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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 1ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 12η  Ιανουαρίου 2018 

 

Σήμερα, 12 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό 

Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου 

«Στυλιανός Ρέστης» στην Κορησσία, ύστερα από την 53/8-1-2018 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 13 μέλη.  
 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ     
1. Γεώργιος Δ. Πατητής 1. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος    
2. Στέφανος Αθ. Βρεττός   2. Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος 
3. Δημήτριος Καβαλιέρος 3. Νικόλαος Στ. Παούρης 
4. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού 4. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη 

(προσήλθε κατά τη συζήτηση του 18ου θέματος) 
5. Αντώνιος Β. Παούρης  

6. Νικόλαος Αυγ. Πολίτης  

7. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος  

8. Νικόλαος Αντ. Ζουλός  

9. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
10. Δημήτριος Ν. Μουζάκης    

11. Σώζα Αντ. Μουζάκη  

12. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας  

13. Βασιλική Δ. Δεμένεγα  

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Μανούσος 

Ψημίτης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορησσίας κ. Δημήτριος Πολίτης, ενώ  

ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου,  απουσιάζει. 
 

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την τήρηση 

των πρακτικών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1

ης
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12/1/2018 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  53/8-1-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 
 

 

Θέμα 1
ο
: Σύσταση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2018. [εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]  
Θέμα 2

ο
: Σύσταση επιτροπής ενστάσεων για θέματα ύδρευσης. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. 

Ιωάννης Ευαγγέλου]  
Θέμα 3

ο
: Ορισμός εκπροσώπου ως μέλος στην επιτροπή του άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ. για 

τον καθορισμό πολυσύχναστων παραλιών [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]  
Θέμα 4

ο
: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/2016. [εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]  
Θέμα 5

ο
: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων 

παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/2016. [εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]  
Θέμα 6

ο
: Σύσταση επιτροπών επισκευής οχημάτων & μηχανημάτων & παραλαβής 

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

ο
: Σύσταση Επιτροπής Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων. [εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]  
Θέμα 8

ο
: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κέας στο Α/θμιο & Β/θμιο Συμβούλιο 

επιθεωρήσεως θεάτρων, κινηματογράφων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των 

Α.Ν. 445 και 446/1937. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]  
Θέμα 9

ο
: Ορισμός μελών της επιτροπής σφραγίσματος καταστημάτων από μόνιμους 

υπαλλήλους του Δήμου. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 
Θέμα 10

ο
: Ορισμός μελών της επιτροπής δημοπρασιών του Δήμου Κέας. [εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 
Θέμα 11

ο
: Έγκριση για την μετακίνηση εκτός έδρας του Δημάρχου Κέας. [εισηγητής 

Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Στέφανος Βρεττός] 
Θέμα 12

ο
: Έγκριση για την μετακίνηση εκτός έδρας των Αντιδημάρχων Κέας. 

[εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Στέφανος Βρεττός] 
Θέμα 13

ο
: Έγκριση για κάλυψη δαπάνης  κινητής τηλεφωνίας  στο Δήμαρχο τους  

Αντιδημάρχους και την Τεχνική Υπηρεσία. [εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Στέφανος 

Βρεττός] 
Θέμα 14

ο
: Παράταση μίσθωσης ακινήτου που εκμισθώνει ο Δήμος Κέας για το 2018. 

[εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Στέφανος Βρεττός] 
Θέμα 15

ο
: Έγκριση δαπάνης  επιδόματος σίτισης και καταλύματος διαμονής  ιατρών 

ΠΠΙ Κέας για το  2018. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 
Θέμα 16

ο
: Έγκριση δαπάνης για τη διαμονή και μετακίνηση των ειδικών του 

κλιμακίου Κέας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ & Δ. Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ 

για το έτος 2018. [εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Στέφανος Βρεττός] 
Θέμα 17

ο
: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων ΟΑΕΔ για την καταβολή «ασφαλιστικών 

εισφορών στο ΙΚΑ υπαλλήλων μέσω του προγράμματος ''Προώθηση της απασχόλησης 

Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ''. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. 

Ιωάννης Ευαγγέλου] 
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Θέμα 18
ο
: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Κέας. 

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 
Θέμα 19

ο
: Έγκριση δωρεάς ασθενοφόρου οχήματος στη 2

η
 ΔΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου 

για τις ανάγκες του ΠΠΙ Κέας [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου] 
Θέμα 20

ο
: Αίτημα εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου. [εισηγητής: Πρόεδρος κ. Στ. 

Βρεττός] 
Θέμα 21

ο
: Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 
Θέμα 22

ο
: Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης της σύμβασης προμήθειας 

υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Κέας. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης 

Ευαγγέλου] 
Θέμα 23

ο
: Αποδοχή παραίτησης και εκλογή νέου Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου.  

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 
Θέμα 24

ο
: Αποδοχή παραίτησης και εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου. 

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 
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Θέμα 1
ο
: Σύσταση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2018.  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στ. Βρεττός εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με τον νόμο 1080/80, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.8 

του άρθρου 7 του Ν. 2307/95, πρέπει να συσταθεί επιτροπή για τη συμβιβαστική επίλυση 

των φορολογικών διαφορών μεταξύ του Δήμου και των φορολογουμένων, για την βεβαίωση 

ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, 

τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου.  
Η εν λόγω επιτροπή συγκροτείται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου, με απόφαση του Δ.Σ 

και αποτελείται από δύο Δημοτικούς Συμβούλους και από ένα φορολογούμενο δημότη. Ο 

φορολογούμενος δημότης επιλέγεται με τον αναπληρωτή του από το Δημοτικό Συμβούλιο 

από τον κατάλογο των φορολογουμένων. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του ορίζονται με την απόφαση 

συγκρότησης της επιτροπής. 
Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί δημοτικός υπάλληλος που ορίζεται με τον 

αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση. 
Προτείνονται ως μέλη της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2018, 

από της παρούσης έως 31/12/2018 οι εξής: 
1. Γεώργιος Πατητής, Δημοτικός Σύμβουλος, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον 

Νικόλαο Πολίτη, Δημοτικό Σύμβουλο 
2. Ελευθερία Μορφωνιού, Δημοτική Σύμβουλο, με αναπληρώτρια την Μαρία 

Ξυδοπούλου - Κορασίδη, Δημοτική Σύμβουλο  
3. Αντωνία Τσούφη, Δημότη με αναπληρωματικό μέλος τον Στυλιανό Βασιλάκη, 

Δημότη. 
Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η Γεωργία Μπουγάδη, δημοτική υπάλληλος με αναπληρώτρια 

την επίσης δημοτική υπάλληλο, κα Αθηνά Μορφωνιού. 
  
 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

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

του Προέδρου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Συγκροτεί επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών για το ημερολογιακό έτος 2018 

αποτελούμενη από τους: 
1. Γεώργιος Πατητής, Δημοτικός Σύμβουλος, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον 

Νικόλαο Πολίτη, Δημοτικό Σύμβουλο 
2. Ελευθερία Μορφωνιού, Δημοτική Σύμβουλο, με αναπληρώτρια την Μαρία 

Ξυδοπούλου - Κορασίδη, Δημοτική Σύμβουλο  
3. Αντωνία Τσούφη, Δημότη με αναπληρωματικό μέλος τον Στυλιανό Βασιλάκη, 

Δημότη. 
Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η Γεωργία Μπουγάδη, δημοτική υπάλληλος με αναπληρώτρια 

την επίσης δημοτική υπάλληλο, κα Αθηνά Μορφωνιού. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 1/2018 
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Θέμα 2
ο
: Σύσταση επιτροπής ενστάσεων για θέματα ύδρευσης.  

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στ. Βρεττός εισηγούμενος το 2
ο
  θέμα της ημερήσιας 

διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 3463/2006 και 70 

του Ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την 

επεξεργασία και την εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του.  
Στις επιτροπές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με την απόφαση 

συγκρότησης. Στις επιτροπές μετέχουν επίσης σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις 

παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ή/ 

και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών 

φορέων της περιοχής. 
Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη την παραγρ. 3.4 των οικονομικών όρων του 

Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Κέας, καλούμαστε να συγκροτήσουμε τριμελή Επιτροπή 

Ενστάσεων Ύδρευσης, αποτελούμενη από Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφία, ο οποίος 

προεδρεύει της επιτροπής, ένα μέλος της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και ένα 

μέλος υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ή εμπειρογνώμονα. Η θητεία της εν 

λόγω επιτροπής θα έχει διάρκεια από τη λήψη της παρούσας και έως την 31.12.2018. 
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' αριθμ. 

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’),  
Η Υπηρεσία Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών διενήργησε την κλήρωση για 

την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν την 

Επιτροπή ενστάσεων για θέματα ύδρευσης του Δήμου Κέας για το έτος 2018. Τα ονόματα 

των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. Πρωτ. 104/11-1-2018 

Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας. 
Προτείνεται, από της παρούσης έως 31/12/2018 η συγκρότηση της εν λόγω 

επιτροπής ως εξής: 
Τακτικά μέλη: Αντώνιος Παούρης, δημοτικός σύμβουλος, ως πρόεδρος 
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                     ....................................................., δημοτικός σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας,  
                      Αθηνά Μορφωνιού, ΤΕ Εφοριακών υπάλληλος του Δήμου  
 

Αναπληρωματικά μέλη: Νικόλαος Πολίτης, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας 
                                  ...................................................., δημοτικός σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας,  
                                 Ιωάννα Αθανασοπούλου, ΤΕ Εφοριακών, υπάλληλος του Δήμου  
 

Η επικεφαλής της μειοψηφίας, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου προτείνει ως τακτικό μέλος το 

δημοτικό σύμβουλο, κ . Βασίλειο Βρέτταρο και ως αναπληρωματικό μέλος το δημοτικό 

σύμβουλο, κ. Δημήτριο Μουζάκη  
 

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

διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 3463/2006 και 70 του Ν. 3852/2010 και την εισήγηση του 

Προέδρου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Συγκροτεί επιτροπή ενστάσεων για θέματα ύδρευσης αποτελούμενη από τους:  
Τακτικά μέλη: Αντώνιος Παούρης, δημοτικός σύμβουλος, ως πρόεδρος 
Βασίλειος Βρέτταρος, δημοτικός σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας 
Αθηνά Μορφωνιού, ΤΕ Εφοριακών υπάλληλος του Δήμου 
 

Αναπληρωματικά μέλη: Νικόλαος Πολίτης, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας 
Δημήτριος Μουζάκης, δημοτικός σύμβουλος, μέλος μειοψηφίας 
Ιωάννα Αθανασοπούλου, ΤΕ Εφοριακών, υπάλληλος του Δήμου  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:   2/2018 
 

 

Θέμα 3
ο
: Ορισμός εκπροσώπου ως μέλος στην επιτροπή του άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ. για 

τον καθορισμό πολυσύχναστων παραλιών . 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στ. Βρεττός εισηγούμενος το 3
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης αναφέρει ότι, ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει εκπρόσωπο του 

Δήμου και νόμιμο αναπληρωτή αυτού, προκειμένου να συμμετάσχει ως μέλος στην 

επιτροπή του άρθρου 35 του Γενικού Κώδικα Λιμένος. 
 Η επιτροπή συγκροτείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου και έχει ως 

αρμοδιότητα τη λειτουργία των παραλιών κατά τους θερινούς μήνες (οργανωμένες παραλίες 

λουομένων κ.λπ.), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Γ.Κ.Λ. 20 (ΦΕΚ 

444Β’/1999) και το άρθρο 1 του Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ 18Α’/2000). 
 Προς τούτο προτείνουμε ως εκπρόσωπο του Δήμου μας στην εν λόγω επιτροπή την 

κα Ελευθερία Μορφωνιού, δημοτική σύμβουλο ως τακτικό μέλος και την κα Μαρία 

Ξυδοπούλου – Κορασίδη, δημοτική σύμβουλο ως αναπληρώτρια αυτής. 



1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 12η Ιανουαρίου 2018 

7 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε τα παραπάνω,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Κέας στην επιτροπή του άρθρου 35 του Γ.Λ.Κ. αρ. 20 

ΦΕΚ 444Β/99 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Λαυρίου από της παρούσης και έως την 

31/12/2018 την κα Ελευθερία Μορφωνιού, δημοτική σύμβουλο ως τακτικό μέλος και την 

κα Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη, δημοτική σύμβουλο ως αναπληρώτρια αυτής. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 3/2018 
 

 

Θέμα 4
ο
: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/2016.  
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στ. Βρεττός εισηγούμενος το 3
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010: «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». 
Σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 

49 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016: «1.Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων 

συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα από φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά 

όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή 

υποψηφίων,  
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή 

τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,  
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,  
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού 

διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή 

υποψηφίους, 
ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, 

την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση 

των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,  
στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,  
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη 

σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης 

της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου και 
η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές 

που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής. 
2.Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη 

(συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων 

προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). Η γνώμη (π.χ επί της βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η 
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πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των 

οργάνων αυτών να προκύπτει από το μέσο όρo των προτάσεων. 
3.Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για 

συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η 

αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση 

οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε 

ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί 

εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της 

διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα 

συγκροτούνται με απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να 

συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την 

αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Οι αποφάσεις 

συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς 

από τους οποίους αυτά προέρχονται. 
4.Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και 

οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο 

αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω. 
5.Στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, ως γνωμοδοτικά όργανα μπορεί να ορίζονται 

και οργανωτικές μονάδες ενταγμένες στη διοικητική δομή της αναθέτουσας αρχής ή του 

φορέα που έχει αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης. 
6.Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες 

αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής 

Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου. 
7.Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει 

υποχρεωτικά ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344. […] 
11.Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν 

των οριζόμενων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα: 
α) Συγκροτείται τριμελές ή πενταμελές γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή 

διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης). Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και 

προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό 

γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη 

του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο 

για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης 

προσφορών κ.λπ.). 
β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα 

θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε 

μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή 

αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, 

συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση 

όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και 

εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες. 
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γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται οι όροι για τη 

συγκρότηση των πρωτοβάθμιων, μόνιμων ή μη, και των δευτεροβάθμιων επιτροπών 

παραλαβής, η σύνθεση αυτών, η διαδικασία επιλογής των μελών τους και κάθε άλλο θέμα 

σχετικά με το παραπάνω. 
δ) Για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινομένου οργάνου. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της 

επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογημένης 

αδυναμίας για την συμπλήρωση ή την συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα αρχή τη διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων 

της για τη συγκρότηση της Επιτροπής. 
ε) Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι 

αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 

4024/2011 (Α' 226). 
 στ. Τα γνωμοδοτικά όργανα της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από 

υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί το 

διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις 

ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.» 
 

Η Υπηρεσία Οικονομικού-Διοικητικού ανακοίνωσε την πραγματοποίηση κλήρωσης με το 

υπ'αρίθμ.πρωτ. 74-09/01/2018 έγγραφό της, το οποίο τοιχοκολλήθηκε στο Δημαρχείο Κέας 

και διενήργησε την υπ'αρίθμ.πρωτ.  102/11.01.2018 , κλήρωση για την ανάδειξη των μελών 

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

παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2018 

βάσει του Ν. 4412/2016». Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο 

υπ’ αριθ.πρωτ. 102/11.01.2018 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας, όπως και 

η υπ’ αριθ.πρωτ. 76-09/01/2018 “Λίστα Υπάλληλων” . 
 

Τα ονόματα των υπαλλήλων  που κληρώθηκαν σύμφωνα με το υπ’ αριθ.πρωτ. 

102/11.01.2018 πρακτικό είναι : 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Βασιλική  Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ 

2 Σωτηρία   Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός 

3 Μαρία  Φιλιππούση ΔΕ1 Διοικητικός 

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 
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1 Τριαντάφυλλος   Αλεξίου ΔΕ Εφοριακών 

2 Ιωάννης  Πορίχης ΔΕ28 Χειριστής Μηχανημάτων Έργου 

3 Φανή Άννα Μπαλατσού ΔΕ1 Διοικητικός 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να συγκροτήσει την Επιτροπή παρακολούθησης 

και παραλαβής προμηθειών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 

49 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016 
3. Την υπ'αριθμ'πρωτ. 76/09.01.2018 λίστα των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο. 
 4.Το υπ’ αριθ.πρωτ. 102/11.01.2018 Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται από τους 

τρεις υπαλλήλους της Υπηρεσίας Οικονομικού Διοικητικού, που διενήργησαν την 

κλήρωση. 
 5. Την υπ'αρίθμ.πρωτ. 74-09/01/2018 σχετική ανακοίνωση κλήρωσης. 
 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

1. Συγκροτεί την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών από τρία τακτικά 

μέλη και τρία αναπληρωματικά, ως εξής: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Βασιλική  Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ 

2 Σωτηρία   Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός 

3 Μαρία  Φιλιππούση ΔΕ1 Διοικητικός 

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Τριαντάφυλλος   Αλεξίου ΔΕ Εφοριακών 

2 Ιωάννης  Πορίχης ΔΕ28 Χειριστής Μηχανημάτων Έργου 

3 Φανή Άννα Μπαλατσού ΔΕ1 Διοικητικός 

 
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Βασιλική Πετρή. 
 

2. Η Επιτροπή εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της 
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σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς 

ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη 

σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο,  συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα,   παρακολουθεί και 

ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 

τήρησης των ως άνω όρων. 
 

3. Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια.  
 

Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 4/2018 
 

 

Θέμα 5
ο
: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων 

παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/2016.  
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Στ. Βρεττός εισηγούμενος το 5
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης 

αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010: «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.» 
Σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περιπτ. 49 

του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016: «1.Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων 

συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα από φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά 

όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,  
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους 

στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,  
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,  
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου 

ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 
ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την 

απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των 

εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,  
στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,  
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση 

και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της 

σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου και 
η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που 

υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής. 
2.Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη 

(συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων 

προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). Η γνώμη (π.χ επί της βαθμολόγησης) του οργάνου είναι 

η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των 

οργάνων αυτών να προκύπτει από το μέσο όρo των προτάσεων. 
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3.Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για 

συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει 

η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση 

οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε 

ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί 

εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση 

της διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα 

συγκροτούνται με απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να 

συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την 

αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Οι αποφάσεις 

συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς 

από τους οποίους αυτά προέρχονται. 
4.Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι 

ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο 

αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω. 
5.Στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, ως γνωμοδοτικά όργανα μπορεί να ορίζονται και 

οργανωτικές μονάδες ενταγμένες στη διοικητική δομή της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα 

που έχει αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης. 
6.Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής 

Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου. 
7.Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά 

ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344. […] 
11.Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των 

οριζόμενων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα: 
α) Συγκροτείται τριμελές ή πενταμελές γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή 

διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης). Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και 

προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό 

γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη 

του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο 

για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης 

προσφορών κ.λπ.). 
β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών 

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα 

θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε 

μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή 

αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, 

συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση 

όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και 

εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες. 
γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που δημοσιεύεται 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται οι όροι για τη συγκρότηση 

των πρωτοβάθμιων, μόνιμων ή μη, και των δευτεροβάθμιων επιτροπών παραλαβής, η 
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σύνθεση αυτών, η διαδικασία επιλογής των μελών τους και κάθε άλλο θέμα σχετικά με το 

παραπάνω. 
δ) Για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινομένου οργάνου. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της 

επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογημένης 

αδυναμίας για την συμπλήρωση ή την συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα αρχή τη διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων 

της για τη συγκρότηση της Επιτροπής. 
ε) Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι 

αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του 

ν. 4024/2011 (Α' 226). 
στ. Τα γνωμοδοτικά όργανα της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους 

που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό ή 

σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά 

γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.» 
 
   Η Υπηρεσία Οικονομικού-Διοικητικού ανακοίνωσε την πραγματοποίηση κλήρωσης με το 

υπ'αρίθμ.πρωτ. 75-09/01/2018 έγγραφό της,το οποίο τοιχοκολλήθηκε στο Δημαρχείο Κέας 

και διενήργησε την υπ'αρίθμ.πρωτ.  103/11.01.2018 , κλήρωση για την ανάδειξη των μελών 

(τακτικών και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν την “Eπιτροπή παραλαβής του 

αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018 βάσει 

του Ν. 4412/2016”. Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο υπ’ 

αριθ.πρωτ. 103/11.01.2018 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας , όπως και η 

υπ’ αριθ.πρωτ. 77-09/01/2018 “Λίστα Υπάλληλων” . 
 

Τα ονόματα των υπαλλήλων  που κληρώθηκαν σύμφωνα με το υπ’ αριθ.πρωτ. 

103/11.01.2018 πρακτικό είναι : 
 

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα 

1. Μαρία Φιλιππούση ΔΕ1 Διοικητικός 

2. Σοφία Νεχαλιώτου ΠΕ1 Διοικητικός Οικονομολόγος 

3. Τριαντάφυλλος Αλεξίου ΔΕ Εφοριακών 

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1. Αθηνά Μορφωνιού ΤΕ Εφοριακών 

2. Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 

3. Φανή Άννα Μπαλατσού ΔΕ1 Διοικητικός 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να συγκροτήσει την Επιτροπή παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 
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Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αφού έλαβαν υπόψη τους την ανωτέρω εισήγηση και: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περιπτ. 49 

του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016 
3. Την υπ'αριθμ'πρωτ. 77/09.01.2018 λίστα των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο. 

      4.Το υπ’ αριθ.πρωτ. 103/11.01.2018 Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται από τους 

τρεις υπαλλήλους της Υπηρεσίας Οικονομικού Διοικητικού, που διενήργησαν την 

κλήρωση. 
      5. Την υπ'αρίθμ.πρωτ. 75-09/01/2018 σχετική ανακοίνωση κλήρωσης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Συγκροτεί την Επιτροπή παραλαβής γενικών υπηρεσιών, από τρία τακτικά μέλη και τρία 

αναπληρωματικά, ως εξής: 
 
 

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα 

1. Μαρία Φιλιππούση ΔΕ1 Διοικητικός 

2. Σοφία Νεχαλιώτου ΠΕ1 Διοικητικός Οικονομολόγος 

3. Τριαντάφυλλος Αλεξίου ΔΕ Εφοριακών 

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1. Αθηνά Μορφωνιού ΤΕ Εφοριακών 

2. Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 

3. Φανή Άννα Μπαλατσού ΔΕ1 Διοικητικός 

 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Μαρία Φιλιππούση. 
 

2. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού 

σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών.  
 

3. Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια.  
 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 5/2018 
 
 

Θέμα 6
ο
: Σύσταση Επιτροπής συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου 

(ανάθεση επισκευών-αγοράς ανταλλακτικών). 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Στ. Βρεττός εισηγούμενος το 6
ο
 θέμα της ημερήσιας 



1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 12η Ιανουαρίου 2018 

15 

 

διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 2396/53 και των υπ’ αριθ. 

3373/390/1975 – 4993/745/1975 υπουργικών αποφάσεων θα πρέπει να οριστεί επιτροπή η 

οποία θα αναθέτει τις επισκευές και την αγορά ανταλλακτικών για τα οχήματα του 

Δήμου.  
 Προτείνω στο συμβούλιο τη σύσταση της εν λόγω επιτροπής η οποία είναι τριμελής 

και αποτελούμενη από υπαλλήλους του Δήμου με τα αναπληρωματικά τους μέλη. 
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' αριθμ. 

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’). 
Η Υπηρεσία Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών διενήργησε την κλήρωση για 

την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν την 

επιτροπή συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου για το έτος 2018.  
Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. Πρωτ. 

116/11-1-2018 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας . 
Σύμφωνα με αυτό: 
 

Τριμελής επιτροπή συντήρησης  
και επισκευής των οχημάτων του Δήμου 

 

1. Ιωάννα Αθανασοπούλου, ΤΕ/Εφοριακών, με αναπληρωματικό μέλος τον Περδικάρη 

Λεωνίδα, ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός 
2. Μαριάννα Μωραϊτη, ΔΕ1 Διοικητικός, με αναπληρωματικό μέλος τον Ιωάννη Πορίχη, 

ΔΕ28 Χειριστής Μηχανημάτων Έργου  
3. Σωτηρία Μυκωνιάτη,  ΔΕ1 Διοικητικός, με αναπληρωματικό μέλος την Μαρία 

Φιλιππούση,  ΔΕ1 Διοικητικός 
 

Το έργο της επιτροπής συνίσταται στην ανάθεση των επισκευαστικών εργασιών και 

της αγοράς των ανταλλακτικών, μέσω της έκδοσης ΔΕΛΤΙΟΥ ή ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Συγκροτεί: 
Τριμελή επιτροπή για την συντήρηση και επισκευής των οχημάτων του Δήμου 

(ανάθεση των επισκευαστικών εργασιών και της αγοράς των ανταλλακτικών), 

αποτελούμενη από τους: 
 

1. Ιωάννα Αθανασοπούλου, ΤΕ/Εφοριακών, με αναπληρωματικό μέλος τον Περδικάρη 

Λεωνίδα, ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός 
2. Μαριάννα Μωραϊτη, ΔΕ1 Διοικητικός, με αναπληρωματικό μέλος τον Ιωάννη Πορίχη, 

ΔΕ28 Χειριστής Μηχανημάτων Έργου  
3. Σωτηρία Μυκωνιάτη,  ΔΕ1 Διοικητικός,, με αναπληρωματικό μέλος την Μαρία 

Φιλιππούση,  ΔΕ1 Διοικητικός 
 

Το έργο της επιτροπής συνίσταται στην ανάθεση των επισκευαστικών εργασιών και 

της αγοράς των ανταλλακτικών, μέσω της έκδοσης ΔΕΛΤΙΟΥ ή ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 6/2018 
 

 

Θέμα 7
ο
: Σύσταση Επιτροπής Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων.  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στ. Βρεττός, ο οποίος εισηγούμενος το 7
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17-23 του Ν. 2119/93 κύρωση 

κώδικα διατάξεων περί Μητρώων Αρρένων, το ετήσιο Μητρώο Αρρένων καταρτίζεται από 

τριμελή επιτροπή που συγκροτείται ως ακολούθως: 
Στους Δήμους από: 

1. τον Δήμαρχο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,  
2. τον αρμόδιο για τα μητρώα αρρένων, υπάλληλο του Δήμου και από  
3. τον οικείο Ληξίαρχο, ως μέλη. 
4.  Όπου η ιδιότητα του ληξιάρχου συμπίπτει στο πρόσωπο ενός από τα λοιπά μέλη της 

επιτροπής, μετέχει σε αυτήν ένας δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται, με τον αναπληρωτή 

του, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους. 
Έργο της Επιτροπής είναι η κατάρτιση ονομαστικού καταλόγου, στον οποίο 

αναγράφονται ονομαστικά όλοι οι άρρενες και η τήρηση όλων των προβλεπόμενων –στις 

ανωτέρω διατάξεις- διαδικασιών μέχρι την τελική επικύρωση του προαναφερθέντος 

καταλόγου.  
Επειδή η αρμόδια υπάλληλος για τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας κα Μωραϊτη 

Μαριάννα είναι και η Ληξίαρχος, προτείνεται να οριστεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος 

Καβαλιέρος ως τρίτο μέλος της επιτροπής, με αναπληρώτρια τη δημοτική σύμβουλο κα 

Ελευθερία Μορφωνιού. 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον ορισμό του Αντιδημάρχου κ. 

Δημητρίου Καβαλιέρου ως τρίτο μέλος της επιτροπής, με αναπληρώτρια τη δημοτική 
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σύμβουλο κα Ελευθερία Μορφωνιού, και επομένως, τη σύσταση της Επιτροπής Κατάρτισης 

Ετήσιου Μητρώου Αρρένων αποτελούμενη από: 
 τον Δήμαρχο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,  
 την αρμόδιο για τα μητρώα αρρένων, υπάλληλο του Δήμου κα Μωραϊτη Μαριάννα 

και  
 τον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Καβαλιέρο με αναπληρώτρια τη δημοτική σύμβουλο 

κα Ελευθερία Μορφωνιού 
 

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

διατάξεις των άρθρων 17-23 του Ν. 2119/93 και την εισήγηση του Προέδρου, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τον ορισμό του Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Καβαλιέρου ως τρίτο μέλος της 

επιτροπής κατάρτισης Μ.Α, με αναπληρώτρια τη δημοτική σύμβουλο κα Ελευθερία 

Μορφωνιού. 
Και επομένως, τη σύσταση της Επιτροπής Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων 

αποτελούμενη από: 
1. τον Δήμαρχο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,  
2. την αρμόδιο για τα μητρώα αρρένων, υπάλληλο του Δήμου κα Μωραϊτη Μαριάννα 

και  
3. τον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Καβαλιέρο με αναπληρώτρια τη δημοτική σύμβουλο 

κα Ελευθερία Μορφωνιού 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 7/2018 
 

 

Θέμα 8
ο
: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κέας στο Α/θμιο & Β/θμιο Συμβούλιο 

επιθεωρήσεως θεάτρων, κινηματογράφων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των 

Α.Ν. 445 και 446/1937. 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στ. Βρεττός εισηγούμενος το 8
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης 

αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 11 του Ν. 2307/95 «στο 

πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο συμβούλιο επιθεώρησης θεάτρων κινηματογράφων, που 

συγκροτείται με απόφαση Νομάρχη (Α.Ν 445/37, 446/37 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 

Ν. 2026/92 (ΦΕΚ 43 Α) και της υπ’ αριθ. 7004/15/7/λβ από 21-9-92 απόφασης των 

Υπουργών Προεδρίας και Κυβέρνησης Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης), συμμετέχει 

εκπρόσωπος του οικείου ΟΤΑ ως πρόεδρος. Χρέη γραμματέα των ανωτέρω συμβουλίων 

εκτελεί υπάλληλος του ΟΤΑ. Με το Νόμο 3852/2010 η απόφαση συγκρότησης των εν λόγω 

συμβουλίων λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. 
Ύστερα από τα ανωτέρω εισηγούμαστε στο Δ.Σ τη λήψη σχετικής απόφασης ορισμού 

τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου Κέας. 
Χρέη γραμματέα προτείνεται να εκτελέσει η δημοτική υπάλληλος Μωραΐτη Μαριάννα 

με αναπληρώτρια την δημοτική υπάλληλο κ. Μυκωνιάτη Σωτηρία. 
Προτείνουμε ως εκπρόσωπους του Δήμου  στα  συμβούλια  τους εξής:  
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1. Για το  πρωτοβάθμιο συμβούλιο τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. 

Στέφανο Βρεττό με αναπληρώτρια τη δημοτική σύμβουλο κα Ελευθερία 

Μορφωνιού  και 
2. Για το  δευτεροβάθμιο συμβούλιο τη δημοτική σύμβουλο κα Ελευθερία 

Μορφωνιού  με αναπληρωτή τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ. Στέφανο 

Βρεττό. 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 

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

διατάξεις και την εισήγηση του Προέδρου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

Ορίζει  ως εκπρόσωπους του Δήμου  στα  συμβούλια  τους εξής:  
 

1. Για το  πρωτοβάθμιο συμβούλιο τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. 

Στέφανο Βρεττό με αναπληρώτρια τη δημοτική σύμβουλο κα Ελευθερία Μορφωνιού  και  
2. Για το  δευτεροβάθμιο συμβούλιο τη δημοτική σύμβουλο κα Ελευθερία 

Μορφωνιού  με αναπληρωτή τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ. Στέφανο Βρεττό. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 8/2018 
 

Θέμα 9
ο
: Ορισμός μελών της επιτροπής σφραγίσματος καταστημάτων από μόνιμους 

υπαλλήλους του Δήμου. 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στ. Βρεττός εισηγούμενος το 9
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης αναφέρει ότι, η σφράγιση ΚΥΕ, αποτελεί διοικητικό μέτρο που έχει ως στόχο την 

διασφάλιση στην πράξη της διακοπής λειτουργίας του καταστήματος, όταν αυτή 

προβλέπεται από το νόμο. 
Αρμόδιο όργανο για τη σφράγιση και την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων, όλων 

των καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του οικείου Δήμου, είναι η  δημοτική 

αστυνομία ή το όργανο, που ορίζεται για το σκοπό αυτόν από το οικείο δημοτικό συμβούλιο 

και αποτελείται από υπαλλήλους ή και αιρετούς στην περίπτωση που δεν  έχει συσταθεί 

δημοτική αστυνομία. 
Το αρμόδιο όργανο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων, δύναται, όπου κρίνει 

αναγκαίο,  να ζητά τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία υποχρεούται να την 

παρέχει, σύμφωνα  με τις διατάξεις των άρθρων 159 και 161 του Π.Δ. 141/1991 (ΦΕΚ 58 

Α΄). (άρθρο 80 παρ.7 ΔΚΚ) 
Η Ελληνική Αστυνομία σφραγίζει υποχρεωτικά καταστήματα στα οποία 

προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά για άμεση εντός αυτών κατανάλωση. (παρ.7Α άρθρο 

80 ΔΚΚ όπως προστέθηκε από το άρθρο 57 του Ν. 4249/14 (ΦΕΚ 73/24.03.2014 τεύχος 

Α’). 
Σε συνέχεια των ανωτέρω προτείνεται η σύσταση τριμελούς επιτροπής από 

μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου για το σφράγισμα των καταστημάτων υγειονομικού 
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ενδιαφέροντος, όταν αυτό προβλέπεται από το Νόμο και ο Δήμαρχος, ως οφείλει, παρέχει 

την εντολή προς σφράγιση. Η διάρκεια άσκησης της αρμοδιότητας προτείνεται να είναι 

ετήσια, ενώ οι ώρες απασχόλησης των υπαλλήλων για το θέμα αυτό να συμπίπτουν με το 

ωράριο εργασίας αυτών.  
 

Συγκεκριμένα, προτείνονται ως μέλη της επιτροπής σφραγίσματος καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος από της παρούσης έως 31/12/2018 οι: 
1. Ιωάννης Ευαγγέλου, Δήμαρχος  
2. Μαριάννα Μωραΐτη, Υπάλληλος του Δήμου 
3. Νικόλαος Παούρης, Υπάλληλος του Δήμου  

και αναπληρωματικά μέλη: 
1. Αντώνιος Παούρης, Δημοτικός Σύμβουλος 
2. Βασιλική Πετρή, Υπάλληλος του Δήμου 
3. Ιωάννης Πορίχης, δημοτικός υπάλληλος κλάδου ΔΕ28 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις: 
1. του άρθρου 80 του Ν.3463/2006  
2. των άρθρων 159 και 161 του ΠΔ 141/1991 (ΦΕΚ 58 Α) 
3. του άρθρου 80 παρ. 6 εδ. γ ΚΔΚ 
4. των άρθρων 142 και 143 του ΚΔΚ και κατά το άρθρο 259 ΠΚ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Συγκροτεί επιτροπή σφραγίσματος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από της 

παρούσης έως 31/12/2018 με τακτικά μέλη τους:  
 

1. Ιωάννης Ευαγγέλου, Δήμαρχος  
2. Μαριάννα Μωραΐτη, Υπάλληλος του Δήμου 
3. Νικόλαος Παούρης , Υπάλληλος του Δήμου  

και αναπληρωματικά μέλη: 
1. Αντώνιος Παούρης, Δημοτικός Σύμβουλος 
2. Βασιλική Πετρή, Υπάλληλος του Δήμου 
3. Πορίχης Ιωάννης, δημοτικός υπάλληλος κλάδου ΔΕ28 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 9/2018 
 

 

Θέμα 10
ο
: Ορισμός μελών της επιτροπής δημοπρασιών του Δήμου Κέας.  

 

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

διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ 270/81 οι δημοπρασίες για την 

εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και κοινοτήτων διεξάγονται από  Επιτροπή, 
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αποτελούμενη για τους μεν δήμους από τον Δήμαρχο, ως  Πρόεδρο της Επιτροπής και από 

δύο Δημοτικούς Συμβούλους, και για τις κοινότητες από τον Πρόεδρο της κοινότητας, ως 

Πρόεδρο της Επιτροπής και από δύο κοινοτικούς συμβούλους.  
Επίσης σύμφωνα με την παρ. 1ε  του άρθρου 72 του ν. 3852/10, ο καθορισμός των 

όρων της δημοπρασίας είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. Αρμοδιότητα επίσης 

είναι η διεξαγωγή των διαγωνισμών αλλά σύμφωνα με την γνωμ. 340/99 του ΝΣΚ, η 

διάταξη του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 κατισχύει ως ειδική διάταξη, αν και παλαιότερη.  
Ως μέλη της Επιτροπής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας  προτείνουμε τους 

δημοτικούς συμβούλους: 
Ελευθερία Μορφωνιού, δημοτική σύμβουλο πλειοψηφίας με αναπληρωτή το δημοτικό 

σύμβουλο πλειοψηφίας κ. Κωνσταντίνο Θώδο  
Δημήτριο Μουζάκη δημοτικό σύμβουλο μειοψηφίας με αναπληρώτρια τη δημοτική 

σύμβουλο μειοψηφίας κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου  
 

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

προαναφερθείσες διατάξεις 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Ορίζει, πέραν του Δημάρχου που μετέχει ως Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοπρασιών του 

Δήμου Κέας για το έτος 2018, ως μέλη της επιτροπής τους: 
-Ελευθερία Μορφωνιού, δημοτική σύμβουλος πλειοψηφίας με αναπληρωτή το 

δημοτικό σύμβουλο πλειοψηφίας κ. Κωνσταντίνο Θώδο  
      -Δημήτριο Μουζάκη δημοτικό σύμβουλο μειοψηφίας με αναπληρώτρια τη δημοτική 

σύμβουλο μειοψηφίας κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 10/2018 
 

 

 

 

Θέμα 11
ο
: Έγκριση για την μετακίνηση εκτός έδρας του Δημάρχου Κέας.  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στ. Βρεττός εισηγούμενος το 11
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με το Άρθρο 140 του Ν.3463 «ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» (ΦΕΚ 114/8-6-2006), οι Δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι, οι 

Πρόεδροι Κοινοτήτων και οι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι, μπορούν να μετακινούνται 

έξω από την έδρα τους για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί έξω από την έδρα 

του ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας χωρίς προηγούμενη 

απόφαση του συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το συμβούλιο αποφασίζει χωρίς 

καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν δικαιολογημένη ή όχι.  
Σ' αυτούς που μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας καταβάλλονται τα έξοδα 

μετακινήσεως, που είναι αποδεδειγμένα ότι έχουν γίνει, ύστερα από απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, που μπορεί να ορίζει και ημερήσια αποζημίωση. 
Επειδή οι μετακινήσεις του Δημάρχου έχουν κατά κανόνα τον χαρακτήρα του 
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κατεπείγοντος, προτείνουμε να υπάρξει μια ανοιχτή έγκριση για τις μετακινήσεις αυτές από 

το Δημοτικό Συμβούλιο και την καθορισμένη ημερήσια αποζημίωση που προβλέπεται από 

τις κείμενες διατάξεις, οι οποίες θα καταβάλλονται στην συνέχεια με την προσκόμιση και 

έγκριση των παραστατικών κάθε μετακίνησης. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

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

άρθρου 140 του Ν. 3463 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
  

Την  ανοιχτή έγκριση για τις μετακινήσεις του Δημάρχου από το Δημοτικό 

Συμβούλιο κατά την καθορισμένη ημερήσια αποζημίωση, που προβλέπεται από τις κείμενες 

διατάξεις, οι οποίες θα καταβάλλονται στην συνέχεια με την προσκόμιση και έγκριση των 

παραστατικών κάθε μετακίνησης. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 11/2018 
 

 

Θέμα 12
ο
: Έγκριση για την μετακίνηση εκτός έδρας των Αντιδημάρχων Κέας.  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στ. Βρεττός εισηγούμενος το 12
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με το Άρθρο 140 του Ν.3463 ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΦΕΚ 114/8-6-2006), οι Δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι, οι 

Πρόεδροι Κοινοτήτων και οι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι, μπορούν να μετακινούνται 

έξω από την έδρα τους για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί έξω από την έδρα 

του ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας χωρίς προηγούμενη 

απόφαση του συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το συμβούλιο αποφασίζει χωρίς 

καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν δικαιολογημένη ή όχι.  
Σ' αυτούς που μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας καταβάλλονται τα έξοδα 

μετακινήσεως, που είναι αποδεδειγμένα ότι έχουν γίνει, ύστερα από απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, που μπορεί να ορίζει και ημερήσια αποζημίωση. 
 Οι μετακινήσεις των Αντιδημάρχων, προβλέπονται όταν ενδεχομένως να παραστεί 

ανάγκη να μεταβούν εκτάκτως εκτός νησιού, λόγω των αρμοδιοτήτων τους.  
   Γι’ αυτό το λόγο, προτείνουμε να υπάρξει μια ανοιχτή έγκριση για τις μετακινήσεις τους 

αυτές από το Δημοτικό Συμβούλιο και την καθορισμένη ημερήσια αποζημίωση που 

προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις οι οποίες θα καταβάλλονται στην συνέχεια με την 

προσκόμιση και έγκριση των παραστατικών κάθε μετακίνησης. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την  ανοιχτή έγκριση για τις μετακινήσεις των Αντιδημάρχων από το Δημοτικό 

Συμβούλιο κατά την καθορισμένη ημερήσια αποζημίωση, που προβλέπεται από τις κείμενες 
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διατάξεις, οι οποίες θα καταβάλλονται στην συνέχεια με την προσκόμιση και έγκριση των 

παραστατικών κάθε μετακίνησης. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 12/2018 
 

 

 

 

Θέμα 13
ο
: Έγκριση για κάλυψη δαπάνης  κινητής τηλεφωνίας  στο Δήμαρχο τους  

Αντιδημάρχους και την Τεχνική Υπηρεσία.  
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στ. Βρεττός εισηγούμενος το 13
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης 

αναφέρει ότι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τη χρήση κινητής τηλεφωνίας από 

αιρετούς, αλλά και από υπηρεσιακούς παράγοντες, ανταποκρίνεται  στις σύγχρονες ανάγκες 

λειτουργίας των Δήμων και εξυπηρετεί την αποτελεσματικότερη άσκηση του έργου τους, 

λαμβανομένης υπόψη, της συνεχούς διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων τους. 
Σύμφωνα με την 18391/22-9-2005(ΦΕΚ 1388/Β/7-10-2005) κοινή υπουργική απόφαση 

των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και 

Οικονομικών καθώς και την εγκύκλιο 36 αρ. πρωτ. 59801/20.12.2005  τα όργανα των ΟΤΑ 

θα πρέπει να μπορούν να κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη 

υπηρεσιακών τους αναγκών.  
Με την προαναφερόμενη ΚΥΑ καθορίζεται το ανώτατο ύψος δαπάνης που μπορεί να 

βαρύνει  τον προϋπολογισμό κάθε  ΟΤΑ  για την χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ανά 

δικαιούχο όργανο του. Για την περίπτωση Δήμων με πληθυσμό κάτω από 5.000 κατοίκους 

το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίως για τους Δημάρχους  είναι 100 

ευρώ για τους Αντιδημάρχους 50 ευρώ. 
Πέραν των αναγκών των αιρετών οργάνων του Δήμου για άμεση επικοινωνία, η 

επιτυχής άσκηση του έργου των ΟΤΑ σε πολλές περιπτώσεις απαιτεί την μετάβαση 

υπαλλήλων τους, ή και κλιμακίων, σε τόπο εκτός των χώρων εργασίας τους, σε περιπτώσεις 

όπου απαιτείται επιτόπου αντιμετώπιση προβλημάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελούν οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την πολιτική προστασία ή οι αρμόδιες 

υπηρεσίες επί θεμάτων τεχνικού ή υγειονομικού ελέγχου. Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με 

τις διατάξεις  του νόμου 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α΄/2.10.2006) άρθρο 17 παρ.8 «Χρήση 

υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από υπαλλήλους των Ο.Τ.Α.» παρέχεται η δυνατότητα 

στους ΟΤΑ, χορήγησης συσκευών κινητής τηλεφωνίας, σε προϊσταμένους οργανικών 

μονάδων προκειμένου με ευθύνη τους να χρησιμοποιηθούν από τους ίδιους ή προσωπικό 

των υπηρεσιών τους   για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.  
Ο ανώτατος αριθμός συνδέσεων σύμφωνα με τον νόμο, για τον Δήμο μας, είναι μία 

συσκευή. Το ανώτατο δε επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίως, που μπορεί να 

βαρύνει τον προϋπολογισμό  για την εν λόγω σύνδεση είναι ποσό ίσο με αυτό του 

Αντιδημάρχου, ήτοι  50 ευρώ.  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά  
 

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

διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), την ΚΥΑ 18391/22-
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9-2005(ΦΕΚ 1388/Β/7-10-2005) των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, την εγκύκλιο 36 αρ. πρωτ. 

59801/20.12.2005, καθώς και τις διατάξεις  του νόμου 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α΄/2.10.2006) 

άρθρο 17 παρ.8 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την έγκριση κάλυψης δαπάνης κινητής τηλεφωνίας στο Δήμαρχο με μηνιαία 

επιβάρυνση 100€ και στους Αντιδημάρχους και την Τεχνική Υπηρεσία με μηνιαία 

επιβάρυνση της τάξης των 50€. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 13/2018 
 

 

Θέμα 14
ο
: Παράταση μίσθωσης ακινήτου που εκμισθώνει ο Δήμος Κέας για το 2018. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στ. Βρεττός εισηγούμενος το 14
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης 

αναφέρει ότι ο Δήμος Κέας εκμισθώνει ακίνητο στην Κάτω Μεριά, ιδιοκτησίας Στυλιανού 

Λέπουρα, το οποίο χρησιμοποιείται ως Δημοτικό Ιατρείο – εξεταστήριο και ως παράρτημα 

του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”. Η μίσθωσή του, σύμφωνα με την απόφαση 

14/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου, έληξε στις 31/12/2017. Προτείνεται η παράταση της εν 

λόγω μίσθωσης έως 31/12/2018 με μηνιαίο μίσθωμα 153,88€. 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την ανανέωση του ανωτέρω μισθωτηρίου 

συμβολαίου και να εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του ανανεωτηρίου 

συμβολαίου μίσθωσης. 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6232.0001 του σκέλους των εξόδων του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το 

προηγούμενο μισθωτήριο συμβόλαιο και την εισήγηση του Προέδρου  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την παράταση μίσθωσης ακινήτου στην Κάτω Μεριά, ιδιοκτησίας Στυλιανού 

Λέπουρα, το οποίο εκμισθώνει ο Δήμος Κέας και χρησιμοποιείται ως Δημοτικό Ιατρείο – 

εξεταστήριο. Η διάρκεια της παράτασης μίσθωσης θα έχει χρονική ισχύ  έως την 

31/12/2018, ενώ το μηνιαίο μίσθωμα διαμορφώνεται στα 153,88€, δαπάνη η οποία θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 15.6232.0001 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 

2018 του Δήμου.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 14/2018 
 

 

Θέμα 15
ο
: Έγκριση δαπάνης  επιδόματος σίτισης και καταλύματος διαμονής  ιατρών 

ΠΠΙ Κέας για το  2018.  
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Στ. Βρεττός εισηγούμενος το 15
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης 
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αναφέρει ότι,  σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α’/09.12.2013) «Οι 

ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ αυτών δύνανται να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα 

διαμονής για τον τοποθετημένο επικουρικό ιατρό και ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου στην περιοχή 

τους για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της θητείας τους […] Με αποφάσεις του Υπουργού 

Υγείας καθορίζονται οι νησιωτικές, άγονες, προβληματικές και απομακρυσμένες περιοχές και 

κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει έξι (6) μήνες μετά 

τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» 
Επιπλέον, με το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 60934 (ΦΕΚ 

2050/Β’/29.07.214) απόφαση του Υπουργού Υγείας «1. Χαρακτηρίζονται ως άγονες και 

προβληματικές λόγω των γεωγραφικών, κοινωνικών, συγκοινωνιακών και οικονομικών τους 

συνθηκών, και οι παρακάτω νομοί των Περιφερειών της χώρας ή οι κατά νομό, πόλεις ή 

κωμοπόλεις, όπου εδρεύουν νοσοκομεία, νοσοκομεία- κέντρα υγείας ή κέντρα υγείας: […] 

Νομός Κυκλάδων.  
Κατόπιν τούτων  εισηγούμαστε:  

Tην έγκριση δαπάνης μηνιαίου επιδόματος σίτισης και στέγασης ιατρών του Π.Π.Ι. Κέας 

ύψους 300,00€, με ανώτατο αριθμό τους δύο (2) ιατρούς μηνιαίως. Η εν λόγω δαπάνη θα 

βαρύνει τον ΚΑ 15.6473.0001 «Δαπάνες σίτισης και στέγασης ιατρών»  του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας, απόφαση η οποία θα ληφθεί από το 

αρμόδιο συλλογικό όργανο για τη δέσμευση του εν λόγω Κ.Α.Ε και τη διάθεση πίστωσης, 

μετά την έγκριση   του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας. 
 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 

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

ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση του Προέδρου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 Την έγκριση δαπάνης μηνιαίου επιδόματος σίτισης και στέγασης ιατρών του Π.Π.Ι. 

Κέας ύψους 300,00€, με ανώτατο αριθμό τους δύο (2) ιατρούς μηνιαίως. Η εν λόγω δαπάνη 

θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6473.0001 «Δαπάνες σίτισης και στέγασης ιατρών»  του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας, απόφαση η οποία θα ληφθεί από το 

αρμόδιο συλλογικό όργανο για τη δέσμευση του εν λόγω Κ.Α.Ε και τη διάθεση πίστωσης,  

μετά την έγκριση  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 15/2018 
 

 

 

 

Θέμα 16
ο
: Έγκριση δαπάνης για τη διαμονή και μετακίνηση των ειδικών του 

κλιμακίου Κέας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ & Δ. Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ 

για το έτος 2018.  
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Στέφανος Βρεττός εισηγούμενος το 16
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης αναφέρει ότι, η Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ & Δ. Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ αιτείται με 
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το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1585/15-12-2017 έγγραφό της την κάλυψη των δαπανών διαμονής και 

μετακίνησης του κλιμακίου Κέας για το έτος 2018. Συγκεκριμένα στο έγγραφο αναφέρεται 

ότι:  
 « Η κινητή μονάδα ΨΥ ΕΠΑΨΥ δραστηριοποιείται από το 2003 σε δώδεκα νησιά των 

ΒΑ και Δυτικών Κυκλάδων, μεταξύ των οποίων είναι και η Κέα. Στην προσπάθειά μας να 

εξασφαλίσουμε τη σταθερή συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία μας σε όλα τα νησιά, παρέχοντας 

υπηρεσίες με σεβασμό και ποιότητα στους κατοίκους, πολλοί δήμοι των Κυκλάδων έχουν 

σταθεί-και συνεχίζουν ακόμη να στέκονται, μεταξύ των οποίων και ο δικός σας-αρωγοί αυτής 

της προσπάθειας ». 
Ειδικότερα για την Κέα, πέραν των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που παρέχονται στους 

κατοίκους του νησιού, υπάρχουν πολλές παράλληλες δράσεις , οι οποίες, σε συνεργασία με 

τους τοπικούς κοινωνικούς  φορείς, με το νοσοκομείο, τα σχολεία, και τις τοπικές αρχές, 

προάγουν την υγεία και την κοινωνική συνοχή σε όλα τα επίπεδα. 
Λόγω των συνεχών μειώσεων στον προϋπολογισμό των Κινητών Μονάδων, η 

συμβολή των Δήμων στην υποστήριξη της λειτουργίας των Μονάδων είναι ιδιαίτερα 

σημαντική. Κατά συνέπεια θα θέλαμε να ζητήσουμε να εξεταστεί το αίτημα μας για κάλυψη 

των δαπανών διαμονής και μετακίνησης των ειδικών του κλιμακίου Δυτικών Κυκλάδων στο 

νησί της Κέας. 
Το αίτημά μας για κάλυψη δαπανών διαμονής και μετακίνησης για κάθε θεραπευτή 

διαμορφώνεται ως εξής: 
      1. Πινιώτη Παναγιώτα,ψυχίατρος -  1 ημέρα/μήνα, (1 ταξίδι Αθήνα-Κέα). 

2. Νταλαχάνης Αναστάσιος,ψυχολόγος-2 ημέρες/μήνα, (2 ταξίδια Αθήνα-Κέα) 
3. Κουρτζή Ανθή, ψυχολόγος -4 ημέρες/μήνα, (2 διανυκτερεύσεις,2 ταξίδια Αθήνα-

Κέα) 
 

Συγκεκριμένα, το συνολικό μηνιαίο ποσό που αντιστοιχεί στη διαμονή των ειδικών στην 

Κέα ανέρχεται έως του ποσού των 80,00 ευρώ. 
Το συνολικό μηνιαίο κόστος που αντιστοιχεί στα εισιτήρια τους το μήνα ανέρχεται έως του 

ποσού των 125,00 ευρώ.  
Όπως σας έχουμε ενημερώσει δε θα ζητείται κάλυψη δαπανών για επιπλέον ταξίδια των 

θεραπευτών, καθώς λόγω των αυξημένων αιτημάτων για παρακολούθηση ασθενών και για 

δράσεις προαγωγής ψυχικής υγείας κάποιους μήνες γίνονται περισσότερα ταξίδια.  
Ευχαριστούμε για την υποστήριξη στο έργο μας και την ενίσχυση της δράσης της Κινητής 

Μονάδας και παραμένουμε στη διάθεσή σας.». 
 

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε υπέρ της κάλυψης  των δαπανών διαμονής και 

μετακίνησης του κλιμακίου Κέας, καθώς και της έγκρισης δαπάνης  που αφορά στην 

κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής για κάθε ειδικό θεραπευτή του κλιμακίου Κέας 

της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ & Δ. Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ. Η εν λόγω δαπάνη θα 

βαρύνει τον ΚΑ 00.6423 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων» του προϋπολογισμού 

οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας, απόφαση η οποία θα ληφθεί από το αρμόδιο συλλογικό 

όργανο για τη δέσμευση του εν λόγω Κ.Α.Ε και τη διάθεση πίστωσης έως του ποσού των 

2.500,00€ μετά την έγκριση του  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις 

διατάξεις των άρθρων 65,67,69 και 94 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 75 παρ. Ε(2) του Ν. 

3463/2006, το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1585/15-12-2017 έγγραφo της Μονάδας Ψυχικής Υγείας 
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ΒΑ & Δ. Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ  και την εισήγηση του Προέδρου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει: 
     -Την κάλυψη των δαπανών διαμονής και μετακίνησης για κάθε ειδικό θεραπευτή της 

Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ του κλιμακίου Κέας ως εξής: 
 

1. Πινιώτη Παναγιώτα,ψυχίατρος -  1 ημέρα/μήνα, (1 ταξίδι Αθήνα-Κέα). 
2. Νταλαχάνης Αναστάσιος,ψυχολόγος-2 ημέρες/μήνα, (2 ταξίδια Αθήνα-Κέα) 
3. Κουρτζή Ανθή, ψυχολόγος -4 ημέρες/μήνα, (2 διανυκτερεύσεις,2 ταξίδια Αθήνα-Κέα) 

 

    Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6423 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

τρίτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας, απόφαση η οποία θα ληφθεί 

από το αρμόδιο συλλογικό όργανο για τη δέσμευση του εν λόγω Κ.Α.Ε και τη διάθεση 

πίστωσης έως του ποσού των 2.500,00€ μετά την έγκριση του  του προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2018 του Δήμου Κέας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 16/2018 
 

 

Θέμα 17
ο
: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων ΟΑΕΔ για την καταβολή «ασφαλιστικών 

εισφορών στο ΙΚΑ υπαλλήλων μέσω του προγράμματος ''Προώθηση της απασχόλησης 

Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ''.  
 

Αναβάλλεται 
 

Θέμα 18
ο
: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Κέας.  

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Στ. Βρεττός εισηγούμενος το 18
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης 

αναφέρει ότι,  η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ’αριθμ. 5/2017 απόφασή της εισηγείται 

προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:  
 

«Στο άρθρο 63 στ’ του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της 

Εκτελεστικής Επιτροπής είναι και η εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου του 

Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών και των τροποποιήσεων αυτού. 
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3584/07 ορίζονται τα εξής:  
«1. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των 

υπηρεσιών σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα Αυτοτελή Τμήματα και 

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

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

κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών 

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

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

Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων, Κοινοτήτων, Δημοτικών και Κοινοτικών 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων και Δήμων και 
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Κοινοτήτων, αντίστοιχα. Η απόφαση εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα 

Περιφέρειας ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
3. Η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των 

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

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

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

ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων 

νέων θέσεων πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο. 
4. Τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται με 

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

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

ανάθεσης ή μεταβίβασης νέων αρμοδιοτήτων και σε συμμόρφωση με τελεσίδικη 

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

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

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

τυπικά προσόντα. 
 

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

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

Διοίκησης καταρτίστηκε ο ΟΕΥ του Δήμου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2791/Β/21-12-

2015 και όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει  με την απόφαση 50881/23-08-2017 Γ.Γ. 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης , ΦΕΚ 3076/Β/06-09-2017. 
 

Ο Πρόεδρος, λαμβάνοντας υπόψη τον υπάρχοντα Οργανισμό και την εκτίμηση της 

υπηρεσίας προσωπικού εισηγείται το διαχωρισμός των τμημάτων Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών. Δεδομένης της διαφοροποίησης των αντικειμένων και τις 

συνεχόμενα αυξανόμενες αρμοδιότητες των υπηρεσιών και την ανάγκη εξειδίκευσης σε 

έκαστον αντικείμενο, ο διαχωρισμός κρίνεται αναγκαίος για τη καλύτερη λειτουργία του 

Δήμου και την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. 
 
Η σύσταση των ανωτέρω θέσεων προτείνεται να αποτυπωθεί στον ισχύοντα Οργανισμό 

με τις εξής τροποποιήσεις: 
 

Α) Τροποποιείται το άρθρο 1 του Μέρους 1 ως εξής : 
 

Διαχωρίζεται το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών σε 
- Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και σε 
- Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών . 
 

1. Αυτοτελές τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω 

γραφεία: 
    α) Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών 
    β) Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας  
    γ) Γραφείο ΚΕΠ  
 

2.Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω 

γραφεία: 
   α) Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών 
   β) Γραφείο Εσόδων, Δημοτικής Περιουσίας  
   γ) Γραφείο Ταμείου 
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3.Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει ειδικότερα 

τα παρακάτω γραφεία: 
   α) Γραφείο Τεχνικών Έργων  
  β) Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών 
  γ) Γραφείο Ύδρευσης – Αποχέτευσης 
  δ) Γραφείο Καθαριότητας και Περιβάλλοντος  
  ε) Γραφείο Πολεοδομίας 
   
Β) Τροποποιείται το άρθρο 13 του Μέρους 4 ως εξής: 
 
2. Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης υπάγονται 
οι εξής κλάδοι και προστίθεται λόγω αναγνώρισης πτυχίου 
μία (1) θέση ΠΕ 1 και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω 
θέσεις: 
 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ  ΑΡΙΘΜΟΣ                             
ΘΕΣΕΩΝ 

 

ΠΕ Διοικητικών (Οικονομολόγων)                         
2 

ΠΕ Διοικητικού (Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων)                                                    
1 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών                                     
1 

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών                              
1 

ΠΕ Χημικών Μηχανικών                                       
1 

ΠΕ Κτηνιάτρων                                                     
1 

ΠΕ Γεωπόνων                                                        
1 

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων                             
1 

 

Σύνολο θέσεων Π Ε 9 

 
 

Γ) Τροποποιείται το άρθρο 16 του Μέρους 5 ως εξής : 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
(Οργανική μονάδα) 

ΚΛΑΔΟΣ  
 

 Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ΠΕ  Διοικητικών (Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ) ή  
ΔΕ1 Διοικητικού ή  
ΔΕ 28 Χειριστών Η/Υ 

 Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών  ΠΕ Διοικητικών (Οικονομολόγος) ή 
ΤΕ 17 Διοικητικού Λογιστικού ή  
ΔΕ 1 Διοικητικού ή  
ΔΕ 28 Χειριστών Η/Υ 

 Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Περιβάλλοντος  

ΠΕ 3 Πολιτικών  Μηχανικών ή  
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή  
ΠΕ Γεωπόνων ή 
ΤΕ Δομικών Έργων ή 
ΔΕ 29 Οδηγών  
 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
-το άρθρο 65 ν. 3852/2010 
-το άρθρο 10 του ν. 3584/07 
-τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου όπως καταρτίστηκε με την υπ’ αριθ. 162/2015 (ΑΔΑ:Ω0ΞΞΩΕΔ-

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

απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τροποποιήθηκε και ισχύει  με την 

απόφαση 50881/23-08-2017 Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης , ΦΕΚ 3076/Β/06-09-2017. 
- Την υπ΄αριθμ. 5329/20-12-2017  Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας, 

περί μη πρόκλησης δαπάνης για το έτος 2017 και την εγγραφή  πιστώσεων στον 

προϋπολογισμό του Δήμου Κέας για το έτος 2018 και εφεξής καθώς και τους κωδικούς 

στους οποίους θα  είναι εγγεγραμμένες Κ.Α 1060.11 και 10.6051 
-την απόφαση 5/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής και την εισήγηση του Δημάρχου για την 

ανάγκη διαχωρισμού των υπηρεσιών και των σχετικών τροποποιήσεων 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1-Εγκρίνει την τροποποίηση, ως ανωτέρω, του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

Δήμου, όπως αυτός επισυνάπτεται επικαιροποιημένος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας και  
2-Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο όπως τον προωθήσει στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για 

γνωμοδότηση. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 17/2018 
 

Σημείωση: προσήλθε η κα Μαρία Ξυδοπούλου κατά τη συζήτηση του 18ου θέματος 

για το οποίο και ψήφισε. 
 

Θέμα 19
ο
: Έγκριση δωρεάς ασθενοφόρου οχήματος στη 2

η
 ΔΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου 

για τις ανάγκες του ΠΠΙ Κέας. 
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Αντιδήμαρχο, κ. Γ. Πατητή, ο οποίος 

εισηγούμενος το 19
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι,  σύμφωνα με την  παρ.4 

του άρθρου 199 του Ν.3463/06 «Δωρεές δημοτικών και κοινοτικών κινητών πραγμάτων, 

πλην χρηματικών παροχών, επιτρέπονται ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών 

του, προς το Δημόσιο, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς και 

επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για την εκπλήρωση σκοπού, που συνδέεται με την προαγωγή 

των τοπικών συμφερόντων ή την άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.». 
Στις 18 Ιουνίου λάβαμε και επίσημα έγγραφο του ζεύγους Νίκου Λάσκαρη και 

Τζωρτζίνας Ευσεβίου για τη δωρεά ποσού ύψους 100.000,00€ στο Δήμο μας, καταρχήν για 

την αγορά από το Δήμο Κέας ή άλλη Υπηρεσία που ο Δήμος θα υποδείξει, ασθενοφόρου 

οχήματος, το οποίο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών του 

Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Κέας (ΠΠΙ Κέας).  
Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας απεδέχθη τη δωρεά (ΑΔΑ: 

75ΛΩΩΕΔ-5Ι5), ενώ με δεύτερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6685ΩΕΔ-

ΚΑΤ) ανοίχτηκε ειδικός λογαριασμός, στον οποίο κατατέθηκε η εν λόγω δωρεά. 
Το κίνητρο του δωρητή ήταν η άθλια και ανεπίτρεπτη κατάσταση στην οποία 

βρίσκονται τα δύο ασθενοφόρα που διαθέτει το ΠΠΙ Κέας, με το μεν πρώτο να βρίσκεται σε 

αχρηστία και το δεύτερο να είναι πλέον ακατάλληλο, τόσο από άποψη οχήματος, όσο και 

του απαρχαιωμένου και ελλιπούς εξοπλισμού. Η δε επιλογή του να δωρίσει το ανωτέρω 

ποσό στο Δήμο Κέας -και όχι στη 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, όπου υπάγεται το ΠΠΙ 

Κέας,- στηρίχθηκε στην ανάγκη να εξασφαλιστεί η παραμονή του ασθενοφόρου στο νησί 

και να μην διατεθεί σε άλλο ιατρείο κατά την κρίση της ΔΥΠΕ.  
Σκοπός, λοιπόν, του Δήμου Κέας ήταν η αγορά και διατήρηση της κυριότητας ενός 

ασθενοφόρου οχήματος, πλήρως εξοπλισμένου και κατά τα πρότυπα της Εθνικής και 

Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, αλλά και του ΕΚΑΒ, προκειμένου στη συνέχεια να διατεθεί η 

χρήση του στη 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου με αποκλειστική χρήση στο ΠΠΙ Κέας.  
Στην προσπάθειά μας να εκτελέσουμε την επιθυμία του δωρητή κατά τον ανωτέρω τρόπο, 

βρεθήκαμε αντιμέτωποι με δύο εμπόδια: 
1. Η αγορά ασθενοφόρου οχήματος από το Δήμο δεν προβλέπεται (επιτρέπεται), τόσο 

γιατί βάσει του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας η αγορά αυτή δεν καλύπτει 

υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου, όσο και γιατί σύμφωνα με την ΥΠΕΣΔΔΑ 372/1709/1999 

παρ. Α3 «3. Ειδικά για την αγορά ασθενοφόρων οχημάτων και κινητών μονάδων των 

νοσοκομείων και του ΕΚΑΒ εκτός από τα ανωτέρω απαιτείται προηγουμένως και η έγκριση 

του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.».  
2. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΚΥΑ 129/ /2534/20.01.2010 (ΦΕΚ 

108/04.02.2010 τεύχος Β) «1. Επιτρέπεται η διάθεση για χρήση αυτοκινήτων υπηρεσιών του 

δημόσιου τομέα σε άλλες υπηρεσίες ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα και σύμφωνη γνώμη 

των ενδιαφερόμενων υπηρεσιών προς κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών τους, ως 

κατωτέρω: ε. Από δήμο ή κοινότητα σε άλλο δήμο ή κοινότητα ή στη νομαρχιακή 

αυτοδιοίκηση του ίδιου νομού.». 
Αποτέλεσμα των προσπαθειών μας για την άρση των ανωτέρω εμποδίων ήταν η με ΑΠ 

524/16678/25.07.2016 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών περί έγκρισης 

αγοράς ασθενοφόρου αυτοκινήτου από το Δήμο Κέας, από το ελεύθερο εμπόριο, με 



1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 12η Ιανουαρίου 2018 

31 

 

χρήματα προερχόμενα από δωρεά και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Υγείας περί 

«αποδοχή δωρεάς από τη 2η ΥΠΕ ασθενοφόρου οχήματος από το Δήμο Κέας, με σκοπό την 

κάλυψη των αναγκών του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κέας, καθώς τα 

ασθενοφόρου που διαθέτει το ΠΠΙ Κέας, είναι μεταχειρισμένα, παλαιά και ακατάλληλα για 

τη διακομιδή ασθενών.» (ΑΠ: Γ3α/Γ.Π.οικ.43773).. 
Στη συνέχεια ο Δήμος διακήρυξε την προμήθεια ασθενοφόρου οχήματος για τις 

ανάγκες του ΠΠΙ Κέας (ΑΠ: 6394/23.11.2016, ΑΔΑ: Ψ2ΛΜΩΕΔ-ΙΞΥ), διακήρυξη η οποία 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η ανάδειξη ως αναδόχου της 

εταιρίας Aiglon Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Αυτοκινήτων (υπ’ αρ. 9/2017 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού - ΑΔΑ: 

6Ν6ΖΩΕΔ-Ψ7Ρ), η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητα με την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 27586/11.05.2017 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου (ΑΔΑ: 

6ΚΦ3ΟΡ1Ι-Ψ0Α) και στις 05.05.2017 υπογράφηκε σύμβαση με τον ανάδοχο (ΑΔΑΜ: 

17SYMV006168617) και με διάρκεια έως τις 05.11.2017.  
Κατόπιν αιτήματος παράτασης της σύμβασης από τον ανάδοχο, η οποία εγκρίθηκε με 

την υπ’ αρ. 238/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΦΓΙΩΕΔ-910) έως τις 

30.11.2017. Στις 27.11.2017 το ασθενοφόρο παραδόθηκε στον Δήμο Κέας, έχοντας τηρηθεί 

όλες οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και έχοντας εξασφαλίσει βεβαίωση καταλληλότητας 

του οχήματος από το ΕΚΑΒ. Το όχημα καταχωρήθηκε στο Μητρώο Παγίων του Δήμου 

(κατηγορία οχήματα), λαμβάνοντας α/α: 3.26.001. 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω εισηγούμαστε τη δωρεά ασθενοφόρου οχήματος εταιρείας 

Peugeot, τύπου Boxer 35 L2H2, με αριθμό πλαισίου: VF3YC3MFB12E90675 και αριθμό 

κινητήρα: DYZZ4125786 στη 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου για την αποκλειστική και επ’ 

αόριστον χρήση του στο ΠΠΙ Κέας, ως ορίζεται στην αρχική δωρεά του κ. Λάσκαρη και στο 

με ΑΠ Γ3α/Γ.Π.οικ.43773 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας. Ο λόγος της δωρεάς αφορά στη 

δυνατότητα χρήσης του από το ΠΠΙ και του προσωπικού αυτού (οδηγός ασθενοφόρου, 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό).  
Για τη δωρεά αυτή θα συνταχθεί και υπογραφεί σχετική συμβολαιογραφική πράξη με 

τους προαναφερθέντες όρους.  
Η κα Βελισσαροπούλου λέει ότι, η διαδικασία καθυστέρησε πάρα πολύ, θα έπρεπε να 

ακολουθηθεί άλλη διαδικασία. Αυτός ο τρόπος που επιλέχθηκε δεν μας κατοχυρώνει ότι το 

ασθενοφόρο θα μείνει σε εμάς. Είναι ιδιαίτερα επισφαλές να το κάνουμε δωρεά στη 2η 

ΥΠΕ., για το λόγο αυτό οι κ.κ. Τζουβάρας, Μουζάκης, Βελισσαροπούλου, Δεμένεγα και 

Μουζάκη ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ. 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση του Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(9 ΥΠΕΡ και 5 ΠΑΡΩΝ) 

 

Εγκρίνει τη δωρεά ασθενοφόρου οχήματος εταιρείας Peugeot, τύπου Boxer 35 L2H2, 

με αριθμό πλαισίου: VF3YC3MFB12E90675 και αριθμό κινητήρα: DYZZ4125786 στη 2η 

ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου για την αποκλειστική και επ’ αόριστον χρήση του στο ΠΠΙ 

Κέας, ως ορίζεται στην αρχική δωρεά του κ. Λάσκαρη και στο με ΑΠ Γ3α/Γ.Π.οικ.43773 

έγγραφο του Υπουργείου Υγείας. 
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Η δωρεά θα πραγματοποιηθεί με σχετική συμβολαιογραφική πράξη, στην οποία θα 

καθορίζονται και όλοι οι επιμέρους όροι αυτής.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 18/2018 
 

 

Θέμα 20
ο
: Αίτημα εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου.  

 
Αναβάλλεται 
 

Θέμα 21
ο
: Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών.  
 

Αποσύρεται 
 

Θέμα 22
ο
: Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης της σύμβασης προμήθειας 

υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Κέας.  
 
Αποσύρεται 
 

 

 

 

Θέμα 23
ο
: Αποδοχή παραίτησης και εκλογή νέου Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου.   

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Στ. Βρεττός, εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

αναφέρει ότι από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2017, ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου, την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017, το οποίο συγκλήθηκε με την υπ' αριθμ 559/24-

2-2017 πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που είχε εκλεγεί με τις 

περισσότερες ψήφους, είχε προκύψει η κάτωθι σύνθεση του Προεδρείου του Δημοτικού 

Συμβουλίου Κέας για δυόμιση έτη (5.3.2017- 31.8.2019):  Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου ο κ. Στέφανος Βρεττός, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η κα 

Βασιλική Δεμένεγα, Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ.  Κωνσταντίνος Θώδος.  
Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. πρωτ. 57/08.01.2018 παραίτηση του Δημοτικού 

Συμβούλου, κ. Κωνσταντίνου Θώδου του Κωνσταντίνου, καλούμαστε να αποδεχθούμε την 

παραίτησή του και να προβούμε σε αντικατάσταση του κ. Θώδου ως Γραμματέα του 

Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010. 
Ειδικότερα, ο Γραμματέας θα αναδειχθεί από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, 

καθώς δεν υπάρχουν λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 

εγκ.41/71351/14.12.2010). Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του Ν. 3852/ 2010 οι Αντιδήμαρχοι 

δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Ακολούθως, καλούνται όλοι οι Σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης της 

πλειοψηφίας να αποσυρθούν (προς το αριστερό μέρος της αίθουσας), ώστε να αναδείξουν 

αρχικά τον υποψήφιο Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.  
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Υποψήφιοι από την παράταξη της πλειοψηφίας, θα είναι όσοι συγκεντρώσουν την 

απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της παράταξης. Εάν κανείς από τους 

ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη 

πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται 

και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη 

ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. 
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της παράταξης της 

πλειοψηφίας και, μετά την ολοκλήρωση της, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των 

υποψηφίων που εκλέχθηκαν, ήτοι: 
υποψήφιος Γραμματέας ο κ. Νικόλαος Ζουλός με 9 σταυρούς προτίμησης. 
  

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή 

του Γραμματέα του με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να 

ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με πλειοψηφία 

των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφίας σε 

οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο. 
Μετά τη συγκέντρωση των ψηφοδελτίων καταμετρήθηκαν από τον Πρόεδρο,  14 

σταυροί προτίμησης και 0 λευκά, 0 άκυρα, για τον υποψήφιο Γραμματέα κ. Νικόλαο Ζουλό, 

που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  
Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι 

εκλέχθηκε από την παρούσα και έως την 31.8.2019 Γραμματέας του Δημοτικού 

Συμβουλίου ο κ. Νικόλαος Ζουλός 
Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, τα πρακτικά της εκλογής 

διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον 

Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη 

ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από τη 

διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο, αφότου 

παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 19/2018 
 

 

Θέμα 24
ο
: Αποδοχή παραίτησης και εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Στ. Βρεττός εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

αναφέρει ότι: 
Η παραίτηση από το αξίωμα του προέδρου, του δημοτικού συμβουλίου υποβάλλεται στο 

δημοτικό συμβούλιο και γίνεται οριστική, αφότου πληρωθεί η αντίστοιχη θέση. 

Ο παραιτούμενος παραμένει σύμβουλος και δεν μπορεί να επανεκλεγεί στο ίδιο αξίωμα 

μέσα στην ίδια διετία. (παρ.7 άρθρο 64 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α') 

Επομένως, ο παραιτηθείς μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για άλλο αξίωμα του προεδρείου, 

εντός της ίδιας θητείας. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 43/30565/06.08.2014) 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051505
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000022385_N0000023817
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Στην ίδια συνεδρίαση το συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης, προβαίνει, κατά 

περίπτωση, στην εκλογή νέου προέδρου, κατά τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία 

των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010. (παρ.7 άρθρο 64 Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α') 

Μέχρι την αποδοχή της παραίτησης το μέλος του προεδρείου συνεχίζει να ασκεί τα 

καθήκοντά του. Επίσης, η διαδικασία της παραίτησης μέλους του Προεδρείου είναι ειδική 

και δεν ακολουθεί τη διαδικασία του άρθρου 54 του ν. 3852/ 2010. 

Υποψήφιοι κατά τη διαδικασία πλήρωσης κενωθείσας θέσης στο Προεδρείο του Δημοτικού 

Συμβουλίου δεν μπορούν να είναι τα λοιπά μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Το κώλυμα εκλογιμότητας αυτών αίρεται, εφόσον πρώτα παραιτηθούν από τα 

αξιώματα που κατέχουν. Οι Αντιδήμαρχοι, όσο διαρκεί η θητεία τους, δεν μπορούν να 

εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 

43/30565/06.08.2014). 

 

Από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2017, ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, 

την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017, το οποίο συγκλήθηκε με την υπ' αριθμ 559/24-2-2017 

πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που είχε εκλεγεί με τις 

περισσότερες ψήφους, είχε προκύψει η κάτωθι σύνθεση του Προεδρείου του Δημοτικού 

Συμβουλίου Κέας για δυόμιση έτη (5.3.2017- 31.8.2019):  Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου ο κ. Στέφανος Βρεττός, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η κα 

Βασιλική Δεμένεγα, Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ.  Κωνσταντίνος Θώδος.  
Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. πρωτ. 58/08.01.2018 παραίτηση του Δημοτικού 

Συμβούλου, κ. Στέφανου Βρεττού του Αθανασίου, καλούμαστε να αποδεχθούμε την 

παραίτησή του και να προβούμε σε αντικατάσταση του κ. Βρεττού ως Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010. 
Ειδικότερα, ο Πρόεδρος θα αναδειχθεί από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό 

(ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ.41/71351/14.12.2010). Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του Ν. 3852/ 

2010 οι Αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  
Ακολούθως, καλούνται όλοι οι Σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης της 

πλειοψηφίας να αποσυρθούν (προς το αριστερό μέρος της αίθουσας), ώστε να αναδείξουν 

αρχικά τον υποψήφιο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Υποψήφιοι από την παράταξη της πλειοψηφίας, θα είναι όσοι συγκεντρώσουν την 

απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της παράταξης. Εάν κανείς από τους 

ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη 

πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται 

και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη 

ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. 
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της παράταξης της 

πλειοψηφίας και, μετά την ολοκλήρωση της, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των 

υποψηφίων που εκλέχθηκαν, ήτοι: 
υποψήφιος Πρόεδρος ο κ. Κωνσταντίνος Θώδος με 9 σταυρούς προτίμησης. 
  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051505
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051505
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051495
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000022385_N0000023817
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000022385_N0000023817
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Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή 

του νέου Προέδρου με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να 

ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με πλειοψηφία 

των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφίας σε 

οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον νυν Πρόεδρο. 
Μετά τη συγκέντρωση των ψηφοδελτίων καταμετρήθηκαν από τον νυν Πρόεδρο,  

14 σταυροί προτίμησης και 0 λευκά, 0 άκυρα για τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνος 

Θώδο, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  
Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι 

εκλέχθηκε από την παρούσα και έως την 31.8.2019 νέος Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου ο κ. Κωνσταντίνος Θώδος. 
Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, τα πρακτικά της εκλογής 

διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον 

Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη 

ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από τη 

διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο, αφότου 

παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 20/2018 
 

 

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 
 


