12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 2α Ιουνίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 12ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 2α Ιουνίου 2018
Σήμερα, 2 Ιουνίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου στην Ιουλίδα Κέας,
ύστερα από την 1842/29-5-2018 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 11 μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γεώργιος Δ. Πατητής
2. Στέφανος Αθ. Βρεττός
3. Αντώνιος Β. Παούρης
4. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος
5. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη
6. Νικόλαος Αντ. Ζουλός
7. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος
2. Νικόλαος Αυγ. Πολίτης
3. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου
4. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
5. Σώζα Αντ. Μουζάκη
6. Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος (προσήλθε
κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος)

8. Δημήτριος Ν. Μουζάκης
9. Βασιλική Δ. Δεμένεγα
10. Νικόλαος Στ. Παούρης
11. Δημήτριος Καβαλιέρος

(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, και o Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Μανούσος Ψημίτης, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Κορησσίας κ. Δημήτριος Πολίτης απουσιάζει.
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την τήρηση
των πρακτικών.
Δεν αποχώρησαν δημοτικοί σύμβουλοι από τη συνεδρίαση.
Προσήλθε ο κ. Βασίλειος Βρέτταρος κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος για το οποίο και
ψήφισε.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 02/06/2018
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1842/29-5-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
Θέμα 1ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υποδοχή αποστολής του γραφείου
ΕΟΤ Ρουμανίας. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 2ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση ημερίδας με τίτλο
«Οι καθοικιές και οι καθέντρες της Τζιας». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 3ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια συγγράμματος με τίτλο
«Η ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της νήσου Κέας» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης
Ευαγγέλου]
Θέμα 4ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης της
χορωδίας νέων κατηχητικού Κέας [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 5ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ.5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 6ο: Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Κ.Ε.Δ.Κ. κατά το άρθρο 10 παρ. 14 Ν. 4071/2012 και
υποβολή αιτήματος προς το Δ.Σ. του Δήμου Κέας για την έγκριση καταβολής της ετήσιας
επιχορήγησης, ποσού 30.000,00€ στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κέας για το έτος 2018.
[εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕΔΚ, κ. Στέφανος Βρεττός]
Θέμα 7ο: Έλεγχος ταμειακού απολογισμού έτους 2017 και έγκριση σχετικής έκθεσης.
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 8ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της «Προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης». [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 9ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος για το 2018. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημ. καβαλιέρος]
Θέμα 10ο: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή χώρου σταυλισμού δημοτικών
σφαγείων Δ. Κέας». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 11ο: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«Βελτίωση και Επέκταση Δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης
Ευαγγέλου]
Θέμα 12ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων
για κάλυψη δαπανών έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (1η-2η-3η-4η μηνιαία κατανομή
έτους 2018). [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 13ο: Έγκριση αλλαγής χρήσης ξύλινου οικίσκου. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης
Ευαγγέλου]
Θέμα 14ο: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (αρθρ.107 Ν.4486/2017), έτους 2018. [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 15ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εθελοντική δράση αρχειοθέτησης.
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 16ο: Εξέταση αιτημάτων ιατρών ΠΠΙ Κέας για παροχή επιδόματος σίτισης και στέγασης
σύμφωνα με το Ν.4512/2018. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 17ο: Έγκριση συνδρομής για συμμετοχή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης
ακτών «Γαλάζια Σημαία». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
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Θέμα 1ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υποδοχή αποστολής του
γραφείου ΕΟΤ Ρουμανίας.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018
πρόκειται να επισκεφθεί την Κέα κλιμάκιο του γραφείου ΕΟΤ Ρουμανίας, με τη συμμετοχή
δύο (2) δημοσιογράφων της πιο επιτυχημένης τηλεοπτικής εκπομπής της Ρουμανίας, μίας
blogger που εξειδικεύεται στον τουρισμό ευεξίας και πολυτέλειας και μίας δημοσιογράφου
οικονομικής εφημερίδας. Την αποστολή θα συνοδεύει ο Πρόεδρος του ΕΟΤ Ελλάδος, κος
Χαράλαμπος Καρίμαλης.
Η αποστολή θα επισκεφθεί της Καρθαία, τον Κούνδουρο, το Βουρκάρι και την Ιουλίδα.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης το γραφείο του ΕΟΤ Ρουμανίας αιτείται την προσφορά
ενός γεύματος.
Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 158 παρ. 3 περ. α του Ν. 3463/2006, εισηγούμαστε
θετικά για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης, ύψους 177,00€ συμπ. ΦΠΑ για
την προσφορά ενός γεύματος στην αντιπροσωπεία του γραφείου ΕΟΤ Ρουμανίας, που θα
βαρύνει τον ΚΑ 00.6433.0001 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα
φιλοξενίας φυσικών προσώπων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Κέας, στον οποίο
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το
άρθρο 158 παρ. 3 περ. α του Ν. 3463/2006 και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει δαπάνη προσφοράς ενός γεύματος στην αντιπροσωπεία του γραφείου ΕΟΤ
Ρουμανίας και διαθέτει πίστωση ύψους 177,00€ που θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6433.0001
«Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων» του
προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Κέας, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 135/2018
Θέμα 2ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση ημερίδας με
τίτλο «Οι καθοικιές και οι καθέντρες της Τζιας».
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο Δήμος Κέας, η
Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ο Σύλλογος Φίλων Κέας
πρόκειται να διοργανώσουν ημερίδα με τίτλο: «Οι καθοικιές και οι καθέντρες της Τζιας. Ο
ρόλος τους στην αρχιτεκτονική του χθες και του σήμερα», με τη συμμετοχή επτά (7)
επιστημόνων.
Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο Πνευματικό Κέντρο «Στυλιανός Ρέστης», το Σάββατο 30
Ιουνίου, ενώ θα ακολουθήσει έκθεση σπουδαστικών εργασιών της Αρχιτεκτονικής Σχολής
του Ε.Μ.Π.
Ο Δήμος Κέας προτίθεται να συμμετάσχει παρέχοντας την αίθουσα και τον εξοπλισμό
αυτής, τη διαμονή δύο καθηγητών που θα αναλάβουν το στήσιμο της έκθεσης και τη
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διαμόρφωση του χώρου, καθώς και ένα γεύμα στους συμμετέχοντες εισηγητές.
Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 158 παρ. 3 περ. α του Ν. 3463/2006, εισηγούμαστε
θετικά για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης, ύψους έως 330,00€ συμπ. ΦΠΑ
για την προσφορά γεύματος και διαμονής, που θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6433.0001 «Τιμητικές
διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων» του
προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Κέας, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το
άρθρο 158 παρ. 3 περ. α του Ν. 3463/2006 και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει δαπάνη προσφοράς κεράσματος και μεταφοράς και διαθέτει πίστωση ύψους
έως 330,00€ συμπ. ΦΠΑ για την προσφορά γεύματος και διαμονής, που θα βαρύνει τον ΚΑ
00.6433.0001 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών
προσώπων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Κέας, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη
πίστωση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 136/2018

Θέμα 3ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια συγγράμματος με
τίτλο «Η ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της νήσου Κέας»
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο Δήμος προτίθεται να
προμηθευτεί 100 αντίτυπα της έκδοσης με τίτλο «Ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
νήσου Κέας».
Πρόκειται για μία έκδοση που θα παρουσιάζει συμπυκνωμένα την ιστορία και το έργο
του Δημοτικού Συμβουλίου του τόπου μας, μέσα από κάποιες εκ των σημαντικότερων
αποφάσεών του κατά την περίοδο 1870 - 1914, υπό την επιμέλεια του πρώην Δημάρχου
Κέας, κ. Στέφανου Λέπουρα.
Η εν λόγω έκδοση θα χρησιμοποιηθεί από τον Δήμο ως αναμνηστικό δώρο σε
εξέχοντες καλεσμένους και αντιπροσωπείες που πρόκειται να επισκεφθούν την Κέα στο
μέλλον.
Συγκεκριμένα πρόκειται για έκδοση των εκδόσεων ΑΡΜΑΟΣ με τα κάτωθι
χαρακτηριστικά:
 Σχήμα: 21 Χ 29 εκ
 Σελίδες: 200 ασπρόμαυρης εκτύπωσης
 Εξωφυλλο: σκληρό έγχρωμης εκτύπωσης (όχι πανί)
 Χαρτί σώματος: σαμουά σατινέ 100 γραμμαρίων (για κείμενα)
 Τιράζ: 100 αντίτυπα
 Μακέτες σώματος βιβλίου (κείμενα γραμμένα σε μονοτονικό και
πολυτονικό σύστημα)
 3 διορθώσεις από διορθωτή – επιμελητή του εκδοτικού οίκου
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 Μακέτες εξωφύλλου: 3 προτάσεις εξωφύλλου προς επιλογή
Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 158 παρ. 3 περ. α του Ν. 3463/2006, εισηγούμαστε
θετικά για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης, ύψους 4.240,00€ συμπ. ΦΠΑ για
την προμήθεια 100 αντιτύπων της ανωτέρω έκδοσης, που θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6433.0002
«Αναμνηστικά δώρα» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Κέας, στον οποίο υπάρχει
εγγεγραμμένη πίστωση
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το
άρθρο 158 παρ. 3 περ. α του Ν. 3463/2006 και την εισήγηση του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει δαπάνη προμήθειας 100 αντιτύπων της έκδοσης με τίτλο «Ιστορία της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της νήσου Κέας» και διαθέτει πίστωση ύψους 4.240,00€ που θα βαρύνει τον
ΚΑ 00.6433.0002 «Αναμνηστικά δώρα» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Κέας, στον
οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 137/2018

Θέμα 4ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης
της χορωδίας νέων κατηχητικού Κέας .

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018
πρόκειται να διεξαχθεί εκδήλωση από την Χορωδία Νέων Κατηχητικού Κέας στον Ι.Ν. Αγ.
Τιμοθέου. Θα προηγηθεί Αρχιερατικός εσπερινός πρωτοστατούντος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Σύρου κ.κ. Δωρόθεου Β’.
Ο Δήμος Κέας προτίθεται να ανταποκριθεί σε σχετικό αίτημα για στήριξη της εν λόγω
εκδήλωσης παρέχοντας παραδοσιακό κέρασμα και μεταφορικό μέσον (πούλμαν) για τη
μετακίνηση του κοινού.
Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 158 παρ. 3 περ. α του Ν. 3463/2006, εισηγούμαστε
θετικά για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης, ύψους έως 600,00€ συμπ. ΦΠΑ
για την προσφορά ενός κεράσματος και μεταφοράς, που θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6433.0001
«Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων» του
προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Κέας, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το
άρθρο 158 παρ. 3 περ. α του Ν. 3463/2006 και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει δαπάνη προσφοράς κεράσματος και μεταφοράς και διαθέτει πίστωση ύψους
έως 600,00€ που θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6433.0001 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά
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δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου
Κέας, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 138/2018

Θέμα 5ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.
4412/2016 «Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών» και
την παράγραφο 5 αναφέρεται ότι: «Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και
στον ανάδοχο».
Επίσης στη παράγραφο 5 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016 αναφέρεται ότι: «Αν
παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του
πρωτοκόλλου και δε ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του,
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια».
Ζητείται από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εγκρίνουν τα πιο κάτω
πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών:
1. Το από 21/3/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία σύνταξης εξώδικης απάντησης σε δημότη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 69/2018
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, από την ανάδοχο δικηγορική εταιρεία
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ & ΣΙΜΟΥ, έναντι συνολικού ποσού 496,00€
2. Το από 30/4/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία ταχυμεταφοράς εγγράφων-δεμάτων του Δήμου μηνός Απριλίου 2018, σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 4/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ACS
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., έναντι συνολικού ποσού 321,18€
3. Το από 13/4/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία επισκευής ανελκυστήρα ΑΜΕΑ στο νέο δημοτικό σχολείο Ιουλίδας, σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 166/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Α.Ε., έναντι συνολικού ποσού 3.844,00€
4. Το από 21/5/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία έκδοσης εισιτηρίων πλοίου για μετακίνηση των συμμετεχόντων της πολιτιστικής
εκδήλωσης προβολής ιστορικού ντοκιμαντέρ ΄΄Γράμματα χωρίς παραλήπτη΄΄, σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 288/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία
ΣΤΕΓΑΔΙ/ΛΕΠΟΥΡΑ-ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ, έναντι συνολικού ποσού 55,40€
5. Το από 4/5/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία συμμετοχής της υπαλλήλου Σοφίας Νεχαλιώτου σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα
΄΄Υποβολή οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των ΝΠΔΔ στον κόμβο
διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ΄΄, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 197/2018 απόφαση
Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΤΑ-ΝΠΔΔ Ε.Ε.,
έναντι συνολικού ποσού 90,00€
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Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική
συζήτηση,
ΑΠOΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει στο σύνολό της την πιο πάνω εισήγηση και τα αναφερόμενα σε αυτήν
πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 139/2018
σημείωση: προσήλθε ο κ. Βασίλειος Βρέτταρος κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος για
το οποίο και ψήφισε.
Θέμα 6ο: Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Κ.Ε.Δ.Κ. κατά το άρθρο 10 παρ. 14 Ν.
4071/2012 και υποβολή αιτήματος προς το Δ.Σ. του Δήμου Κέας για την έγκριση
καταβολής της ετήσιας επιχορήγησης, ποσού 30.000,00€ στην Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Κέας για το έτος 2018.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Κ., κ. Στέφανο Βρεττό, ο
οποίος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, το Δ.Σ. της ΚΕΔΚ με
την υπ’ αριθμ. 8/2018 ομόφωνη απόφασή του (ΑΔΑ:9ΜΥΨΟΕΧ8-ΟΗ6 ), ενέκρινε την
κατά το άρθρο 10 παρ. 14 Ν. 4071/2012 εισηγητική της έκθεση και την υποβολή αιτήματος
προς το Δ.Σ. του Δήμου Κέας για την έγκριση καταβολής της ετήσιας επιχορήγησης ποσού
30,000.00€ της επιχείρησης.
Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι:
«Εισηγητική έκθεση της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ, για
την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, αλλάζει ριζικά ο τρόπος
χρηματοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από το Δήμο, καθώς δεν απαιτείται πλέον
σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση διετούς
προγράμματος δράσης. Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης δεν θα απαιτείται
πλέον διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (βλ. και το σχετικό
με το προσυμβατικό έλεγχο άρθρο 278 του Ν.3852/2010, από το οποίο παραλήφθηκε μετά
την τροποποίησή του από την παρ 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 η φράση «και των
συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών
επιχειρήσεων»)
Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται
η χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο προκειμένου να
καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των
αναγραφομένων στον προϋπολογισμό της. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη
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πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.
Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και
εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το
είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις.
Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράμματος
δράσης, εκ μέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηματοδότησης
θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης συνοδευόμενου από εισηγητική
έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα
αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του
Ν.3463/2006.
1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
Οι δραστηριότητες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας έχουν ως εξής:
1.1. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων/συνεδρίων
Συγκεκριμένα η διοργάνωση περιλαμβάνει τα εξής:
• Oργάνωση του χώρου με τα σχετικά για την ολοκλήρωση της κάθε εκδήλωσης
όπως καρέκλες, τραπέζια επισήμων, εξέδρες, παροχή ρεύματος, στολισμός κλπ,
• Oργάνωση για την ηχητική κάλυψη και το φωτισμό
• Δαπάνες κεράσματος, παραγωγής προωθητικού υλικού (αφίσες, φυλλάδια κ.λπ.),
φιλοξενίας επίσημων προσώπων, εισηγητών κ.α.
1.2. Λειτουργία τμήματος εκμάθησης μουσικής, χορού
Προβλέπεται η διοργάνωση τμημάτων εκμάθησης μουσικής, τμημάτων παραδοσιακών
και σύγχρονου χορού, κλπ . Επίσης προβλέπεται η απασχόληση δασκάλου μουσικής για την
διοργάνωση και την εκπαίδευση των μαθητών των τμημάτων.
Επίσης προβλέπει την επιμέλεια για το πρόγραμμα μαθημάτων, το εκπαιδευτικό υλικό
και την καταλληλότητα των χώρων εκμάθησης.
1.3. Λειτουργία τμημάτων αθλητισμού
Περιλαμβάνονται τα τμήματα μαζικού αθλητισμού αλλά και τμήματα εκμάθησης
ειδικότερων αθλημάτων όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κλπ ανάλογα με τις ανάγκες και
τη ζήτηση όπως διαμορφώνεται κάθε φορά. Προς το παρόν λειτουργεί υπό την εποπτεία της
Κ.Ε.Δ.Κ. δημοτικό γυμναστήριο.
1.4 Έξοδα δράσεων και δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης
1.4.1 Μονάδα προγράμματος βοήθεια στο σπίτι
Η μονάδα Βοήθεια στο Σπίτι με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους και
άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α), στοχεύει με την λειτουργία της στην παραμονή τους
στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής της
οικογένειάς τους, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού
αποκλεισμού, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής τους.
Ταυτόχρονα, στόχο αποτελεί η αποδέσμευση των γυναικών από την φροντίδα των
ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση τους
στην απασχόληση, η σταδιοδρομία και ο συμβιβασμός της επαγγελματικής με την
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οικογενειακή ζωή.
Οι ανωτέρω δραστηριότητες πρέπει να υποστηρίζονται διοικητικά και λειτουργικά.
Συνεπώς οριζόντια σε όλες τις παραπάνω δράσεις υπάρχει η ανάγκη της διοικητικής και
γραμματειακής υποστήριξης όλως των ενεργειών, καθώς και της κάλυψης των λειτουργικών
δαπανών της λειτουργίας του προγράμματος
2. Οικονομικά στοιχεία προϋπολογισμού
1.1 Έσοδα επιχείρησης
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΔΙΕΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Έσοδα δραστηριοτήτων
Χρηματοδοτήσεις από πρόγραμμα ¨υλοποίηση
προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι και Κοινωνικής Μέριμνας¨
Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι
Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία,
ΟΑΕΔ κλπ)
Έσοδα από Δήμο Κέας
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ¹ 31/12/2017
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Ταμειακά διαθέσιμα
Σύνολο

85.000,00
20.000,00
20.000,00
35.000,00
35.000,00
30.000,00
30.000,00
36.097.47
36.097.47
36.097.47
121.097,47

2.2 Έξοδα επιχείρησης
Αναλυτικά τα έξοδα έχουν ως εξής:
Ονομασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου
Εργοδοτικές εισφορές
Εργοδοτικές εισφορές
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου
Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών
Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών
Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών

προτεινόμενα
ποσά € 2018
36.000,00
28.500,00
28.500,00
7.500,00
7.500,00
24.000,00
24.000,00
1.000,00

9

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 2α Ιουνίου 2018
Αμοιβές λογιστών
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία
ΕΝΟΙΚΙΑ

3.000,00
20.000,00
14.000,00

Ενοίκιο Γυμναστηρίων

10.000,00

Ενοίκιο οικίας ιατρού

4.000,00

Επικοινωνίες
Ταχυδρομικά Τέλη
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού
Ασφάλιστρα
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και λοιπού εξοπλισμού
Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Φόροι - Τέλη
Λοιποί φόροι
Έξοδα μεταφορών δραστηριοτήτων της επιχείρησης
Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)
Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήμισης)
Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της επιχείρησης
Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις
Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις
Έξοδα δημοσιεύσεων
Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων
Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για
κάλυψη επενδυτικών δαπανών)
Τόκοι και διάφορα έξοδα
Έξοδα εκδηλώσεων – συναυλιών κ.λ.π
Έξοδα εκδηλώσεων – συναυλιών κ.λ.π
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, ειδών γραφείου,γραφικής ύλη
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
Είδη υγιεινής και καθαριότητας
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
Λοιπές προμήθειες
Υλικά Φαρμακείου
Αγορά παγίου
Αγορά παγίου
Καθαριότητα Κτηρίων
Καθαριότητα Κτηρίων
Σύνολα

800,00
300,00
500,00
1.000,00
1.000,00
6.000,00
1.000,00
4.000,00
1.000,00
7.000,00
7.000,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
4.000,00
200,00
200,00
97.47
97.47
200,00
200,00
6.600,00
6.600,00
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
11.700,00
11.700,00
121.097,47
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3. Αιτιολόγηση της σύνδεσής των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ
Όλες οι δραστηριότητες που ασκεί η δημοτική επιχείρηση περιλαμβάνονται στους σκοπούς
της και συνδέονται άμεσα με τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Δημοτικού και
Κοινοτικού κώδικα.
4. Ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης
Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου και η ανάλυση του προγράμματος
χρηματοδότησης προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους καθορίζεται
από τις δράσεις της Επιχείρησης και τις ανάγκες που αυτές δημιουργούν. Συγκεκριμένα, η
ΚΕΔΚ στη διάρκεια των πέντε πρώτων μηνών του 2018 διατήρησε και ενίσχυσε τις
υφιστάμενες δράσεις της Κ.Ε.Δ.Κ. δηλαδή τους παραδοσιακούς χορούς και τις
δραστηριότητες του Γυμναστηρίου. Στην περίοδο αυτή που πέρασε απαιτήθηκε η κάλυψη
διαφόρων εξόδων για αναλώσιμα μηχανών γραφείου και γραφική ύλη, καύσιμα και
συντήρηση του αυτοκινήτου εξυπηρέτησης του Β.Σ.Σ., αγορά φαρμακευτικού υλικού,
ενίσχυση συλλόγων, επιχορήγηση ιατρών κλπ.
5. Χρηματοροές
Το ποσό της χρηματοδότησης θα καταβληθεί άπαξ από το Δήμο στην επιχείρηση, καθώς
ήδη διανύεται ο τρίτος μήνας του τρέχοντος έτους.
6. Αναθεώρηση χρηματοδότησης
Το πρόγραμμα χρηματοδότησης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός του
έτους αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία,
που δεν οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από το Δήμο.
Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του έπειτα από τις σχετικές
αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων.
Διανύουμε ήδη τους πρώτους πέντε μήνες του 2018, διατηρώντας και ενισχύοντας τις
υφιστάμενες δράσεις της Κ.Ε.Δ.Κ. δηλαδή τους παραδοσιακούς χορούς, τις δραστηριότητες
του Γυμναστηρίου, τις δράσεις που αφορούν την εθελοντική αιμοδοσία. Στην περίοδο αυτή
που πέρασε απαιτήθηκε η κάλυψη διαφόρων άλλων εξόδων για αναλώσιμα μηχανών
γραφείου και γραφική ύλη, καύσιμα και συντήρηση του αυτοκινήτου εξυπηρέτησης του
Β.Σ.Σ., καθώς επίσης και κάλυψη εξόδων του γυμναστηρίου, την ενίσχυση συλλόγων κλπ.
Τα έσοδα των παραπάνω δράσεων εκτός των παραδοσιακών χορών δεν είναι πλήρως
ανταποδοτικά, με αποτέλεσμα να απαιτείται και εκεί η κάλυψη των εξόδων από την
Κ.Ε.Δ.Κ.
Ως εκ τούτου εισηγούμαστε την έγκριση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ. για υποβολή αιτήματος
προς το Δήμο Κέας για την καταβολή της ετήσιας επιχορήγησης ποσού 30.000,00 € προς
την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κέας (ΦΕΚ 2179/Β’/23.10.2008, παρ. 6).
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
κατά το άρθρο 10 παρ. 14 Ν. 4071/2012 εισηγητική έκθεση της ΚΕΔΚ και την υποβολή
αιτήματος προς το Δ.Σ. του Δήμου Κέας για την έγκριση καταβολής της ετήσιας
επιχορήγησης ποσού 30,000.00€ της επιχείρησης, το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, και την
εισήγηση του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Κ.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται την εισηγητική έκθεση της ΚΕΔΚ για την τεκμηρίωση των εσόδων και
εξόδων αυτής και εγκρίνει την καταβολή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Δήμου
προς την Επιχείρηση, ύψους 30.000,00€. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.
00.6738.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το οικονομικό έτος 2018.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 140/2018
Θέμα 7ο: Έλεγχος ταμειακού απολογισμού έτους 2017 και έγκριση σχετικής έκθεσης.
Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, κ. Ι.Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 7 ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 133/2018 απόφασή της η
Οικονομική Επιτροπή έλεγξε τον απολογισμό έτους 2017 και συνέταξε σχετική έκθεση προς
το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3345/2005 (Α’ 138) άρθρο 6,
Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’) άρθρο 15, Ν. 3202/2003 άρθρο 26, όπως και το άρθρο 163 του
Ν. 3463/2006 που ισχύει σήμερα, καθώς και το άρθρο 176 παρ. 1β του Ν. 3852/2010.
Αφού έλεγξε τον πιο πάνω απολογισμό και έκανε λεπτομερή έλεγχο των γραμματίων
εισπράξεως και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στα οποία επισυνάπτονται τα
νόμιμα δικαιολογητικά βρήκε τα έσοδα που εισπράχθηκαν και τα έξοδα που πληρώθηκαν
κατά το Οικ. Έτος 2017 να παρουσιάζουν την εξής μορφή :
ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

Τακτικά
1.668.504,17

Έξοδα χρήσης
2.539.110,37

Έκτακτα
712.213,06

Αποθεματικό
1.644.017,50

Χρηματικό Υπόλοιπο
1.802.410,64
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
4.183.127,87

4.183.127,87

Το ποσό των 1.644.017,50 € μεταφέρθηκε στη νέα χρήση οικ.έτους 2018.
Μετά το τέλος του προελέγχου η Οικονομική Επιτροπή:
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι καλώς έγινε η διαχείριση των εσόδων και εξόδων του
οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Κέας, αφού τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία ως προς το
σκέλος των εσόδων – εξόδων.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την έκθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3345/2005 (Α’ 138) άρθρο 6, Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’) άρθρο 15, Ν.3202/2003 άρθρο
26 όπως και το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 που ισχύει σήμερα, καθώς και το άρθρο 176
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παρ. 1β του Ν. 3852/2010.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις
του Ν.3345/2005 (Α’ 138) άρθρο 6, Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’) άρθρο 15, Ν. 3202/2003
άρθρο 26 όπως και το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 που ισχύει σήμερα, καθώς και το άρθρο
176 παρ. 1β του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθμ. 133/2018 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ότι καλώς έγινε η διαχείριση των εσόδων και εξόδων του οικονομικού έτους 2017 του
Δήμου Κέας, αφού τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία ως προς το σκέλος των εσόδων – εξόδων
και αποδέχεται τον έλεγχο του ταμειακού απολογισμού έτους 2017 του Δήμου Κέας, που
διενήργησε η Οικονομική Επιτροπή και αποδέχεται τη σχετικά συνταχθείσα έκθεση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 141/2018

Θέμα 8ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της «Προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος
το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 356/2017 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών
προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δεξαμενής ύδρευσης και την υπ'
αριθ. 483/2017 απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας δεξαμενής
ύδρευσης ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία AQUASTAR ABEE, στην οποία ο Δήμος
Κέας έκανε ανάθεση, διάρκειας έως 31/12/2017.
1.Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της σύμβασης και δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό
αντικείμενο της προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης, όπως προβλεπόταν στο εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα η ανάδοχος εταιρεία AQUASTAR ABEE υπέβαλε εμπρόθεσμα το υπ'
αριθ. Πρωτ. 5315/20.12.2017 αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών. Στην αίτησή της η
ανάδοχος εταιρεία AQUASTAR ABEE αναφέρει ότι “η απαραίτητη υποδομή υποδοχής για
την τοποθέτηση της δεξαμενής δεν είχε κατασκευαστεί ακόμα και αιτούμαστε τη χορήγηση
της παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της υπ’αριθ. 4640/14-11-2017 σύμβασης προμήθειας
δεξαμενής, διάρκειας ενός (1) μήνα. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγηθήκαμε την
χρονική παράταση της σύμβασης έως 31/01/2018 .Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από
διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο
σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση του Δημάρχου, ενέκρινε την παράταση του
χρόνου εκτέλεσης της υπ’αριθ. 4640/14-11-2017 σύμβασης προμήθειας δεξαμενής, έως
31/01/2018. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 276/2017.
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2.Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της παράτασης και δεν είχε ολοκληρωθεί το φυσικό
αντικείμενο της προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης, όπως προβλεπόταν στο εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα η ανάδοχος εταιρεία AQUASTAR ABEE υπέβαλε εμπρόθεσμα το υπ'
αριθ. Πρωτ. 258/24.01.2018 αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών. Στην αίτησή της η
ανάδοχος εταιρεία AQUASTAR ABEE αναφέρει ότι “η απαραίτητη υποδομή υποδοχής για
την τοποθέτηση της δεξαμενής δεν είχε κατασκευαστεί ακόμα και αιτούμαστε τη χορήγηση
της παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της υπ’αριθ. 4640/14-11-2017 σύμβασης προμήθειας
δεξαμενής, διάρκειας ενός (1) μήνα.Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγηθήκαμε την
χρονική παράταση της σύμβασης έως 28/02/2018 .Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από
διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο
σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση του Δημάρχου ενέκρινε την παράταση της
σύμβασης προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης από την AQUASTAR ABEE έως 28
Φεβρουαρίου 2018 .Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 29/2018.
3.Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της παράτασης και δεν είχε ολοκληρωθεί το φυσικό
αντικείμενο της προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης, όπως προβλεπόταν στο εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα η ανάδοχος εταιρεία AQUASTAR ABEE υπέβαλε εμπρόθεσμα το υπ'
αριθ. Πρωτ. 615/26.02.2018 αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών. Στην αίτησή της η
ανάδοχος εταιρεία AQUASTAR ABEE αναφέρει ότι “η απαραίτητη υποδομή υποδοχής για
την τοποθέτηση της δεξαμενής δεν είχε κατασκευαστεί ακόμα λόγω έντονων καιρικών
φαινομένων στην περιοχή και αιτούμαστε τη χορήγηση της παράτασης του χρόνου
εκτέλεσης της υπ’αριθ. 4640/14- 11-2017 σύμβασης προμήθειας δεξαμενής, διάρκειας ενός
(1) μήνα.Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγηθήκαμε την χρονική παράταση της
σύμβασης έως 28/03/2018. Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και
αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του
αναδόχου και την εισήγηση του Δημάρχου ενέκρινε την παράταση της σύμβασης
προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης από την AQUASTAR ABEE έως 28 Μαρτίου 2018 .Η
απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 51/2018.
4.Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της παράτασης και δεν είχε ολοκληρωθεί το φυσικό
αντικείμενο της προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης, όπως προβλεπόταν στο εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα η ανάδοχος εταιρεία AQUASTAR ABEE υπέβαλε εμπρόθεσμα το υπ'
αριθ. Πρωτ. 957/23.03.2018 αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών. Στην αίτησή της η
ανάδοχος εταιρεία AQUASTAR ABEE αναφέρει ότι “η απαραίτητη υποδομή υποδοχής για
την τοποθέτηση της δεξαμενής δεν είχε κατασκευαστεί ακόμα λόγω έντονων καιρικών
φαινομένων στην περιοχή και αιτούμαστε τη χορήγηση της παράτασης του χρόνου
εκτέλεσης της υπ’αριθ. 4640/14- 11-2017 σύμβασης προμήθειας δεξαμενής, διάρκειας ενός
(1) μήνα. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγηθήκαμε την χρονική παράταση της
σύμβασης έως 28/04/2018. Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και
αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του
αναδόχου και την εισήγηση του Δημάρχου ενέκρινε την παράταση της σύμβασης
προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης από την AQUASTAR ABEE έως 28 Απριλίου 2018 .Η
απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 78/2018.
5.Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της παράτασης και δεν είχε ολοκληρωθεί το φυσικό
αντικείμενο της προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης, όπως προβλεπόταν στο εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα η ανάδοχος εταιρεία AQUASTAR ABEE υπέβαλε εμπρόθεσμα το υπ'
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αριθ. Πρωτ. 1334/24.04.2018 αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών. Στην αίτησή της η
ανάδοχος εταιρεία AQUASTAR ABEE αναφέρει ότι “η απαραίτητη υποδομή υποδοχής για
την τοποθέτηση της δεξαμενής δεν είχε κατασκευαστεί ακόμα λόγω έντονων καιρικών
φαινομένων στην περιοχή και αιτούμαστε τη χορήγηση της παράτασης του χρόνου
εκτέλεσης της υπ’αριθ. 4640/14- 11-2017 σύμβασης προμήθειας δεξαμενής, διάρκειας ενός
(1) μήνα. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγηθήκαμε την χρονική παράταση της
σύμβασης έως 28/05/2018. Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και
αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του
αναδόχου και την εισήγηση του Δημάρχου, ενέκρινε την παράταση της σύμβασης
προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης από την AQUASTAR ABEE έως 28 Μαϊου 2018 .Η
απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 107/2018.
6.Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της παράτασης και δεν είχε ολοκληρωθεί το
φυσικό αντικείμενο της προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης, όπως προβλεπόταν στο
εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα η ανάδοχος εταιρεία AQUASTAR ABEE υπέβαλε
εμπρόθεσμα το υπ' αριθ. Πρωτ. 1795/23.05.2018 αίτημα παράτασης εκτέλεσης
εργασιών. Στην αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία AQUASTAR ABEE αναφέρει ότι “η
απαραίτητη υποδομή υποδοχής για την τοποθέτηση της δεξαμενής δεν είχε
κατασκευαστεί ακόμα λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή και από μη
υπαιτιότητα της υπηρεσίας μας και αιτούμαστε τη χορήγηση της παράτασης του
χρόνου εκτέλεσης της υπ’αριθ. 4640/14- 11-2017 σύμβασης προμήθειας δεξαμενής,
διάρκειας ενός (1) μήνα.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης
για τρείς (3) μήνες έως 28/08/2018.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση
του Δημάρχου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης από την
AQUASTAR ABEE έως 28 Αυγούστου 2018 .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 142/2018

Θέμα 9ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2018.
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Καβαλιέρο ο οποίος
εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι:
Με την υπ’ αριθμ. 128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας αποφασίστηκε
η «παράταση του χρόνου χρήσης μουσικής για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που
λειτουργούν σε κλειστό χώρο από Δευτέρα μέχρι Κυριακή έως τις 03:00 π.μ και για τις ίδιες
ημέρες έως την 02:00 π.μ. για τα καταστήματα της Α1β 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β’
526) που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο».
Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του
αρθρ. 7 της ΚΥΑ 16228/2017, οι κάτωθι ενδιαφερόμενοι αιτούνται τη χορήγηση παράτασης
ωραρίου μουσικής για το έτος 2018 στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
ιδιοκτησίας τους:
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΜΠΑΡ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΕΠΕ, με τον διακριτικό τίτλο «ΡΑΣ ΚΑΦΕ ΕΠΕ», κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ στη θέση Γιαλισκάρι Κέας, με αρ.
άδειας μουσικής: 2332/12-7-2016 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1798/24-5-2018)
Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
 Την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από
θορύβους Μουσικής»
 Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996
 Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
 Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης)
 Το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του αρθρ. 7 της ΚΥΑ 16228/2017
 Την υπ’ αριθμ. 128/2011 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
 Τις ανωτέρω αιτήσεις των ενδιαφερομένων
 Το ότι οι ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι για την έκδοση της εν λόγω άδειας
 Την θετική εισήγηση του Αντιδημάρχου
καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω
διατάξεις και την εισήγηση του Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος 2018 στα καταστήματα των:
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΜΠΑΡ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΕΠΕ, με τον διακριτικό τίτλο «ΡΑΣ ΚΑΦΕ ΕΠΕ», κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ στη θέση Γιαλισκάρι Κέας, με αρ.
άδειας μουσικής: 2332/12-7-2016 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1798/24-5-2018)
Οι ανωτέρω θα λάβουν την άδεια εφόσον είναι ταμειακά ενήμεροι.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό :143/2018

Θέμα 10ο: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή χώρου σταυλισμού δημοτικών
σφαγείων Δ. Κέας».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με το υπ' αριθ. Πρωτ.
54742/71/18.05.2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, μας διαβιβάστηκε ο
1ος ΑΠΕ για το έργο «Κατασκευή χώρου σταυλισμού δημοτικών σφαγείων Δ. Κέας» με
ανάδοχο την εταιρία ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με Νόμιμο εκπρόσωπο
τον κ. Χρήστος – Βασίλειος Θεοδώρου, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα. (Έγκριση
του 1ος ΑΠΕ ως προς τη χρήση των επί έλασσον δαπανών για το έργο «Κατασκευή χώρου
σταυλισμού δημοτικών σφαγείων Δ. Κέας»)
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά με την έγκρισή του.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα
ανωτέρω έγγραφα και την εισήγηση του Δημάρχου .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή χώρου σταυλισμού δημοτικών
σφαγείων Δ. Κέας» , όπως μας διαβιβάστηκαν με το υπ' αριθ. Πρωτ. 54742/71/18.05.2018
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό :144/2018

Θέμα 11ο: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του
έργου: «Βελτίωση και Επέκταση Δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας».
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με:
1. Την με αρ. 158/2017 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Κέας για τη συγκρότηση επιτροπής
οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση και Επέκταση Δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας».
2. Το από 26.04.2018 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του εν λόγω
έργου, όπως μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ.20924/1314/30.05.2018 έγγραφο
της ΔΤΕ Κυκλάδων
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3. Την από 15.02.2017 θεωρημένη τελική επιμέτρηση από τον Προϊστάμενο του
Τμήματος Εκτέλεσης Έργων, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στη ΔΤΕΚ την 20-122016.
4. Την από 11-08-2016 Έκθεση περαίωσης Έργου των Επιβλεπόντων, και την από 2312-2016 Βεβαίωση Περαίωσης του Προϊσταμένου του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων
σύμφωνα με το τις οποίες το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 31-07-2016,
εισηγούμαστε την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής των
μελών της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση και Επέκταση Δικτύου
ύδρευσης Ιουλίδας», το κόστος του οποίου ανήλθε σε 1.112.252,90€ συμπ/νου ΦΠΑ και
αφού διαπιστώθηκε ότι το παραπάνω παραληφθέν έργο ανταποκρίνεται ποιοτικά και
ποσοτικά στις προβλεπόμενες προδιαγραφές.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
1.Την με αρ. 158/2017 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Κέας για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής
παραλαβής του έργου «Βελτίωση και Επέκταση Δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας».
2.Το από 26.04.2018 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του εν λόγω έργου,
όπως μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ.20924/1314/30.05.2018 έγγραφο της ΔΤΕ
Κυκλάδων
3.Την από 15.02.2017 θεωρημένη τελική επιμέτρηση από τον Προϊστάμενο του Τμήματος
Εκτέλεσης Έργων, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στη ΔΤΕΚ την 20-12-2016.
4.Την από 11-08-2016 Έκθεση περαίωσης Έργου των Επιβλεπόντων, και την από 23-122016 Βεβαίωση Περαίωσης του Προϊσταμένου του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων σύμφωνα
με το τις οποίες το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 31-07-2016.
5.Την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής – οριστικής παραλαβής για το έργο «Βελτίωση
και Επέκταση Δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας», όπως μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθ.
πρωτ. Οικ.20924/1314/30.05.2018 έγγραφο της ΔΤΕ Κυκλάδων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό :145/2018
Θέμα 12ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των
Δήμων για κάλυψη δαπανών έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (1η-2η-3η-4η
μηνιαία κατανομή έτους 2018).
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.
60836/22.05.2018 έγγραφo του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ενημερωθήκαμε για
την κατανομή με τον τίτλο “Kεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων”, συνολικού ποσού
36.720,00€, το οποίο αποδίδεται ως 1η, 2η, 3η και 4η μηνιαία δόση έτους 2018 για το Δήμο
Κέας.
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Καλούμαστε να αποδεχθούμε την εν λόγω χρηματοδότηση και να προτείνουμε την 1η,
2η, 3η και 4η μηνιαία δόση έτους 2018, συνολικού ποσού 36.720,00€ για κάλυψη έργων και
επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου, ως εξής:
1. ΚΑ 30.7326.0006: «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Κορησσίας»: ποσό 10.000,00€
2. ΚΑ 30.7323.0004: «Κατασκευή τεχνικών απορροής ομβρύων»: ποσό 10.000,00€
3. ΚΑ 25.7412.0005: «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης Ιουλίδας»: ποσό 5.000,00€
4. ΚΑ 25.7413.0005: «Μελέτη αγωγού αποχέτευσης ομβρύων υδάτων Ξηροκάμπου
Κορησσίας Ν. Κέας»: ποσό 3.534,00€
5. ΚΑ 30.7412.0010: «Μελέτη οδοποιϊας βελτίωσης υφιστάμενης οδού Κορησσίας
Ξύλων»: ποσό 4.340,00€
6. ΚΑ 30.7412.0026: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βελτίωσης υφιστάμενης
οδού Κορησσίας Ξύλων»: ποσό 1.860,00€
7. ΚΑ 30.7413.0014: «Μελέτη για τη διαμόρφωση εισόδου παραδοσιακού οικισμού
Μυλοποτάμου»: ποσό 1.986,00€ εκ των 2.100,00€ (τα οποία θα κατανεμηθούν σε επόμενη
κατανομή)
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το
υπ’ αριθμ. 60836/22.05.2018 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με το
οποίο ενημερωθήκαμε για την κατανομή από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο “Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των
Δήμων”, συνολικού ποσού 36.720,00€, για το Δ. Κέας, το οποίο αποδίδεται ως 1η, 2η, 3η &
4η κατανομή έτους 2018 και την εισήγηση του Δημάρχου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται και κατανέμει την 1η, 2η, 3η & 4η ΣΑΤΑ έτους 2018, συνολικού ποσού
36.720,00€. για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου ως εξής:
1. ΚΑ 30.7326.0006: «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Κορησσίας»: ποσό 10.000,00€
2. ΚΑ 30.7323.0004: «Κατασκευή τεχνικών απορροής ομβρύων»: ποσό 10.000,00€
3. ΚΑ 25.7412.0005: «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης Ιουλίδας»: ποσό 5.000,00€
4. ΚΑ 25.7413.0005: «Μελέτη αγωγού αποχέτευσης ομβρύων υδάτων Ξηροκάμπου
Κορησσίας Ν. Κέας»: ποσό 3.534,00€
5. ΚΑ 30.7412.0010: «Μελέτη οδοποιϊας βελτίωσης υφιστάμενης οδού Κορησσίας
Ξύλων»: ποσό 4.340,00€
6. ΚΑ 30.7412.0026: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βελτίωσης υφιστάμενης
οδού Κορησσίας Ξύλων»: ποσό 1.860,00€
7. ΚΑ 30.7413.0014: «Μελέτη για τη διαμόρφωση εισόδου παραδοσιακού οικισμού
Μυλοποτάμου»: ποσό 1.986,00€ εκ των 2.100,00€ (τα οποία θα κατανεμηθούν σε επόμενη
κατανομή)
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 146/2018
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Θέμα 13ο: Έγκριση αλλαγής χρήσης ξύλινου οικίσκου.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με την 162/2016
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, είχε εγκριθεί η δαπάνη για την προμήθεια ξύλινου
οικίσκου για την φύλαξη των εργαλείων καθαριότητας της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα.
Δεδομένου ότι η υπηρεσία καθαριότητας έχει πλέον μεταστεγαστεί σε κτίριο ιδιοκτησίας
μας στον Αγ. Κωνσταντίνο, με αποτέλεσμα ο χώρος όπου στεγάζονταν έως σήμερα “κτίριο
Τσιπέρμα” να είναι ικανός για τη φύλαξη των εργαλείων και υλικών καθαριότητας,
προτείνεται η χρήση του ξύλινου προκάτ οικίσκου να μετατραπεί σε χώρο για τη λειτουργία
και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και να γίνουν οι απαιτούμενες
ενέργειες για την αδειοδότησή του από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
1. την 162/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
2. το γεγονός ότι το “κτίριο Τσιπέρμα” είναι ικανό για τη φύλαξη των εργαλείων και
υλικών καθαριότητας
3. την ανάγκη λειτουργίας χώρου για τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς
4. Το άρθρο 20 του Ν. 4067/2012
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αλλαγή χρήσης του ξύλινου οικίσκου, στην Κορησσία, από χώρο φύλαξης
των εργαλείων καθαριότητας της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κορησσίας, σε χώρο για τη
λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και να γίνουν οι
απαιτούμενες ενέργειες για την αδειοδότησή του από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 147/2018

Θέμα 14ο: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (αρθρ.107 Ν.4486/2017), έτους
2018.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
«Όπως γνωρίζετε, λόγω της δυσμενούς δημοσιονομικής κατάστασης στην οποία
βρίσκεται η χώρα, και στο πλαίσιο της περιστολής των κρατικών δαπανών, έχει περιοριστεί
δραστικά η δυνατότητα των φορέων του δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ ως προς την
πραγματοποίηση πάσης φύσεως προσλήψεων.
Οι φορείς μπορούν επίσης να προβαίνουν στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου ή τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη εποχικών,
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παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς
και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων.
Σε περίπτωση που τα αιτήματα των φορέων αφορούν την πρόσληψη προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών, σύμφωνα
με την παρ.8 του άρθρου 9 του ν.3812/2009, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 8 του Ν. 4325/2015, προβλέπεται ότι για τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του
Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του
Ν.3812/2009, έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους και μετά από αίτηση του αρμόδιου
φορέα εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Οικονομικών και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, που δημοσιεύεται στο Φύλλο
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με την οποία καθορίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός
ατόμων για κάλυψη εποχικών αναγκών και εξειδικεύονται ανά υπηρεσία ή φορέα, οι
εποχικές ανάγκες. Για το εν λόγω προσωπικό ισχύουν οι περιορισμοί της παρ. 3 του άρθρου
37 του Ν.3986/2011.
Σύμφωνα με την παρ 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/10 όπως αναριθμήθηκε και
αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο από την περιπτ. δ της παρ. 4 του άρθρου 3 του
Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/17.12.2010 τεύχος Α) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.3
του άρθρου 37 του Ν. 3986/11 (ΦΕΚ 152/01.07.2011 τεύχος Α), και με το άρθρο πρώτο
περιπτ. 1 και 2 υποπαρ.Ζ.5 του ν.4093/12 ορίζονται τα εξής: «Οι εγκρίσεις πρόσληψης
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων
μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) σε
σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και κατά δέκα τοις εκατό (10%)
επιπλέον το 2012. Για τα έτη 2013 και 2014 το ποσοστό προσδιορίζεται σε 20% σε σχέση
με το προηγούμενο έτος και για τα έτη 2015 και 2016 σε 10% σε σχέση με το προηγούμενο
έτος. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τις εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου που
εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και
συγχρηματοδοτούμενων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους, έργων, εφόσον η
μισθοδοσία του ως άνω προσωπικού δεν επιβαρύνει καθ' οιονδήποτε τρόπο τον Κρατικό
Προϋπολογισμό. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για προσλήψεις προσωπικού ορισμένου
χρόνου που γίνονται για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.»
Στην εγκύκλιο Υπ.Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/52/οικ.41210/29.11.2017 επισημαίνεται ότι για τα επόμενα έτη αν και δεν
έχει θεσπιστεί αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση με την προαναφερόμενη για τον κατ'έτος
περιορισμό των προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου σε σχέση με το προηγούμενο έτος, δεδομένου όμως
ότι οι ανωτέρω περιορισμοί θεσπίστηκαν ως απαραίτητο δημοσιονομικό μέτρο για την
περιστολή των κρατικών δαπανών και αφού η προσπάθεια που καταβάλλεται για την ορθή
και ασφαλή διαχείριση των δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας συνεχίζεται, κρίνεται
απαραίτητο ο αριθμός των εγκρίσεων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018 να
διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.
Ως εκ τούτου καλούνται οι Υπηρεσίες, κατόπιν συνετής εκτίμησης των αναγκών τους, ο
αριθμός των αιτημάτων για την έγκριση πρόσληψης του προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα
περιλαμβάνεται στο αίτημά τους προς την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για το
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έτος 2018 να μην υπερβαίνει τον αριθμό των αντίστοιχων εγκρίσεων που χορηγήθηκαν
κατά το προηγούμενο έτος.
Οι περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή
σύναψης συμβάσεων έργου για τις οποίες απαιτείται αποστολή αιτήματος από τους φορείς
της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να λάβουν έγκριση είτε από την Επιτροπή της ΠΥΣ
33/2006, όπως ισχύει, είτε με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, είναι οι
εξής:
-για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης
έργου από τους ΟΤΑ α' και β' Βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους,
-για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης
έργου στα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους
-για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα
(άρθρο 12 παρ. 14 Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του
Ν.4483/17) σε ΟΤΑ α' βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών,
-για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης
έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ. 14 Ν.
4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/17) σε ΟΤΑ α' και β'
βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών.
Όσον αφορά τους φορείς που υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί
είναι:
•Οι ΟΤΑ α' βαθμού (δήμοι, ΝΠΔΔ αυτών, δημοτικά ιδρύματα, Σύνδεσμοι ΟΤΑ)
•Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις, εταιρείες κ.λπ. των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, των οποίων οι
συμβάσεις εγκρίνονται πλέον από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει (άρθρο
ένατο παρ.20α του ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν.
4325/2015).
Έτσι, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, εφόσον απαιτείται χορήγηση έγκρισης, είτε από την
Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, είτε υπό τη μορφή έκδοσης απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών, οι ανωτέρω φορείς πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματά τους διά
των υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στο Υπουργείο Εσωτερικών ή στο
ΑΣΕΠ προκειμένου για συμβάσεις μίσθωσης έργου, προκειμένου να προωθηθούν για
έγκριση.
Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύμφωνα με τις οδηγίες του εγγράφου ΥΠ.ΕΣ.
3449/05.02.2018 οι αρμόδιες υπηρεσίες μας συνέταξαν τους σχετικούς πίνακες,
λαμβάνοντας υπόψη τις άκρως απαραίτητες ανάγκες σε προσωπικό, προκειμένου να
υποβληθούν τα αιτήματα για τον προγραμματισμό του έτους 2018, στην οικεία
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του
ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/2017).
Σύμφωνα με την 105/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέας
(ΑΔΑ:ΨΓΩΝΩΕΔ-Ρ2Ε) κρίθηκε αναγκαία, η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, με την ειδικότητα ΤΕ Πολιτικών Έργων
Υποδομής και με ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού .
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κέας υποστηρίζεται από έναν και μοναδικό τακτικό
υπάλληλο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευση (ΠΕ) Πολιτικό Μηχανικό, στις αρμοδιότητες του
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οποίου εκτός τα καθήκοντα Προϊσταμένου που ασκεί, εντάσσονται και νευραλγικές
υπηρεσίες όπως η Υπηρεσία Ύδρευσης – Αποχέτευσης.
Όπως είναι κατανοητό είναι ανθρωπίνως αδύνατον να μπορέσουν να καλυφθούν στο
ελάχιστο οι ανάγκες που προκύπτουν καθώς στο Δήμο Κέας είναι σε εξέλιξη έργα όπως η
λειτουργία νέων αντλιοστασίων όπου απαιτείται η καθημερινή επίβλεψη τους, στους
οικισμούς Βουρκαρίου – Κορησσίας.
Στο μεταβατικό αυτό στάδιο στόχος είναι η πρόληψη και αποφυγή σοβαρών βλαβών εν
όψη και της θερινής περιόδου όπου οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι καθώς η παλαιότητα των
αντλιοστασίων τα καθιστά ακατάλληλα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρότατα
προβλήματα, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.
Λαμβάνοντας τα ανωτέρω κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη ενός (1) υπάλληλου ΤΕ
Μηχανολόγου Μηχανικού για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ μηνών (8 μηνών).
Η πρόσληψη θα βαρύνει αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2018
του σκέλους των εξόδων του Δήμου, Κ.Α. 25.6041 και Κ.Α. 25.6054 στους οποίους υπάρχει
εγγεγραμμένη πίστωση σύμφωνα και με την 1875/30-05-2018 βεβαίωση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Κέας.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να
δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση της αιτούμενης πρόσληψης.»
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
-το άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του 4483/17
-την παρ 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο περιπτ.
1 και 2 υποπαρ. Ζ.5 του ν.4093/12
-τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21
-την παρ 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011
-τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012 , όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015
-την υπ’ αριθ. 33/06 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και 236/94 όπως
ισχύουν)
-τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
-τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2791/Β/21.12.2015)
-την εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 3449/05.02.2018
-την εγκύκλιο Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/52/οικ.41210/29.11.2017
-τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας έτους 2018
(βεβαίωση αριθ. 1898/31-05-2018 της οικονομικής υπηρεσίας)
-την 105/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΓΩΝΩΕΔ-Ρ2Ε).
- την 1875/30-05-2018 Εισήγηση της Προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Κέας για την αναγκαιότητα της πρόσληψης ενός (1) ΤΕ Μηχανολόγου -Μηχανικού.
-την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2018, καθώς και το σχετικό
πίνακα προγραμματισμού έτους 2018 που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για
την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
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χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα
στην υπηρεσία ύδρευσης του δήμου μας, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες,
και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:
Ύδρευση- Αποχέτευση
- Έναν (1) υπάλληλο ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών για χρονικό διάστημα απασχόλησης
οκτώ μηνών (8 μηνών). Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού
αυτού είναι η καθημερινή επίβλεψη των αντλιοστασίων αποχέτευσης οικισμών Βουρκαρίου
– Κορησσίας με στόχο την πρόληψη και αποφυγή σοβαρών βλαβών, υποβοηθώντας την
Υπηρεσίας Ύδρευσης- Αποχέτευσης έως ότου ολοκληρωθούν και τεθούν σε λειτουργία τα
νέα αντλιοστάσια αποχέτευσης των οικισμών Βουρκαρίου- Κορησσίας. Εν όψη της θερινής
περιόδου οι κίνδυνοι βλαβών είναι μεγάλοι καθώς η παλαιότητα των αντλιοστασίων τα
καθιστά ακατάλληλα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρότατα προβλήματα, θέτοντας
σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.
Β. Βεβαιώνει ότι: Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του
προϋπολογισμού έτους 2018 του σκέλους των εξόδων του Δήμου.
Κ.Α. 25.6041 Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου
Κ.Α. 25.6054 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου
Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να
δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 148/2018
Θέμα 15ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εθελοντική δράση
αρχειοθέτησης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο κ. Λούκος Χρήστος με
την ομάδα του διατίθενται να πραγματοποιήσουν την εθελοντική δράση αρχειοθέτησης του
παλαιού Δημαρχείου. Πρόκειται για μία σταδιακή δράση που πραγματοποιήθηκε
εθελοντικά και προηγούμενα έτη από τον κ. Λούκο και γίνεται προσπάθεια για
αποπεράτωσή της. Στα πλαίσια της εθελοντικής δράσης αρχειοθέτησης ο Δήμος Κέας
προτίθεται να καλύψει τα έξοδα μεταφοράς, σίτισης και στέγασης της ομάδας
αρχειοθέτησης. Η ομάδα που θα εργαστεί πάνω στην αρχειοθέτηση θα αποτελείται από 4
άτομα.
Για την κάλυψη της ανωτέρω δράσης, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης
για την μεταφορά της ομάδας (ακτοπλοϊκά εισιτήρια) έως του ποσού των 100,00 € (συμπ.
ΦΠΑ), δαπάνης για την διαμονή έως του ποσού των 600,00 € (συμπ. ΦΠΑ) και δαπάνης για
την σίτιση αυτών έως του ποσού των 330,00 € (συμπ. ΦΠΑ). Συνολικός προϋπολογισμός
εξόδων 970,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) που θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6433.0001 προϋ/σμό
εξόδων οικονομικού έτους 2018.
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Ο Δήμος Κέας θα παρέχει τα κάτωθι :
α/ Περιγραφή
α

Μερική δαπάνη

Ολική δαπάνη

1

Μεταφορά: 4 ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τη διαδρομή
Λαύριο-Κέα την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 και 4
ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τη διαδρομή Κέα-Λαύριο
την Κυριακή 01 Ιουλίου 2018.

Έως του ποσού των
12,50 € συμπ.
Φ.Π.Α./ ατομικό
εισιτήριο

Έως του ποσού
των 100,00 €
συμπ. Φ.Π.Α. για
8 ατομικά
εισιτήρια

2

Διαμονή: 1μονόκλινο δωμάτιο και 1 τρίκλινο με
πρωινό γεύμα, πλησίον ή εντός οικισμού Ιουλίδας για
άφιξη την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 και αποχώρηση
την Κυριακή 01 Ιουλίου 2018.

Έως του ποσού των
200,00 € συμπ.
Φ.Π.Α./ για δύο
δωμάτια ανά ημέρα

Έως του ποσού
των 600,00 €
συμπ. Φ.Π.Α. για
2 δίκλινα δωμάτια
για 3
διανυκτερεύσεις

3

Σίτιση: 5 γεύματα (Πέμπτη βράδυ, Παρασκευή
μεσημέρι & βράδυ, Σάββατο μεσημέρι & βράδυ) για 4
άτομα. Το γεύμα θα περιλαμβάνει σαλάτα,ορεκτικό,
κυρίως πιάτα και νερό.

Έως του ποσού των
16,50 € συμπ.
Φ.Π.Α./άτομο ανά
γεύμα

Έως του ποσού
των 330,00 €
συμπ. Φ.Π.Α. για
5 γεύματα για 4
άτομα

4

Γραφική ύλη για την αρχειοθέτηση, της οποίας η
διάθεση πίστωσης θα γίνει με απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Κέας

-

-

Τρόπος ανάθεσης της υπηρεσίας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως
συμπληρώθηκε από παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με
την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου.
Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και άρθρου 74 ισχύουν,
ανεξαρτήτως της επιλογής της διαδικασίας, συνεπώς πρέπει να ζητείται η προσκόμιση των
σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων (απόσπασμα ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας) για την απόδειξη της μη συνδρομής των
λόγων αποκλεισμού ή και των στοιχείων της παρ.7 ακόμα και στην περίπτωση της
απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 328.
Επιπλέον και προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο 75 Ν.4412/2016), απαιτείται βεβαίωση από
αρμόδια φορολογική αρχή περί έναρξης (ή και μεταβολής) εργασιών φυσικού ή νομικού
προσώπου, ή/και βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο
κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) , ή πιστοποιητικό/βεβαίωση επαγγελματικού ή
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εμπορικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
Ισχύουσες Διατάξεις
1.Οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από παρ.
13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)
2.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007
3.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και
λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων»
4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)
6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016
7.Τις διατάξεις του Ν.4497/2017
Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη
πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018, ύψους 2.505,20€
και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 00.6433.0001.
Έγκριση Αποτελέσματος
Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τον Δήμαρχο Κέας χωρίς να απαιτείται η
συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118 παρ.2 του Ν.4412/16).
Διάρκεια Σύμβασης
Το διάστημα που αφορά η ανάθεση θα είναι από τις 28/06/2018 έως 01/07/2018 (άρθρο
217 του Ν.4412/16).
Τόπος Παροχής
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στην Κέα όπως αναλυτικά αναφέρονται στην
παρούσα.
Παραλαβή Εργασίας :
Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το
άρθρο 219 παρ.1 του Ν.4412/16.
Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνει μετά την ποιοτική παραλαβή από την
αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως δελτίου παροχής υπηρεσιών, με χρηματικό ένταλμα
πληρωμής και με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν διαφορές που
μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του
αναδόχου, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του
Ν.4412/16).
Κατά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών,
αυτή γίνεται από την επιτροπή παραλαβής, η οποία διενεργεί τον απαιτούμενο έλεγχο και
συντάσσει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Το πρωτόκολλο αυτό εγκρίνεται με
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, στην περίπτωση ωστόσο που το
πρωτόκολλο υποβληθεί και παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από
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την ημερομηνία υποβολής του, χωρίς να έχει ληφθεί απόφαση για την έγκριση ή την
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα
ανωτέρω έγγραφα και την εισήγηση του Δημάρχου .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει την πίστωση συνολικού ποσού 970,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ
24%) που θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6433.0001 προϋ/σμό εξόδων οικονομικού έτους 2018 για
την εθελοντική δράση αρχειοθέτησης, στα πλαίσια της οποίας ο Δήμος Κέας θα καλύψει
τα έξοδα μεταφοράς, σίτισης και στέγασης της ομάδας αρχειοθέτησης, ως εξής :

α/ Περιγραφή
α

Μερική δαπάνη

Ολική δαπάνη

1

Μεταφορά: 4 ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τη διαδρομή
Λαύριο-Κέα την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 και 4
ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τη διαδρομή Κέα-Λαύριο την
Κυριακή 01 Ιουλίου 2018.

Έως του ποσού των
12,50 € συμπ. Φ.Π.Α./
ατομικό εισιτήριο

Έως του ποσού των
100,00 € συμπ.
Φ.Π.Α. για 8
ατομικά εισιτήρια

2

Διαμονή: 1μονόκλινο δωμάτιο και 1 τρίκλινο με πρωινό
γεύμα, πλησίον ή εντός οικισμού Ιουλίδας για άφιξη την
Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 και αποχώρηση την Κυριακή 01
Ιουλίου 2018.

Έως του ποσού των
200,00 € συμπ. Φ.Π.Α./
για δύο δωμάτια ανά
ημέρα

Έως του ποσού των
600,00 € συμπ.
Φ.Π.Α. για 2
δίκλινα δωμάτια για
3 διανυκτερεύσεις

3

Σίτιση: 5 γεύματα (Πέμπτη βράδυ, Παρασκευή μεσημέρι
& βράδυ, Σάββατο μεσημέρι & βράδυ) για 4 άτομα. Το
γεύμα θα περιλαμβάνει σαλάτα,ορεκτικό, κυρίως πιάτα και
νερό.

Έως του ποσού των
16,50 € συμπ.
Φ.Π.Α./άτομο ανά
γεύμα

Έως του ποσού των
330,00 € συμπ.
Φ.Π.Α. για 5
γεύματα για 4 άτομα

4

Γραφική ύλη για την αρχειοθέτηση, της οποίας η διάθεση
πίστωσης θα γίνει με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Κέας

-

-

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 149/2018

Θέμα 16ο: Εξέταση αιτημάτων ιατρών ΠΠΙ Κέας για παροχή επιδόματος σίτισης και
στέγασης σύμφωνα με το Ν.4512/2018.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με τις από 30/5/2018
αιτήσεις τους προς το Δημοτικό Συμβούλιο, των ιατρών κ.Χαράλαμπου Χιωτάκη και
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κ.Ελευθερίου Δαρζέντα, που υπηρετούν στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας (ΠΠΙ
Κέας), ζητούν την παροχή δωρεάν σίτισης και στέγασης, βάσει του άρθρου 349 του
Ν.4512/2018 (Α΄5/17-1-2018), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 32 του Νόμου 4483/ΦΕΚ
107/Α΄/31-07-2017.
Ο Νόμος 4512/2018 (Α ́5/17-1-2018) στο άρθρο 349,το οποίο αντικατέστησε το άρθρο
32 του Νόμου 4483/ΦΕΚ 107/ Α ́/31-07-2017 με τίτλo “Παροχή κινήτρων σε εργαζομένους
από Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών” στην παρ.1 αναφέρει ότι οι νησιωτικοί
Δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 18.000 κατοίκων, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων
αυτών, μπορεί να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους
υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας και των δημόσιων
νοσοκομείων, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ε.Κ.Α.Β. και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς”. Στη δε
παρ.2 αναφέρει επίσης ότι για τις ανωτέρω παροχές απαιτείται να ληφθεί απόφαση από το
Δημοτικό Συμβούλιο ή το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα ειδικεύει τις παροχές κατά
περίπτωση και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης
ανάλογων πόρων από την Οικονομική Υπηρεσία του Ο.Τ.Α.
Το Δημοτικό Συμβούλιο στην υπ’αριθμ.258/4-12-2017 συνεδρίασή του αποφάσισε και
ενέκρινε ομόφωνα (αρ.αποφ.258/2017), τον ορισμό ως δικαιούχων της παροχής σίτισης και
στέγασης του άρθρου 32 του Νόμου 4483/ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-2017, όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 349 του Ν.4512/2018 (Α΄5/17-1-2018), το ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί
και θα υπηρετεί στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας (ΠΠΙ Κέας), και για όσο
χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία τους.
Προτείνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω να δοθεί στους αιτούντες το μηνιαίο ποσό των
200,00€/έκαστος, για το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου 2018 έως τη λήξη της θητείας
τους.
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6495.0003 «Δαπάνες παροχής σίτισης και
στέγασης σε εργαζομένους βάσει του άρθρου 32 του Ν.4483/2017» 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
3.200,00€.
Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την υπ’αριθ. 258/2017
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το άρθρο 32 του Νόμου 4483/ΦΕΚ 107/Α΄/31-072017, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 349 του Ν.4512/2018 (Α΄5/17-1-2018) και μετά
από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Κάνει δεκτά τα αιτήματα των ιατρών κ.κ Χαράλαμπου Χιωτάκη και Ελευθερίου
Δαρζέντα που υπηρετούν στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας (ΠΠΙ Κέας) για την
κάλυψη της δαπάνης σίτισης και στέγασης για το χρονικό διάστημα της παροχής υπηρεσίας
τους στο ΠΠΙ Κέας, και εγκρίνει την καταβολή στον κάθε αιτούντα-δικαιούχο το μηνιαίο
ποσό των 200,00€ για το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου 2018 έως τη λήξη της θητείας
τους.
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6495.0003 «Δαπάνες παροχής σίτισης και
στέγασης σε εργαζομένους βάσει του άρθρου 32 του Ν.4483/2017» του προϋπολογισμού
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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
3.200,00€.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 150/2018
Θέμα 17ο: Έγκριση συνδρομής για συμμετοχή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής
πιστοποίησης ακτών «Γαλάζια Σημαία».
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος
το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει τα εξής:
Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε ποσό ύψους οκτακοσίων εξήντα ευρώ (860,00€) που
αφορά τη δαπάνη συνδρομής για τη συμμετοχή Δήμου Κέας στο πρόγραμμα
περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών «Γαλάζια Σημαία», σε βάρος του προϋπολογισμού
εξόδων έτους 2018 με ΚΑ 00.6453.0001 και προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποβληθείσα
αίτηση υποψηφιότητας για τις ακτές στις θέσεις «Γιαλισκάρι» και «Οτζιάς». Η συνδρομή θα
πρέπει να καταβληθεί αποκλειστικά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης με
έδρα οδ. Νίκης 20, 105 57 Αθήνα, δεδομένου ότι είναι ο μοναδικός εθνικός χειριστής του
διεθνούς προγράμματος περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών «Γαλάζια Σημαία». Η δαπάνη
δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.
Οι ακτές στις περιοχές «Γιαλισκάρι» και «Οτζιά» οργανώθηκαν κατά την κολυμβητική
περίοδο του 2017 σύμφωνα με τα κριτήρια του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» και ο
Δήμος Κέας υλοποίησε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κατά το ίδιο χρονικό
διάστημα ώστε να εγκριθούν οι ακτές και να βραβευτούν για το έτος 2018.
Αναλυτικότερα κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου 2017 πραγματοποιήθηκαν:
Οργάνωση Ακτής: Τοποθετήθηκαν ντουζιέρες, τουαλέτες, προσβάσεις για ΑΜΕΑ, καλάθια
απορριμμάτων, πίνακας ανακοινώσεων, κάδοι ανακύκλωσης τριών ρευμάτων αποβλήτων,
ελεγχόμενη είσοδος οχημάτων συντήρησης και έκτακτης ανάγκης, σημαντήρες οριοθέτησης
κολυμβητικών υδάτων, κατευθυντήρια πινακίδα εξοπλισμού.
Έλεγχος Ακτής - Ασφάλεια: Εξασφαλίσθηκε ο ναυαγοσωστικός εξοπλισμός ο οποίος
βρίσκεται προς χρήση των πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, διατηρήθηκε υψηλό
επίπεδο καθαριότητας και ελέγχθηκε η ποιότητα των κολυμβητικών υδάτων σύμφωνα με την
εθνική και την ενωσιακή νομοθεσία.
Όσο αφορά την ποιότητα των κολυμβητικών υδάτων στη συγκεκριμένη ακτή, αυτή
ελέγχθηκε από:
1. Τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του
Εθνικού Προγράμματος Παρακολούθησης. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ικανοποιούν τις
απαιτήσεις για το χαρακτηρισμό της ποιότητας των υδάτων ως «εξαιρετική».
2. Από το Δήμο Κέας (με ανάθεση σε πιστοποιημένο εργαστήριο αναλύσεων). Τα
αποτελέσματα των ελέγχων βρίσκονται εντός των ορίων που απαιτούνται για το
χαρακτηρισμό της ποιότητας των υδάτων ως «εξαιρετική».
Δράσεις ευαισθητοποίησης & ενημέρωσης: Διοργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν οι
ακόλουθες δράσεις:
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ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ «ΓΥΡΙΣΤΗΣ», ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΚΟΣ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΤΖΙΑ
Μία αφήγηση πραγματικά μέσα στη φύση στο μονοπάτι του προφήτη Ηλία όπου
ενήλικες και παιδιά απήλαυσαν την παραμυθένια αφήγηση της κυρίας Εύης
Γεροκώστα, H δεύτερη έγινε στην παραλία του Ορκού με ιστορίες στην αμμουδιά
και η τρίτη μεσημέρι στην παραλία του Οτζιά με τη συμμετοχή πολλών παιδιών.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ Δ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑΣ ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 15Ης ΓΙΟΡΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ διάδοση μύθων και παραμυθιων
από την αρχαία παράδοση ως τις μέρες μας δεν θα μπορούσε παρά να είναι η πατρίδα
μιας λαμπρής Γιορτής Παραμυθιών.
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΕΑΣ
ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ & ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Από την Παράσταση
"Οιδίπους Τύραννος", που παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία από την ομάδα
Δημόδοκoς του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, από εθελοντική ομάδα αλλοδαπών
φοιτητών στο Δημαρχείο της Κέας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ- ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΟΤΖΙΑ: συλλογή και ανακύκλωση
σκουπιδιων, καταγραφή υλικών, αθλητική δραστηριότητα από νέους, ομιλία από
λιμενοφύλακα σχετικά με την μόλυνση στο Σαρωνικό και του τρόπους
αντιμετώπισής της.
ΓΙΟΡΤΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΟΥ: ενημέρωση και ενασχόληση σχετικά με ένα νέο φυσικό προϊόν
του τόπου μέσω δραστηριοτήτων και ομιλιών.
Αξιολόγηση ακτής: Στο πλαίσιο της υποψηφιότητας, η ακτή ελέγχθηκε (οργάνωση,
καθαριότητα, ασφάλεια, υποδομές κλπ) από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης
την με ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα.
Τέλος αναφέρεται ότι η υποβολή αίτησης και η ικανοποίηση των κριτηρίων του
προγράμματος κατά την κολυμβητική περίοδο του 2018 δεν εξασφαλίζει την απονομή του
σήματος (Γαλάζια Σημαία) για το 2019. Απαιτείται και πάλι η έγκαιρη οργάνωση της ακτής,
η διοργάνωση πέντε τουλάχιστο δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και γενικότερα η
ικανοποίηση όλων των αντίστοιχων κριτηρίων (ασφάλεια, καθαριότητα κλπ).»
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση του Δημάρχου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη συνδρομή ποσού ύψους οκτακοσίων εξήντα ευρώ (860,00€) που αφορά τη
δαπάνη συμμετοχής του Δήμου Κέας στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών
«Γαλάζια Σημαία» και διαθέτει πίστωση σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018
με ΚΑ 00.6453.0001, προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας
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για τις ακτές στις θέσεις «Γιαλισκάρι» και «Οτζιάς». Η δαπάνη δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.
Η συνδρομή θα πρέπει να καταβληθεί αποκλειστικά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας
της Φύσης με έδρα οδ. Νίκης 20, 105 57 Αθήνα, δεδομένου ότι είναι ο μοναδικός εθνικός
χειριστής του διεθνούς προγράμματος περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών «Γαλάζια
Σημαία».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 151/2018
Λύεται η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κωνσταντίνος Θώδος

1. Γεώργιος Πατητής
2. Εμμανουήλ Λέανδρος
3. Στέφανος Βρεττός
4. Δημήτριος Καβαλιέρος
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
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15. Ελευθέριος Τζουβάρας
16. Νικόλαος Παούρης
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