχύει από την
εκπνοή της προηγούμενης συνδρομής (24/12/2017) και για ένα έτος από αυτή.
2 - Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 262/2017

Θέμα 4ο: Έγκριση τροποποιημένου προϋπολογισμού του έργου «Κατασκευή οδού
πρόσβασης για το έργο “Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Κέας”».
Ο πρόεδρος δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 4ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθ. 205/2017 απόφασή μας, είχαμε
“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".
Κατά την αξιολόγηση της πράξης από την ΕΥΔ/ΕΠ – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. διαπιστώθηκε
ότι στην Ομάδα Γ της μελέτης “Κατασκευή οδού πρόσβασης” έχει προβλεφθεί θαλάσσια
μεταφορά υλικών οδοστρωσίας, δαπάνης 84.745,00€ προ ΓΕ & ΟΕ και μας ζητήθηκε να
εξεταστεί αν υπάρχει αδειοδοτημένο λατομείο στο νησί για την απόληψη των απαραίτητων
υλικών οδοστρωσίας και να διορθωθεί ο προϋπολογισμός.
Στην συνέχεια αυτής της επικοινωνίας, έγινε έλεγχος εκ νέου του προϋπολογισμού του
έργου “Κατασκευή οδού πρόσβασης ΧΥΤΑ”, όπου και διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:


Για την σύνταξη του Προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν οι ποσότητες της
εγκεκριμένης (με την υπ’ αριθ. 124/2012 απόφασής μας) οριστικής μελέτης με τίτλο
¨Μελέτη βελτίωσης υφισταμένης οδού που συνδέει τη δημοτική οδό Ιουλίδας –
Ποισσών με την περιοχή Βρόσκοπος – Καλόγηρος¨ στο τμήμα από Χ.Θ. 0+000 έως
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Χ.Θ. 4+664,33.
Οι ποσότητες είχαν προσαρμοστεί από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε..


Έγινε ρεαλιστικότερη εκτίμηση του χαρακτηρισμού των εδαφών. Η μελέτη
προέβλεπε ποσοστό Γαιώδους – Ημιβραχώδους εδάφους 20% και Βραχώδους 80%.
Στον προϋπολογισμό τα ποσοστά αυτά έγιναν 40% και 60% που βρίσκονται πολύ
πιο κοντά στην πραγματική σύσταση του εδάφους.



Αφαιρέθηκε η δαπάνη για την θαλάσσια μεταφορά των αδρανών υλικών, αφού
υπάρχει λατομείο παραγωγής αδρανών υλικών, το οποίο λειτουργεί νόμιμα στην
Κέα. Στα αντίστοιχα κονδύλια του προϋπολογισμού προστέθηκε η δαπάνη
μεταφοράς από το λατομείο στην θέση ενσωμάτωσης στο έργο.



Μηδενίστηκε η πρόβλεψη για αναθεώρηση στον προϋπολογισμό.



Έγιναν μικρής κλίμακας διορθώσεις στα οπλισμένα σκυροδέματα
Σε συνέχεια των παραπάνω ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται ως εξής :

Εργασίες Προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) και απρόβλεπτα)
1.116.101,59€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού
1.383.965,97€.
Το Δημοτικό συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
- Την εισήγηση του Δημάρχου
- την από 11/12/2017 θεωρημένη προμέτρηση του έργου “Κατασκευή οδού πρόσβασης
ΧΥΤΑ Κέας” από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
- τον από 11/12/2017 θεωρημένο προϋπολογισμό του έργου“Κατασκευή οδού πρόσβασης
ΧΥΤΑ Κέας” από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τα τροποποιημένα προμέτρηση και προϋπολογισμό του έργου «Κατασκευή
οδού πρόσβασης για το έργο “Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Κέας”,
όπως αυτά θεωρήθηκαν στις 11/12/2017 από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου και επισυνάπτονται στην παρούσα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 263/2017

Θέμα 5ο : Τροποποίηση της 117/2016 απόφασης ΔΣ περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην
Ιουλίδα.
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Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 5ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την 117/2016 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο
ενέκρινε τροποποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεις για την Ιουλίδα, οι οποίες
συγκεντρωτικά διαμορφώθηκαν και ισχύουν έως σήμερα, ως κάτωθι:
«Α. Δεν επιτρέπεται η στάθμευση στο δρόμο από το Ροκομένο έως την Πιάτσα με εξαίρεση τις
2 (δύο) θέσεις Ιατρείου πλησίον του Περιφερειακού Ιατρείου. Θα παραχωρηθεί 1 (μία) θέση
για προσωρινή ΣΤΑΣΗ πολιτών, όπου ο κάτοχος του οχήματος θα υποχρεούνται να
παραμείνει στο όχημα του με αναμμένα τα αλάρμ με το χρονικό όριο των 10 λεπτών, για να
εξυπηρετηθεί.
Εξακολουθεί να ισχύει η θέση του ασθενοφόρου μπροστά στο Ιατρείο. Θα παραχωρηθεί 1
(μία) θέση για έκτακτα περιστατικά και 1 (μία) θέση για ΑΜΕΑ και ηλικιωμένους μεταξύ της
θέσης του ασθενοφόρου και της στάσης του λεωφορείου.
Στην Πιάτσα της Ιουλίδας δεν επιτρέπεται η στάση και στάθμευση οχημάτων. Εξαιρούνται 3
(τρεις) θέσεις για τα ταξί και 1 (μία) για προσωρινή στάθμευση των λεωφορείων
συγκοινωνίας ή μεταφορά μαθητών. Η στάθμευση θα επιτρέπεται μόνον για την αναχώρηση
των λεωφορείων και για μισή ώρα πριν το προγραμματισμένο δρομολόγιο.
Στην πιάτσα θα παραχωρηθεί 1 (μία) θέση επαγγελματικού αυτοκινήτου από τις 08.00 έως τις
17.00 (με ευθύνη των επαγγελματικών συλλόγων) η οποία θα διατίθεται μόνο σε
επαγγελματίες, οι οποίοι εργάζονται τη συγκεκριμένη ημέρα στην Ιουλίδα και χρειάζεται να
μεταφέρουν εργαλεία ή υλικά για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Ιουλίδας. Μετά το πέρας
της 17.00 η στάθμευση σε αυτή τη θέση δεν επιτρέπεται.
Θα παραχωρηθεί στην Πιάτσα 1 (μία) θέση για ΑΜΕΑ.
Θα παραχωρηθούν επίσης 3 (τρεις) θέσεις μοτοποδηλάτων.
Επιτρέπεται επίσης η προσωρινή στάση του αυτοκινήτου των ΕΛΤΑ για μισή ώρα καθημερινά
για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Ιουλίδας.
Κλείσιμο μπάρας στην είσοδο του οικισμού:
Από τη Μεγάλη Πέμπτη έως και τη Δευτέρα του Πάσχα ισχύει το κλείσιμο της μπάρας από
τις 19.00 έως και τις 05.00. Από την Τρίτη του Πάσχα και έως το 3ήμερο του Αγίου
Πνεύματος θα κλείνει κάθε Παρασκευή Σάββατο και Κυριακή τις ίδιες ώρες.
Μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ως τη πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου θα
κλείνει σε καθημερινή βάση από τις 19.00 έως τις 05.00 έκτος της Κυριακής που θα κλείνει
από τις 12.00 το μεσημέρι έως τα ξημερώματα της Δευτέρας στις 05.00.
Για το επόμενο διάστημα έως το τέλος του Σεπτεμβρίου θα κλείνει μόνο από Παρασκευή Σάββατο από τις 19.00-5.00 και Κυριακή 12.00-05.00.Επίσης κατά την παραμονή των
εθνικών εορτών 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου, καθώς επίσης και των Θεοφανίων
και του Αγίου Χαραλάμπους και την Πρωτομαγιά η μπάρα θα κλείνει από τις 19.00 έως και
το πέρας των εορταστικών εκδηλώσεων της επόμενης ημέρας. Οι ρυθμίσεις αυτές
αφορούν και τα μηχανοκίνητα δίκυκλα.
Δεν επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση σε όλη τη διαδρομή από την Πιάτσα έως και το
Δημαρχείο όπως επίσης και στην Πλατεία Δημαρχείου όλων των οχημάτων.
Εξαιρούνται 1 (μία) θέση για μηχανάκια στο χώρο μπροστά από το πρώην Ταχυδρομείο και 2
(δύο) θέσεις στην Πλατεία Δημαρχείου οι οποίες θα χωροθετηθούν επί του εδάφους.
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Παραχωρείται μία θέση για στάση για φορτοεκφόρτωση επαγγελματικών αυτοκινήτων
έμπροσθεν του παλαιού Ταχυδρομείου και άλλη μία στην Πλατεία Δημαρχείου επίσης για
φορτοεκφόρτωση επαγγελματικών αυτοκινήτων.
Παραχωρείται επίσης 1 (μία) θέση για προσωρινή στάση 10 λεπτών στην Πλατεία
Δημαρχείου.
Επιτρέπεται επίσης η προσωρινή στάση του αυτοκινήτου των ΕΛΤΑ για μισή ώρα καθημερινά
για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Ιουλίδας.
Ο χώρος στο κυρίως υπόστεγο της Πιάτσας παραχωρείται για την χρήση από παραγωγούς για
πώληση αγροτικών προϊόντων καθημερινά (08:00 – 14:00), με την ευθύνη συντονισμού από
τους Συνεταιρισμούς αλλά και την Κυριακή 08:00-14:00μμ, σύμφωνα με την εισήγηση της
Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης (10/2015, 16/2015), για την δημιουργία Αγοράς Παραγωγών.
Οι θέσεις αυτές θα χωροθετηθούν και θα σημαδευτούν επί εδάφους, επίσης θα υπάρχουν και
οι ανάλογες πινακίδες που θα καθορίζουν τους χώρους αυτούς.
Δεν επιτρέπεται η στάθμευση στις πλατείες του Αγίου Ανδρέα και Μάμα. Ισχύει μόνο η θέση
στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα Πανωχωρίου.
Β. Ισχύει η οριοθέτηση στη θέση Συνεταιρισμός Ιουλίδας θέση “Αφετηρίας” των Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς (λεωφορεία) και των ταξί, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλέστερη
μετακίνηση και μεταφορά μαθητών και πολιτών.
Γ. Παραμένουν οι δύο θέσεις στάθμευσης στην Ιουλίδα στη Θέση “Τσίπη”, τις οποίες θα τις
χρησιμοποιούν τα Σχολικά λεωφορεία μόνο κατά την σχολική περίοδο, Σεπτέμβριο – Ιούνιο
από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 7:30 έως 21:00.
Δ. Επαναπροσδιορισμός των θέσεων των υπαλλήλων στο χώρο στάθμευσης της Ιουλίδας στη
θέση Ροκομένο ως εξής:
Οι θέσεις στάθμευσης θα περιοριστούν σε:
α) 2 θέσεις για τα Υπηρεσιακά Αυτοκίνητα του Δήμου.
β) 1 θέση για το Υπηρεσιακό αυτοκίνητο της Περιφερειακής Ενότητας.
Ειδικές ρυθμίσεις :
*Στην αριστερή πλευρά ανερχόμενοι από Ροκομένο για Άγ.Λουκά μπροστά στο οικόπεδο του
Δήμου θα οριοθετηθεί χώρος για την στάθμευση ενός τουριστικού λεωφορείου ή λεωφορείου
της συγκοινωνίας.
*Δεν επιτρέπεται καθ' όλη την διάρκεια του έτους εναπόθεση αδρανών και γενικότερα
οικοδομικών υλικών εκτός και εάν είναι συσκευασμένα και απομακρυνθούν μέσα στο πέρας
της ίδιας ημέρας από αυτήν.
*Υποχρέωση των ιδιοκτητών των οικιών και εργολάβων είναι ο καθαρισμός της πλατείας
μετά την απομάκρυνση των συσκευασμένων υλικών. Κατά τις ημέρες που προαναφέραμε για
το κλείσιμο
της μπάρας θα απαγορεύεται εντελώς η εναπόθεση υλικών.
»
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Κατόπιν και της υπ’αριθμ 412/2017 απόφασης Οικονομικής επιτροπής η οποία
αποφάσισε για
1. την μη παραχώρηση μίας (1) θέσης στην Πιάτσα Ιουλίδας, για τη στάθμευση ενός
οχήματος της Διεύθυνσης του καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και για τις
ώρες λειτουργίας του καταστήματος, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:45-16:00
2. τη διάθεση μίας (1) θέσης για το νέο ασθενοφόρο του Π.Π.Ι. Κέας στις θέσεις
στάθμευσης του Ροκομένου (πλησίον των θέσεων για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα)
Εισηγούμαι την διάθεση μίας (1) θέσης για το νέο ασθενοφόρο του Π.Π.Ι. Κέας στις
θέσεις στάθμευσης του Ροκομένου (πλησίον των θέσεων για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα)
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί της τροποποίησης ως ανωτέρω
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις
διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48, παρ. 9 του Ν. 4313/2014, σε συνδυασμό με το άρθρο 109
του Ν. 2696/1999, τα άρθρα 72 παρ.1ια και 73 παρ. 1Βv του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθμ.
412/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία γνωμοδοτεί και υποβάλλει προς
ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναφορικά με την έγκριση τροποποίησης κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων στην Ιουλίδα, και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την τροποποίηση της 117/2016 απόφασης ΔΣ περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
στην Ιουλίδα, οι οποίες συγκεντρωτικά διαμορφώνονται και ισχύουν στο εξής ως κάτωθι:
Α. Δεν επιτρέπεται η στάθμευση στο δρόμο από το Ροκομένο έως την Πιάτσα με εξαίρεση
τις 2 (δύο) θέσεις Ιατρείου πλησίον του Περιφερειακού Ιατρείου. Θα παραχωρηθεί 1 (μία)
θέση για προσωρινή ΣΤΑΣΗ πολιτών, όπου ο κάτοχος του οχήματος θα υποχρεούνται να
παραμείνει στο όχημα του με αναμμένα τα αλάρμ με το χρονικό όριο των 10 λεπτών, για να
εξυπηρετηθεί.
Εξακολουθεί να ισχύει η θέση του ασθενοφόρου μπροστά στο Ιατρείο. Θα παραχωρηθεί 1
(μία) θέση για έκτακτα περιστατικά και 1 (μία) θέση για ΑΜΕΑ και ηλικιωμένους μεταξύ
της θέσης του ασθενοφόρου και της στάσης του λεωφορείου.
Στην Πιάτσα της Ιουλίδας δεν επιτρέπεται η στάση και στάθμευση οχημάτων. Εξαιρούνται
3 (τρεις) θέσεις για τα ταξί και 1 (μία) για προσωρινή στάθμευση των λεωφορείων
συγκοινωνίας ή μεταφορά μαθητών. Η στάθμευση θα επιτρέπεται μόνον για την
αναχώρηση των λεωφορείων και για μισή ώρα πριν το προγραμματισμένο δρομολόγιο.
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Στην Πιάτσα θα παραχωρηθεί 1 (μία) θέση επαγγελματικού αυτοκινήτου από τις 08.00 έως
τις 17.00 (με ευθύνη των επαγγελματικών συλλόγων) η οποία θα διατίθεται μόνο σε
επαγγελματίες, οι οποίοι εργάζονται τη συγκεκριμένη ημέρα στην Ιουλίδα και χρειάζεται να
μεταφέρουν εργαλεία ή υλικά για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Ιουλίδας. Μετά το
πέρας της 17.00 η στάθμευση σε αυτή τη θέση δεν επιτρέπεται.
Θα παραχωρηθεί στην Πιάτσα 1 (μία) θέση για ΑΜΕΑ.
Θα παραχωρηθεί μία (1) θέση για το νέο ασθενοφόρο του Π.Π.Ι. Κέας στις θέσεις
στάθμευσης του Ροκομένου (πλησίον των θέσεων για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα)
Θα παραχωρηθούν επίσης 3 (τρεις) θέσεις μοτοποδηλάτων.
Επιτρέπεται επίσης η προσωρινή στάση του αυτοκινήτου των ΕΛΤΑ για μισή ώρα
καθημερινά για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Ιουλίδας.
Κλείσιμο μπάρας στην είσοδο του οικισμού:
Από τη Μεγάλη Πέμπτη έως και τη Δευτέρα του Πάσχα ισχύει το κλείσιμο της μπάρας
από τις 19.00 έως και τις 05.00. Από την Τρίτη του Πάσχα και έως το 3ήμερο του Αγίου
Πνεύματος θα κλείνει κάθε Παρασκευή Σάββατο και Κυριακή τις ίδιες ώρες.
Μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ως τη πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου θα
κλείνει σε καθημερινή βάση από τις 19.00 έως τις 05.00 έκτος της Κυριακής που θα
κλείνει από τις 12.00 το μεσημέρι έως τα ξημερώματα της Δευτέρας στις 05.00.
Για το επόμενο διάστημα έως το τέλος του Σεπτεμβρίου θα κλείνει μόνο από Παρασκευή Σάββατο από τις 19.00-5.00 και Κυριακή 12.00-05.00.Επίσης κατά την παραμονή των
εθνικών εορτών 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου, καθώς επίσης και των Θεοφανίων
και του Αγίου Χαραλάμπους και την Πρωτομαγιά η μπάρα θα κλείνει από τις 19.00 έως
και το πέρας των εορταστικών εκδηλώσεων της επόμενης ημέρας. Οι ρυθμίσεις αυτές
αφορούν και τα μηχανοκίνητα δίκυκλα.
Δεν επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση σε όλη τη διαδρομή από την Πιάτσα έως και το
Δημαρχείο όπως επίσης και στην Πλατεία Δημαρχείου όλων των οχημάτων.
Εξαιρούνται 1 (μία) θέση για μηχανάκια στο χώρο μπροστά από το πρώην Ταχυδρομείο και
2 (δύο) θέσεις στην Πλατεία Δημαρχείου οι οποίες θα χωροθετηθούν επί του εδάφους.
Παραχωρείται μία θέση για στάση για φορτοεκφόρτωση επαγγελματικών αυτοκινήτων
έμπροσθεν του παλαιού Ταχυδρομείου και άλλη μία στην Πλατεία Δημαρχείου επίσης για
φορτοεκφόρτωση επαγγελματικών αυτοκινήτων.
Παραχωρείται επίσης 1 (μία) θέση για προσωρινή στάση 10 λεπτών στην Πλατεία
Δημαρχείου.
Επιτρέπεται επίσης η προσωρινή στάση του αυτοκινήτου των ΕΛΤΑ για μισή ώρα
καθημερινά για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Ιουλίδας.
Ο χώρος στο κυρίως υπόστεγο της Πιάτσας παραχωρείται για την χρήση από παραγωγούς
για πώληση αγροτικών προϊόντων καθημερινά (08:00 – 14:00), με την ευθύνη συντονισμού
από τους Συνεταιρισμούς αλλά και την Κυριακή 08:00-14:00μμ, σύμφωνα με την
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εισήγηση της Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης (10/2015, 16/2015), για την δημιουργία
Αγοράς Παραγωγών.
Οι θέσεις αυτές θα χωροθετηθούν και θα σημαδευτούν επί εδάφους, επίσης θα υπάρχουν και
οι ανάλογες πινακίδες που θα καθορίζουν τους χώρους αυτούς.
Δεν επιτρέπεται η στάθμευση στις πλατείες του Αγίου Ανδρέα και Μάμα. Ισχύει μόνο η
θέση στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα Πανωχωρίου.
Β. Ισχύει η οριοθέτηση στη θέση Συνεταιρισμός Ιουλίδας θέση “Αφετηρίας” των Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς (λεωφορεία) και των ταξί, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλέστερη
μετακίνηση και μεταφορά μαθητών και πολιτών.
Γ. Παραμένουν οι δύο θέσεις στάθμευσης στην Ιουλίδα στη Θέση “Τσίπη”, τις οποίες θα τις
χρησιμοποιούν τα Σχολικά λεωφορεία μόνο κατά την σχολική περίοδο, Σεπτέμβριο –
Ιούνιο από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 7:30 έως 21:00.
Δ. Επαναπροσδιορισμός των θέσεων των υπαλλήλων στο χώρο στάθμευσης της Ιουλίδας
στη θέση Ροκομένο ως εξής:
Οι θέσεις στάθμευσης θα περιοριστούν σε:
α) 2 θέσεις για τα Υπηρεσιακά Αυτοκίνητα του Δήμου.
β) 1 θέση για το Υπηρεσιακό αυτοκίνητο της Περιφερειακής Ενότητας.
Ειδικές ρυθμίσεις :
*Στην αριστερή πλευρά ανερχόμενοι από Ροκομένο για Άγ.Λουκά μπροστά στο οικόπεδο
του Δήμου θα οριοθετηθεί χώρος για την στάθμευση ενός τουριστικού λεωφορείου ή
λεωφορείου της συγκοινωνίας.
*Δεν επιτρέπεται καθ' όλη την διάρκεια του έτους εναπόθεση αδρανών και γενικότερα
οικοδομικών υλικών εκτός και εάν είναι συσκευασμένα και απομακρυνθούν μέσα στο πέρας
της ίδιας ημέρας από αυτήν.
*Υποχρέωση των ιδιοκτητών των οικιών και εργολάβων είναι ο καθαρισμός της πλατείας
μετά την απομάκρυνση των συσκευασμένων υλικών. Κατά τις ημέρες που προαναφέραμε
για το κλείσιμο της μπάρας θα απαγορεύεται εντελώς η εναπόθεση υλικών.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 264/2017
Θέμα 6ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Κέας
στην έκθεση Τουρισμού “BOOT 2018” στη Γερμανία (20-28 Ιανουαρίου 2018,
Dusseldorf).
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος
το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει
δαπάνη για τη συμμετοχή του Δήμου Κέας με φυσική παρουσία σε Διεθνή Τουριστική Έκθεση
στο Ντίσελντορφ, Γερμανία. Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 437/14.12.2017 έγγραφό του,
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το Τμήμα Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μας ενημερώνει για τη συμμετοχή της
Περιφέρειας στη διεθνή τουριστική έκθεση “BOOT 2018”, που θα λάβει χώρα στο
Ντίσελντορφ από τις 20 έως και τις 28 Ιανουαρίου 2018. Πρόκειται για μια έκθεση που είναι
σημαντικός πόλος έλξης για επισκέπτες από όλη την Ευρώπη, αλλά και από διάφορες άλλες
χώρες, που προάγουν τον τουρισμό με θεματικές προτάσεις και έμφαση στον καταδυτικό και
θαλάσσιο τουρισμό σκαφών αναψυχής.
Κατόπιν της συνέχειας στη συνεργασία του Δήμου Κέας με τον Δήμαρχο της πόλης του
Ντίσελντορφ και με τον πρόεδρο της Έκθεσης, με τον οποίο διατηρείται προσωπική επαφή,
και δεδομένων των θετικών αποτελεσμάτων της περσινής παρουσίας του περιπτέρου της Κέας
και την αύξηση επισκεπτών από την Γερμανία που ασχολούνται με τον καταδυτικό τουρισμό,
θεωρήθηκε χρήσιμο για το νησί της Κέας να συμμετέχει και φέτος στην έκθεση.
Η συμμετοχή του Δήμου Κέας για το 2018, θα γίνει μέσω του περιπτέρου της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Προτείνεται να εκπροσωπήσει το Δήμο Κέας, το μέλος της
Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης, κ. Γιάννης Τζαβελάκος, ο οποίος
δραστηριοποιείται στον τομέα του καταδυτικού τουρισμού. Την έκθεση θα επισκεφθεί για
κάποιες μέρες και ο Δήμαρχος Κέας και Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής, κ. Ιωάννης
Ευαγγέλου.
Η συμμετοχή του Δήμου Κέας θεωρείται σημαντική, καθώς η Γερμανία αποτελεί μία
τουριστική αγορά που δραστηριοποιείται τόσο ομαδικά, όσο και ατομικά σε φυσιολατρικό
τουρισμό, και τα τελευταία χρόνια, εμφανίζει μια έντονη δραστηριότητα και συμμετοχή στον
καταδυτικό τουρισμό. Στην έκθεση συμμετέχουν, όπως και πέρυσι δημοσιογράφοι από έγκυρα
και γνωστά περιοδικά στον χώρο της κατάδυσης και του θαλάσσιου τουρισμού, που έχουν
πολλές φορές αρθρογραφήσει για τα ναυάγια της Κέας και τις δυνατότητες που προσφέρει το
νησί σε αυτόν τον τομέα, και κάποιοι από ατούς έχουν επανειλημμένα επισκεφθεί την Κέα.
Οι δαπάνες αφορούν σε:
- Έξοδα συμμετοχής του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής &
Ανάπτυξης Ιωάννη Ευαγγέλου στην Έκθεση (μετακίνηση, διαμονή, ημερήσια αποζημίωση)
έως του ποσού των 900,00€, ποσό το οποίο θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό οικ. Έτους
2018 με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
- Έξοδα συμμετοχής μέλους της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης κ. Ιωάννη
Τζαβελάκου στην Έκθεση (μετακίνηση, διαμονή, ημερήσια αποζημίωση) έως του ποσού των
900,00€ , ποσό το οποίο θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2018.
- Έξοδα μεταφοράς έντυπου προωθητικού υλικού του Δήμου στο χώρο της έκθεσης, έως
του ποσού των 500,00€, ποσό το οποίο θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό οικ. Έτους
2018, με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στην Έκθεση
Τουρισμού BOOT 2018 που θα διεξαχθεί στο Ντίσελντορφ και τη δαπάνη που αυτή
δημιουργεί
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1-Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στη διεθνή τουριστική έκθεση «ΒΟΟΤ 2018»,
που θα λάβει χώρα στο Ντίσελντορφ, Γερμανία από τις 20 έως και τις 28 Ιανουαρίου 2018, με
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φυσική παρουσία, μέσω του Δημάρχου κ.Ιωάννη Ευαγγέλου, καθώς και του μέλους της
Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης κ. Ιωάννη Τζαβελάκου.
2-Εγκρίνει τις δαπάνες και θα διαθέσει τις σχετικές πιστώσεις από τον προϋπολογισμό
οικ. Έτους 2018 με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα κάτωθι:
- Έξοδα συμμετοχής του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής
& Ανάπτυξης κ. Ιωάννη Ευαγγέλου στην Έκθεση (μετακίνηση, διαμονή, ημερήσια
αποζημίωση) έως του ποσού των 900,00€,
- Έξοδα συμμετοχής μέλους της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης κ.
Ιωάννη Τζαβελάκου στην Έκθεση (μετακίνηση, διαμονή, ημερήσια αποζημίωση) έως του
ποσού των 900,00€
- Έξοδα μεταφοράς έντυπου προωθητικού υλικού του Δήμου στο χώρο της έκθεσης, έως
του ποσού των 500,00€,
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 265/2017

Λύεται η συνεδρίαση.
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Ο Πρόεδρος
Στέφανος Βρεττός

Τα μέλη
1. Γεώργιος Πατητής
2. Εμμανουήλ Λέανδρος
3. Δημήτριος Καβαλιέρος
4. Κων/νος Θώδος
5. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη
6. Ελευθερία Μορφωνιού
7. Αντώνιος Παούρης
8. Νικόλαος. Πολίτης
9. Νικόλαος Ζουλός
10. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
11. Δημήτριος Μουζάκης
12. Βασιλική Δεμένεγα
13. Βασίλειος Βρέτταρος
14. Σώζα Μουζάκη
15. Ελευθέριος Τζουβάρας
16. Νικόλαος Παούρης
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