9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27η Απριλίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 9ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 27η Απριλίου 2018
Σήμερα, 27 Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό
Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου
«Στυλιανός Ρέστης» στην Κορησσία, ύστερα από την 1323/23-4-2018 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 10 μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Στέφανος Αθ. Βρεττός
2. Αντώνιος Β. Παούρης
3. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη
4. Δημήτριος Καβαλιέρος
5. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος
6. Νικόλαος Αντ. Ζουλός
7. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
8. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου
9. Σώζα Αντ. Μουζάκη
10. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεώργιος Δ. Πατητής
2. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος
3. Νικόλαος Αυγ. Πολίτης
4. Δημήτριος Ν. Μουζάκης
5. Βασιλική Δ. Δεμένεγα
6. Νικόλαος Στ. Παούρης
7. Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος
(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, 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 προσήλθαν, δεν απεχώρησαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
9 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27/04/2018
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1323/23-4-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
ης

Θέμα 1ο: Ορισμός Επιτροπής Ειδικού Βοηθήματος Ν. 4508/2017 Δήμου Κέας [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 2ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προβολή του νησιού μέσω
έντυπου αφιερώματος [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 3ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων ΚΑΠ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
έτους 2018. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 4ο: Διάθεση πίστωσης για επίδομα σίτισης και διαμονής ιατρών ΠΠΙ Κέας για το
2018. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 5ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από πολίτες[εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 6ο: Αποδοχή και έγκριση μελέτης: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης οδοποιίας».
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 7ο : Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου. [εισηγητής:
Αντιδήμαρχος, κ. Στέφανος Βρεττός]
Θέμα 8ο: Έγκριση υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ»
στο πλαίσιο Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική
ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου
ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 9ο: Έγκριση υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ»
στο ΕΠ «Νότιο Αιγαίο» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Άξονας Προτεραιότητας 2, με
τίτλο «Ενίσχυση της Ενεργειακής Απόδοσης των δημόσιων κτιρίων» [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 10ο: Έγκριση υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ» στο
ΕΠ «Νότιο Αιγαίο» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Άξονας Προτεραιότητας 2, με τίτλο
«Ενίσχυση της Ενεργειακής Απόδοσης των δημόσιων κτιρίων» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ.
Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 11ο: Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4025/2014 περί
απαγόρευσης εκτροφής ζώων με δεμένα πόδια (διπούτσες). [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ.
Στέφανος Βρεττός]
Θέμα 12ο: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 13ο: Σύσταση Επιτροπής για την παραλαβή των ανταλλακτικών και των
εργασιών που αφορούν την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του
Δήμου. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 14ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια laptop για τις
ανάγκες του Π.Π.Ι. Κέας. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
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Θέμα 15ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια αναλωσίμων και
χρωμάτων για τις ανάγκες των εθελοντικών δράσεων “Let’s do it Greece”.[εισηγητής:
Πρόεδρος, κ. Κ. Θώδος]
Θέμα 16ο: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το α’ τρίμηνο 2018.
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 17ο: Απόφαση επί αιτήσεως παραχώρησης χρήσης του Γραφείου Πληροφόρησης
τουριστών του Δήμου Κέας στο σύλλογο «Ξενομήδης» για το έτος 2018. [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα: 18ο: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (αρθ.107, Ν.4483/2017), έτους 2018.
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 19ο: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«Ολοκλήρωση εργασιών σφαγείων Κέας». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 20ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της «Προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης».
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
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Θέμα 1ο: Ορισμός Επιτροπής Ειδικού Βοηθήματος Ν. 4508/2017 Δήμου Κέας .
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπουργική απόφαση
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228, καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των
ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017 (ΦΕΚ 474/Β’/14.02.2018), που αφορά στην
παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα,
οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω
ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και τις 14.02.2018, ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ και
κατά συνέπεια ημερομηνία θέσης σε ισχύ της ΥΑ.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ανωτέρω απόφασης συστήνονται στους δήμους όλης της
χώρας Επιτροπές ώστε να εξετάζουν τις υποβληθείσες αιτήσεις, να αξιολογούν την
πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων, να χορηγούν το ειδικό
βοήθημα και να δίνουν άμεσα την εντολή για την επανασύνδεση των ευπαθών
καταναλωτών.
Σύμφωνα με τα έγγραφα 592/21.03.2018 της ΔΕΗ Α.Ε. και 1975/04.04.2018 της
ΔΕΔΔΗΕ περί ορισμού εκπροσώπου, εισηγούμαστε τον ορισμό τριμελούς Επιτροπής
Ειδικού Βοηθήματος του ν. 4508/2017 Δήμου Κέας ως εξής:
 Ευαγγέλου Ιωάννης, Δήμαρχος Κέας ως μέλος και συντονιστής
 Φιλίππου Ελένη, εκπρόσωπος ΔΕΗ Α.Ε ως μέλος
 Τάσσιος Απόστολος, εκπρόσωπος ΔΕΔΔΗΕ ως μέλος
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω
διατάξεις και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συστήνει Επιτροπή Ειδικού Βοηθήματος του ν. 4508/2017 Δήμου Κέας ως εξής:
 Ευαγγέλου Ιωάννης, Δήμαρχος Κέας ως μέλος και συντονιστής
 Φιλίππου Ελένη, εκπρόσωπος ΔΕΗ Α.Ε ως μέλος
 Τάσσιος Απόστολος, εκπρόσωπος ΔΕΔΔΗΕ ως μέλος
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 89/2018
Θέμα 2ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προβολή του νησιού μέσω
έντυπου αφιερώματος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 65
παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «Το δημοτικό συμβούλιο
αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του
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νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό
συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύμφωνα με το άρθρο 72: «1. Η Οικονομική
Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του
δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση
των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης
αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…) σε
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)». Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων
συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει
γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου
Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των
λοιπών οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης
δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’
εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής
εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική
Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την έγκριση
μιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012).
Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού και προκειμένου
να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό του αγοραστικού κοινού
προτείνουμε την αφιερωματική προβολή του νησιού μέσω της εβδομαδιαίας έκδοσης –
ένθετου «ΤΑΞΙΔΙΑ» της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Πρόκειται για ολοσέλιδη
καταχώρηση στο μεγάλο αφιέρωμα «Καλοκαίρι στην Ελλάδα».
Αξίζει να σημειωθεί ότι το εβδομαδιαίο ένθετο «Ταξίδια» της Καθημερινής της
Κυριακής επανασχεδιάστηκε πλήρως και κυκλοφορεί κάθε εβδομάδα με illustration
εξώφυλλο min. 48 σελίδες.
Μία φορά το μήνα η έκδοση κυκλοφορεί ενισχυμένη με ειδικό αφιέρωμα (ΣΥΝΕΔΡΙΟ,
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ,CITY TRAVEL,WEEKEEND ADVENTURE TRIPS, FESTIVAL,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ κ.λπ.) σύμφωνα με το οποίο μπορούμε να προσαρμόζουμε την προβολή σας
και το ανάλογο SERVICE.
Το περιεχόμενο της έκδοσης περιλαμβάνει θέματα σχετικά με τα ταξίδια, καθώς και
άρθρα για μία σειρά ταξιδιωτικών και γαστρονομικών προορισμών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία κυκλοφορίας της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ της Κυριακής,
καθώς και τις επιδόσεις της σε κοινά με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, πιστεύουμε ότι
οι εν λόγω εκδόσεις προσφέρουν ένα πρώτης τάξης περιβάλλον προβολής.
Το κόστος για ημισέλιδη καταχώρηση και προβολή στην ηλεκτρονική πύλη της
εφημερίδας ανέρχεται στα 500,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (συνολική δαπάνη 620,00€), δαπάνη η
οποία θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6431.0011 «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη δαπάνη.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει:
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1. τη δαπάνη προβολής του νησιού μέσω της αφιερωματικής έκδοσης ΤΑΞΙΔΙΑ της
εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ με ημισέλιδη καταχώρηση και προβολή στην ηλεκτρονική
πύλη της εφημερίδας
2. τη διάθεση πίστωσης 620,00€ συμπ. ΦΠΑ που θα βαρύνουν τον ΚΑ 00.6431.0011
«Έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου, στον
οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη δαπάνη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 90/2018

Θέμα 3ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων ΚΑΠ για κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας έτους 2018.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, κ. Ι.Ευαγγέλου ο οποίος
εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με το υπ’ αριθμ. πρωτ.
10427/05.04.2018 έγγραφό του (ΑΔΑ: 6ΖΜ9465ΧΘ7-8ΡΖ), το Υπουργείο Εσωτερικών
κατανέμει ποσό συνολικού ύψους 16.910.000,00€ στους Δήμους και Συνδέσμους αυτών για
την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.
Ειδικότερα οι ΟΤΑ μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως: α) εκτέλεση
προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, σε
περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ) αρμοδιότητάς Δήμων,
β) απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους
ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις
(Πυρ. Διάταξη 4/2012, Ν.3852/2 010, αρθ.94 παρ.1), εντός των διοικητικών ορίων των
Δήμων, γ) εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους
Δήμους καθ' υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες
κυρίως στη ζώνη μίξης δασών - πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας
των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων, δ) συμβολή των Δήμων στη συντήρηση και
βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δασικές
Υπηρεσίες ε) υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης
πυρκαγιών από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων (παρ 4 του
αρθ. 7 της Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α/2005), στ) ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε
επίπεδο ΟΤΑ Α' βαθμού, ζ) θέματα εξοπλισμού (π.χ. βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι
κλπ), η) λειτουργικά έξοδα (καύσιμα, υπερωρίες μη μόνιμου προσωπικού κλπ) και θ)
κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων ή μηχανημάτων προς ενίσχυση του έργου της
καταστολής ή της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.
Μετά από κατανομή της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και την παρακράτηση του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, ο Δήμος Κέας επιχορηγείται με το ποσό των 14.378,40€,
πίστωση η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για δράσεις πυροπροστασίας,
τα έργα των οποίων θα πρέπει να κοινοποιούνται άμεσα στις αρμόδιες Διευθύνσεις της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Για το λόγο αυτό, εισηγούμαστε την αποδοχή του ποσού των 14.378,40€, την πίστωσή
του στον ΚΑ εσόδων 1214.0005 και την κατανομή του στους κάτωθι Κ.Α. εξόδων του
προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Κέας, βάσει της υπ’ αρ. 268/2017 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου την 12η Δεκεμβρίου 2017 με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού οικ.

6

9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27η Απριλίου 2018
έτους 2018 του Δήμου Κέας»:
Κ.Α.

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟ (€)

70.6279.0017

Καθαρισμός αντιπυρικών
ζωνών 2018-2019

14.378,40

ΣΥΝΟΛΟ

14.378,40

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το υπ’ αριθμ.
πρωτ. 10427/05.04.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΖΜ9465ΧΘ7-8ΡΖ)
και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, ύψους 14.378,40€, εγγραφή
που θα πιστωθεί στον ΚΑ εσόδων 1214.0005 και η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά για δράσεις πυροπροστασίας και την κατανέμει ως εξής:

Κ.Α.

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟ (€)

70.6279.0017

Καθαρισμός αντιπυρικών
ζωνών 2018-2019

14.378,40

ΣΥΝΟΛΟ

14.378,40

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 91/2018

Θέμα 4ο: Διάθεση πίστωσης για επίδομα σίτισης και διαμονής ιατρών ΠΠΙ Κέας για το
2018.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, κ. Ι.Ευαγγέλου ο οποίος
εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 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
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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.
Με την υπ’αριθμ. 15/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η δαπάνη
επιδόματος σίτισης και καταλύματος διαμονής ιατρών ΠΠΙ Κέας για το 2018.
Κατόπιν τούτων εισηγούμαστε τη διάθεση πίστωσης δαπάνης μηνιαίου επιδόματος
σίτισης και στέγασης ιατρών του Π.Π.Ι. Κέας ύψους 300,00€, με ανώτατο αριθμό τους δύο
(2) ιατρούς μηνιαίως, συνολική δαπάνη 7.200,00€ ετησίως. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει
τον ΚΑ 15.6473.0001 «Δαπάνες σίτισης και στέγασης ιατρών» του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2018 του Δήμου Κέας.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να διαθέσει την πίστωση για την εν λόγω δαπάνη.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης δαπάνης μηνιαίου επιδόματος σίτισης και στέγασης
ιατρών του Π.Π.Ι. Κέας ύψους 300,00€, με ανώτατο αριθμό τους δύο (2) ιατρούς μηνιαίως,
συνολική δαπάνη 7.200,00€ ετησίως
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6473.0001 «Δαπάνες σίτισης και στέγασης
ιατρών» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 92/2018
Θέμα 5ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από πολίτες.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, κ. Ι.Ευαγγέλου ο οποίος
εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, η οικονομική υπηρεσία του
Δήμου εισηγείται την λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών,
που διαπιστώθηκε, μετά από έλεγχο της υπηρεσίας, στους εξής:
1) Πολίτης Αθανάσιος, κωδικός οφειλέτη 11872, να γίνει επιστροφή ποσού 9,95€,διότι ο
οφειλέτης κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς στις 30/10/2017 το ποσό 137,89€ ενώ υπήρχε
μόνο οφειλή το ποσό των 127,94€ (ΔΕ 3202/30-10-2017).
2) Καβαλιέρος Πέτρος, κωδικός οφειλέτη 10193, να γίνει επιστροφή ποσού 183,34€ διότι
ο οφειλέτης κατέθεσε στην Εθνική Τράπεζα στις 23/10/2017 το ποσό 408.92€ ενώ υπήρχε
μόνο οφειλή με το ποσό των 225,58€ (ΔΕ 3043/24-10-2017).
3) Καβαλιέρος Πέτρος, κωδικός οφειλέτη 10193, να γίνει επιστροφή ποσού 14,77€,διότι ο
οφειλέτης κατέθεσε στην Εθνική Τράπεζα στις 10/11/2017 το ποσό 14,77€ ενώ είχε ήδη
εξοφλήσει τις οφειλές του στις 24/10/2017.(ΔΕ 3043/24-10-2017).
4) Καβαλιέρος Πέτρος, κωδικός οφειλέτη 10193, να γίνει επιστροφή ποσού 20,42€,διότι ο
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οφειλέτης κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς στις 22/11/2017 το ποσό 20,42€ ενώ είχε ήδη
εξοφλήσει τις οφειλές του στις 24/10/2017.(ΔΕ 3043/24-10-2017).
Συνολικό ποσό επιστροφής στον Καβαλιέρο Πέτρο : 218,53€.
5) Serafica Giuseppe, κωδικός οφειλέτη 11410, να γίνει επιστροφή ποσού 34,19€, διότι ο
οφειλέτης κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς στις 21/08/2017 το ποσό 61,43€ ενώ υπήρχε
μόνο οφειλή το ποσό των 27,24€ (ΔΕ 3518/13-11-2017).
6) Σκαμάγκας Αλέξανδρος, κωδικός οφειλέτη 12020, να γίνει επιστροφή ποσού 100,00€
διότι ο οφειλέτης κατέθεσε στην Εθνική Τράπεζα στις 30/04/2017 το ποσό 100,00€ ως
προκαταβολή για την ύδρευση του εξαμήνου για την οποία εν συνεχεία υπέβαλλε ένσταση
και η χρέωση του διεγράφη έως την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής. Στις 13/11/2017
εισπράχθηκε το ανωτέρω ποσό όταν προέκυψε νέα οφειλή ύδρευσης αλλά ο οφειλέτης στις
14/11/2017 κατέβαλλε εξ ολοκλήρου το ποσό της νέας χρέωσης προκύπτοντας πάλι η
επιστροφή των 100,00€ (ΔΕ 3517/13-11-2017 και ΔΕ 3560/14-11-2017.).
7) Τζουβελέκης Παναγιώτης, κωδικός οφειλέτη 11508, να γίνει επιστροφή ποσού
7,45€,διότι ο οφειλέτης κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς στις 23/11/2017 το ποσό 7,45€
ενώ είχε ήδη εξοφλήσει τις οφειλές του στις 07/11/2017.(ΔΕ 3400/07-11-2017).
8) Πιτυχούτης Μ. Κωνσταντίνος, κωδικός οφειλέτη 14057, να γίνει επιστροφή ποσού
7,44€ και συμψηφισμός διότι ο οφειλέτης κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς στις 15/11/2017
το ποσό 7,44€ στο όνομα Πιτυχούτη Ιακωβίνα χωρίς να βάλει τον κωδικό οφειλέτη που
αφορούσε η κατάθεση. Έπειτα από την προσκόμιση σχετικής απόδειξης κατάθεσης με email έγινε η διασταύρωση και προκύπτει η επιστροφή.
9) Μαλικουτσάκη Βενετία, κωδικός οφειλέτη 9780, να γίνει επιστροφή ποσού
24,67€,διότι ο οφειλέτης κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς στις 06/02/2018 από τον
ενοικιαστή Cico Stauros Panajot το ποσό 130,00€,ενώ υπήρχε οφειλή με το ποσό των
105,33€(ΔΕ 182/06-02-2018).
10) Αραμπάνου Μαρία, κωδικός οφειλέτη 10493, να γίνει επιστροφή ποσού 2,40€, διότι ο
οφειλέτης κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς παραπάνω χρήματα στις 27/02/2018. ΔΕ
250/27-02-2018
11) Δαμουλής Πέτρος, κωδικός οφειλέτη 13717,να γίνει επιστροφή ποσού 78,42€,διότι ο
οφειλέτης κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς στις 12/03/2018 ενώ είχε εξοφλήσει τις οφειλές
του στις 27/10/2017. ΔΕ 3089/27-10-2017
12) Σφυρής Λεωνίδας, κωδικός οφειλέτη 13382, να γίνει επιστροφή ποσού 90,77€, διότι
η Τράπεζα Πειραιώς στις 16/03/2018 απέδωσε βάση κατασχετηρίου το ποσό 658,80€ ενώ η
υπολειπόμενη οφειλή ήταν 568,03€. (ΔΕ 324/16-03-2018).
13) Μυκονιάτη Ελένη, κωδικός οφειλέτη 13361, να γίνει επιστροφή ποσού 15,56€,διότι ο
οφειλέτης κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς στις 02/04/2018 το ποσό 7.040,00€, ενώ
υπήρχε οφειλή με το ποσό των 7.024,44€ (ΔΕ 439/02-04-2018).
14) Πούλη Αλεξάνδρα, κωδικός οφειλέτη 11231, να γίνει επιστροφή ποσού 13,64€ και
συμψηφισμός διότι κατέθηκαν στην Εθνική Τράπεζα στις 06/11/2017 το ποσό 13,64€ στο
όνομα Βλούτης Ευστράτιος, αγνώστων λοιπών στοιχείων ,χωρίς να βάλει τον κωδικό
οφειλέτη που αφορούσε η κατάθεση. Το ποσό εισπράχθηκε ως αχρεωστήτως υπερ δήμου.
(ΓΕΕΒ 141/28-11-2017)
15) Χαροκόπος Δημητριος , κωδικός οφειλέτη 10774, να γίνει επιστροφή ποσού
10,00€,διότι ο οφειλέτης κατέθεσε στην Εθνική Τράπεζα στις 02/04/2018 το ποσό 57,54€,
ενώ υπήρχε οφειλή με το ποσό των 47,54€ (ΔΕ 448/02-04-2018).
16) Θεοδωρόπουλος Δημήτριος , κωδικος οφειλέτη 10948, να γίνει επιστροφή ποσού
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7,44€, διότι ο οφειλέτης κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς στις 13/04/2018 το ποσό 28,68€,
ενώ υπήρχε οφειλή με το ποσό των 21,24€ (ΔΕ 658/16-04-2018).
17) Φύσσας Παναγιώτης, κωδικός οφειλέτη 13474, να γίνει επιστροφή ποσού 721,60€,
διότι ο οφειλέτης κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς στις 18/04/2018 ενώ είχε εξοφλήσει τις
οφειλές του στις 04/04/2018. (ΔΕ 510/04-04-2018). Έπειτα από την προσκόμιση σχετικής
απόδειξης κατάθεσης με ταχυδρομείο έγινε η διασταύρωση και προκύπτει η επιστροφή.
Το συνολικό ποσό επιστροφής, 1.342,06€, θα βαρύνει τον Κ.Α.00.8261.0001
«Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων» του προϋπολογισμού έτους 2018 στον οποίον
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τον
έλεγχο της οικονομικής υπηρεσίας και την εισήγηση του Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από πολίτες ως εξής:
1) Πολίτης Αθανάσιος, κωδικός οφειλέτη 11872, να γίνει επιστροφή ποσού 9,95€.
2) Καβαλιέρος Πέτρος, κωδικός οφειλέτη 10193, να γίνει επιστροφή ποσού 183,34€ .
3) Καβαλιέρος Πέτρος, κωδικός οφειλέτη 10193, να γίνει επιστροφή ποσού 14,77€.
4) Καβαλιέρος Πέτρος, κωδικός οφειλέτη 10193, να γίνει επιστροφή ποσού 20,42€.
Συνολικό ποσό επιστροφής στον Καβαλιέρο Πέτρο : 218,53€.
5) Serafica Giuseppe, κωδικός οφειλέτη 11410, να γίνει επιστροφή ποσού 34,19€.
6) Σκαμάγκας Αλέξανδρος, κωδικός οφειλέτη 12020, να γίνει επιστροφή ποσού 100,00€.
7) Τζουβελέκης Παναγιώτης, κωδικός οφειλέτη 11508, να γίνει επιστροφή ποσού 7,45€.
8) Πιτυχούτης Μ. Κωνσταντίνος, κωδικός οφειλέτη 14057, να γίνει επιστροφή ποσού
7,44€.
9) Μαλικουτσάκη Βενετία, κωδικός οφειλέτη 9780, να γίνει επιστροφή ποσού 24,67€.
10) Αραμπάνου Μαρία, κωδικός οφειλέτη 10493, να γίνει επιστροφή ποσού 2,40€.
11) Δαμουλής Πέτρος, κωδικός οφειλέτη 13717,να γίνει επιστροφή ποσού 78,42€.
12) Σφυρής Λεωνίδας, κωδικός οφειλέτη 13382, να γίνει επιστροφή ποσού 90,77€.
13) Μυκονιάτη Ελένη, κωδικός οφειλέτη 13361, να γίνει επιστροφή ποσού 15,56€.
14) Πούλη Αλεξάνδρα, κωδικός οφειλέτη 11231, να γίνει επιστροφή ποσού 13,64€.
15) Χαροκόπος Δημήτριος , κωδικός οφειλέτη 10774, να γίνει επιστροφή ποσού 10,00€.
16) Θεοδωρόπουλος Δημήτριος , κωδικος οφειλέτη 10948, να γίνει επιστροφή ποσού
7,44€.
17) Φύσσας Παναγιώτης, κωδικός οφειλέτη 13474, να γίνει επιστροφή ποσού 721,60€.
Β) Διαθέτει πίστωση ποσού 1.342,06 €, που θα βαρύνει τον Κ.Α.00.8261.0001
«Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων» του προϋπολογισμού έτους 2018 στον οποίον
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 93/2018
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Θέμα 6ο: Αποδοχή και έγκριση μελέτης: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης οδοποιίας».
Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 6ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η
κατασκευή τοίχων αντιστήριξης τμημάτων του οδικού δικτύου της νήσου που χρήζουν
άμεσης αντιμετώπισης.
Η μελέτη διαχωρίζεται σε δύο μέρη. Το μεν πρώτο μέρος περιλαμβάνει τμήματα του
οδικού δικτύου που διαθέτουν πρόσβαση στα μεταφορικά μέσα και τα μηχανήματα, το δε
δεύτερο περιλαμβάνει τμήματα του οδικού δικτύου εντός του οικισμού της Ιουλίδας, όπου η
πρόσβαση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων είναι αδύνατη και η μεταφορά αφενός μεν
των προϊόντων εκσκαφών αφετέρου δε των απαιτούμενων υλικών κατασκευής
πραγματοποιείται μόνο με ζώα.
Η θεωρημένη μελέτη μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθ. 37982/1000/05-04-2018
έγγραφο της ΔΤΕΚ, επομένως καλούμαστε να αποδεχτούμε και να εγκρίνουμε την
θεωρημένη μελέτη και να καθορίσουμε τον τρόπο εκτέλεσης του έργου τον συνοπτικό
διαγωνισμό, όπως προβλέπεται στο Ν. 4412/2016.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε το Δήμαρχο και
έλαβε υπόψη του τα παραπάνω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Αποδέχεται και εγκρίνει την μελέτη με τίτλο «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης
οδοποιίας», όπως αυτή θεωρήθηκε με το υπ’ αριθ. 37982/1000/05-04-2018 έγγραφο της
ΔΤΕΚ
2. Την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης οδοποιίας» με
συνοπτικό διαγωνισμό, όπως προβλέπεται στο Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τους όρους που
θα καθορίσει με απόφασή της η οικονομική επιτροπή και σύμφωνα με την μελέτη, όπως
συντάχθηκε από το αρμόδιο τμήμα μελετών Κυκλάδων της ΠΝΑ, και μας διαβιβάστηκε με
το υπ' αριθ. οικ. 37982/1000/05-04-2018, έγγραφό τους.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 94/2018

Θέμα 7ο : Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στ. Βρεττός ο οποίος
εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με διατάξεις του
Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):
-«Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου» ορίζεται ως ο παραγωγός, ο οποίος
δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο και διαθέτει προϊόντα αποκλειστικά ιδίας
παραγωγής.
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-Αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών είναι ο δήμος της
μόνιμης κατοικίας του παραγωγού.
-Η άσκηση της υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας επιτρέπεται στους παραγωγούς μετά
την έκδοση σχετικής άδειας η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο
5 του Ν. 4497/17
-Για την έκδοση της άδειας προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο
9 του Ν. 4497/17
-Η άδεια αυτή αποτελεί προαπαιτούμενο για την περαιτέρω δραστηριοποίηση του
αδειούχου σε οργανωμένες αγορές και στο στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο.
-Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4497/17, η άδεια είναι προσωποπαγής και χορηγείται
στους δικαιούχους για την πώληση αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενων προϊόντων.
Απαγορεύεται αυστηρά να παραχωρηθεί, να εκμισθωθεί και να χρησιμοποιηθεί από τρίτα
πρόσωπα, πέραν του συζύγου και των τέκνων του δικαιούχου, με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που τίθενται στον παρόντα για την αναπλήρωση.
- Κάθε δικαιούχος άδειας παραγωγού πωλητή δικαιούται να κατέχει άδεια μίας μόνο
μορφής υπαίθριου εμπορίου, δηλαδή, λαϊκής αγοράς ή στάσιμου εμπορίου ή πλανόδιου
εμπορίου.
-Τα στοιχεία της άδειας πρέπει να καταχωρηθούν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ). ( όταν αυτό τεθεί σε λειτουργία)
Η Αικατερίνη Ξέστερνου του Αυγουστή-Στυλιανού κάτοικος Πλαγιάς Κέας, υπέβαλε
στην υπηρεσία του Δήμου μας την υπ’ αριθμ. 1247/18-4-2018 αίτηση, συνοδευόμενη από
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για τη χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου
εμπορίου. Στην αίτησή της δηλώνει ότι θα αναπληρώνεται από τον σύζυγό της Νικόλαο
Γρέκα του Κωνσταντίνου και τον υιό της Κωνσταντίνο Γρέκα του Νικολάου.
Κατόπιν τούτων σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά για τη χορήγηση άδειας
παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου στην παραπάνω ενδιαφερομένη.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Αντιδήμαρχο του και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α')
2. Το άρθρο 285 του Ν.3463/06
3. Την υπ’ αριθ. 1247 /18-4-2018 αίτηση της Αικατερίνης Ξέστερνου με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά
4. Την καταβολή παραβόλου 10€ που απαιτείται για την έκδοση της άδειας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου οπωροκηπευτικών
στην Αικατερίνη Ξέστερνου με τα εξής στοιχεία
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

Ξέστερνου
Αικατερίνη
Αυγουστής Στυλιανός
Μαρία
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Α.Δ.Τ.
Ρ381854
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Πλαγιά Κέας
ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ
1251/2
ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΑΙΚ7623
Α.Φ.Μ.
049887742
Δ.Ο.Υ.
Κορωπίου
Α.Μ.Κ.Α.
29067302868
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΟΓΑ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ του ν.
Βεβαίωση 134/2018
3874/2010
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
οπωροκηπευτικά
ΘΕΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΣ
Ποίσσες
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΔΕΙΟΥΧΟ
Σύζυγος
Υιός
Γρέκας
Γρέκας
Νικόλαος
Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνος
Νικόλαος
Η κάτοχος της άδειας οφείλει να συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες αγορανομικές,
φορολογικές διατάξεις καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4497/2017.
Η άδεια ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα με την υποχρέωση ετήσιας ανανέωσης.
Η κάτοχος της άδειας μπορεί να ζητήσει τη δραστηριοποίησή είτε στο στάσιμο είτε στο
πλανόδιο εμπόριο, είτε σε λαϊκές αγορές.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 95/2018
Θέμα 8ο: Έγκριση υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ» στο πλαίσιο Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας «Η
τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια
μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» .
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης
Ι του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Προμήθεια
μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού», ο Δήμος Κέας προτίθεται να
υποβάλει σχετική πρόταση έργου.
Πρόκειται για την προμήθεια:
1. Ενός μεταχειρισμένου ημιφορτηγού ανατρεπόμενου με κινητήρα πετρελαίου μικτού
βάρους 3τόνων, έτους κατασκευής 2011 ή μεταγενέστερο, διαστάσεων οχήματος έως:
μήκος: 4700mm, πλάτος 1730mm, ύψος: 2050mm και διαστάσεων άμαξας έως: μήκος
2370mm, πλάτος 1640mm, ύψος: 330mm, σύστημα ανάρτησης: ημιελλειπτικά φύλλα και
σύστημα πέδησης: πεπεισμένου αέρα κατά τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 36 του Κ.Ο.Κ.
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2. Ενός καινούργιου ελαστιχοφόρου φορτωτή πλάγιας ολίσθησης, με κάδο γενικής
χρήσης εμπρός και κινητήρα πετρελαίου. Το υπό προμήθεια μηχάνημα θα είναι
μονοκόμματο χωματουργικό για εργασίες παντός εδάφους με τοποθετημένη μπροστά την
εξάρτηση του φορτωτή, με τον κάδο γενικής χρήσης. Ο υπό προμήθεια φορτωτής θα είναι
καινούργιος, αμεταχείριστος, πρόσφατης κατασκευής 2018, αναγνωρισμένου
κατασκευαστή.
2.1.
Ενός μηχανισμού διάνοιξης αυλάκων τελείως καινούργιο έτους κατασκευής
2018, πρώτης χρήσης, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, μοντέλου, εκ των πλέον
εξελιγμένων προσφάτως, τεχνολογικά.
Θα πρέπει να είναι κατάλληλο για άμεση σύνδεση στην θέση του κάδου με τον υπό
προμήθεια ελαστικοφόρο φορτωτή του Δήμου. Το προσφερόμενο εξάρτημα προορίζεται για
την κάλυψη αναγκών του Δήμου και ιδιαίτερα για την εκτέλεση διάνοιξη αυλάκων με
πλάτος από 50mm έως 160mm και βάθος κοπής από 200 mm έως 450 mm.
2.2.
Έναν τροχό για μηχανισμό διάνοιξης αυλάκων πλάτους κοπής 130 mm και
βάθους τουλάχιστον των 450mm με αποσπώμενα τμήματα, τελείως καινούργιο, έτους
κατασκευής 2018, πρώτης χρήσης, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, μοντέλου, εκ των
πλέον εξελιγμένων προσφάτως, τεχνολογικά.
Θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατός και κατάλληλος για άμεση σύνδεση στον
μηχανισμό διάνοιξης αυλάκων που διαθέτει ο Δήμος και σε απόλυτη συνεργασία και
λειτουργία με τον ελαστικοφόρο φορτωτή με βάρος λειτουργίας 3 τόνων χωρίς επεμβάσεις
και τροποποιήσεις εκτός των προδιαγραφών του κατασκευαστή.
3. Ένα μεταχειρισμένο τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό, με επιτρεπόμενο συνολικό
βάρος 26 τόνων, με κινητήρα πετρελαίου, διαστάσεων οχήματος τουλάχιστον: πλάτος
2550mm, ύψος: 3300 mm και διαστάσεων χώρου φόρτωσης τουλάχιστον: μήκος 4500mm,
πλάτος 2330mm, ύψος: 1500mm, με ημιαυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, με σύστημα
πέδησης: φρένα με τύμπανο, έτους κατασκευής 2012 ή μεταγενέστερο και ανώτατο αριθμό
χιλιομέτρων 350.000χλμ.
Ο προϋπολογισμός του έργου θα ανέλθει στο ποσό των 153.080,00 € (συμπ. ΦΠΑ
24%), εκ των οποίων τα 135.000,00€ θα καλυφθούν από το εν λόγω πρόγραμμα και τα
18.080,00€ από ίδιους πόρους του Δήμου Κέας και θα βαρύνουν ΚΑ του προϋπολογισμού
οικ. έτους 2018 που θα δημιουργηθεί άμα τη έκδοση απόφασης ένταξης της εν λόγω
πρότασης του Δήμου Κέας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
Η σχετική προμήθεια (όπως περιγράφεται ανωτέρω) κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική για
την ενίσχυση του στόλου του Δήμου μας, δεδομένου ότι πολλά από τα αντίστοιχα οχήματα
ιδιοκτησίας του Δήμου Κέας είναι πολύ παλιά και έχουν ήδη ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής
τους με αποτέλεσμα η συντήρησή τους να είναι οικονομικά ασύμφορη. Τα προς προμήθεια
μηχανήματα έργου είναι απαραίτητα προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά
τα προβλήματα της καθαριότητας (όπως είναι τα κλαδιά και τα ογκώδη αντικείμενα) από
τους οικισμούς και το οδικό δίκτυο του νησιού, αλλά και πάσης φύσεως μεταφορές.
Η επιλογή για την προμήθεια κυρίως μεταχειρισμένων μηχανημάτων έργου προέκυψε
μετά από έρευνα στην αγορά του ελεύθερου εμπορίου μηχανημάτων έργου και βασίστηκε
στο συνδυασμό οικονομικών αλλά και τεχνικών κριτήριων (θέσπιση αυστηρών και
σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών), με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η σημαντική
αναβάθμιση του στόλου του Δήμου μας, περιορίζοντας όμως τη δαπάνη στο ποσό που
αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο χρηματοδότησης του Δήμου Κέας από το παρόν πρόγραμμα
και αξιοποιώντας αυτή κατά τον πλέον επωφελή τρόπο.
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Ο κ. Τζουβάρας ψηφίζει ΠΑΡΩΝ διότι δε συμφωνεί με την προμήθεια μηχανημάτων
μεταχειρισμένων και διότι δεν προτείνεται η προμήθεια μηχανήματος για τον καθαρισμό
των παραλιών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
( 9 ΥΠΕΡ και 1 ΠΑΡΩΝ)
Εγκρίνει την υποβολή, εκ μέρους του Δήμου Κέας, τεχνικού δελτίου – πρότασης
ένταξης
της
πράξης:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ι
του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Προμήθεια
μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» ως αναφέρεται ανωτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 96/2018

Θέμα 9ο: Έγκριση υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ»
στο ΕΠ «Νότιο Αιγαίο» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Άξονας Προτεραιότητας 2,
με τίτλο «Ενίσχυση της Ενεργειακής Απόδοσης των δημόσιων κτιρίων» .
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης
με κωδικό ΝΑΙΓ66 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ΕΠ «Νότιο Αιγαίο», Άξονας
Προτεραιότητας 2, με τίτλο «Ενίσχυση της Ενεργειακής Απόδοσης των δημόσιων κτιρίων»
ο Δήμος Κέας προτίθεται να υποβάλει σχετική πρόταση έργου με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ».
Πρόκειται για:
 την προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων κουφωμάτων με διπλούς ενεργειακούς
υαλοπίνακες
 την προμήθεια και εγκατάσταση εξωτερικής θερμομόνωσης του κελύφους και του
δώματος
 την προμήθεια και σύνδεση αντλίας θερμότητας αέρος - νερού
 την προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ελέγχου του κτιρίου (BMS)
 την προμήθεια και εγκατάσταση θερμαντικών σωμάτων fan coils
 την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου led και
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 την προμήθεια και εγκατάσταση κυκλοφορητή νερού χαμηλής πιέσεως, τύπου
inverter Ο προϋπολογισμός του έργου θα ανέλθει στο ποσό των 101.615,52€ (συμπ. ΦΠΑ
24%).
Η ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου κρίνεται γενικά κακή, με τα κύρια προβλήματα
να παρουσιάζονται κυρίως κατά την χειμερινή περίοδο, που είναι και η βασική περίοδος
χρήσης του. Το κτίριο αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση ενεργοβόρου κτιρίου (κυρίως
όσον αφορά την κάλυψη των θερμικών του αναγκών), με ελλιπή θερμομόνωση τόσο στην
τοιχοποιία, όσο και στην οροφή. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ύψος των εσωτερικών είναι
4,1μ αυξάνοντας σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση.
Στόχος της παρούσας μελέτης που εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κέας
είναι η ελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν της κατανάλωσης ενέργειας για την σωστή
λειτουργία του κτιρίου μέσω:
-του βιοκλιματικού σχεδιασμού του κτιριακού κελύφους, αξιοποιώντας την θέση του
κτιρίου ως προς τον περιβάλλοντα χώρο, την ηλιακή διαθέσιμη ακτινοβολία ανά
προσανατολισμό όψης, κλπ,
-της θερμομονωτικής επάρκειας του κτιρίου με την κατάλληλη εφαρμογή
θερμομόνωσης στα αδιαφανή δομικά στοιχεία (όπου απαιτείται), καθώς και την επιλογή
κατάλληλων κουφωμάτων, δηλαδή συνδυασμό υαλοπίνακα και πλαισίου,
-της επιλογής κατάλληλων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων υψηλής απόδοσης, για
την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, φωτισμό και ζεστό νερό χρήσης,
με την κατά το δυνατόν ελάχιστη κατανάλωση (ανηγμένης πρωτογενούς ενέργειας),
-της εφαρμογής διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, για τον περιορισμό της άσκοπης χρήσης τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την υποβολή, εκ μέρους του Δήμου Κέας, τεχνικού δελτίου – πρότασης
ένταξης της πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό
ΝΑΙΓ66 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ΕΠ «Νότιο Αιγαίο», Άξονας Προτεραιότητας 2,
με τίτλο «Ενίσχυση της Ενεργειακής Απόδοσης των δημόσιων κτιρίων» ως αναφέρεται
ανωτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 97/2018
Θέμα 10ο: Έγκριση υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ» στο ΕΠ «Νότιο Αιγαίο» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Άξονας
Προτεραιότητας 2, με τίτλο «Ενίσχυση της Ενεργειακής Απόδοσης των δημόσιων
κτιρίων».
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι στο πλαίσιο της
πρόσκλησης με κωδικό ΝΑΙΓ66 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ΕΠ «Νότιο Αιγαίο»,
Άξονας Προτεραιότητας 2, με τίτλο «Ενίσχυση της Ενεργειακής Απόδοσης των δημόσιων
κτιρίων» ο Δήμος Κέας προτίθεται να υποβάλει σχετική πρόταση έργου με τίτλο
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ,
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ».
Πρόκειται για:
 την προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων κουφωμάτων με διπλούς ενεργειακούς
υαλοπίνακες
 την προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικής θερμομόνωσης του κελύφους και της
οροφής
 την προμήθεια και σύνδεση αντλίας θερμότητας αέρος - νερού
 την προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ελέγχου του κτιρίου (BMS)
 την προμήθεια και εγκατάσταση θερμαντικών σωμάτων fan coils
 την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου led και
 την προμήθεια και εγκατάσταση κυκλοφορητή νερού χαμηλής πιέσεως, τύπου
inverter
Ο προϋπολογισμός του έργου θα ανέλθει στο ποσό των 116.447,16€ (συμπ. ΦΠΑ
24%).
Η ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου κρίνεται γενικά κακή. Το κτίριο αποτελεί
χαρακτηριστική περίπτωση ενεργοβόρου κτιρίου (κυρίως όσον αφορά την κάλυψη των
θερμικών του αναγκών), με ελλιπή θερμομόνωση τόσο στην τοιχοποιία, όσο και στην
οροφή.
Στόχος της παρούσας μελέτης που εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κέας
είναι η ελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν της κατανάλωσης ενέργειας για την σωστή
λειτουργία του κτιρίου μέσω:
 του βιοκλιματικού σχεδιασμού του κτιριακού κελύφους, αξιοποιώντας την θέση του
κτιρίου ως προς τον περιβάλλοντα χώρο, την ηλιακή διαθέσιμη ακτινοβολία ανά
προσανατολισμό όψης, κλπ,
 της θερμομονωτικής επάρκειας του κτιρίου με την κατάλληλη εφαρμογή
θερμομόνωσης στα αδιαφανή δομικά στοιχεία (όπου απαιτείται), καθώς και την επιλογή
κατάλληλων κουφωμάτων, δηλαδή συνδυασμό υαλοπίνακα και πλαισίου,
 της επιλογής κατάλληλων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων υψηλής απόδοσης,
για την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, φωτισμό και ζεστό νερό
χρήσης, με την κατά το δυνατόν ελάχιστη κατανάλωση (ανηγμένης πρωτογενούς ενέργειας),
 της εφαρμογής διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, για τον περιορισμό της άσκοπης χρήσης τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Εγκρίνει την υποβολή, εκ μέρους του Δήμου Κέας, τεχνικού δελτίου – πρότασης
ένταξης της πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό
ΝΑΙΓ66 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ΕΠ «Νότιο Αιγαίο», Άξονας Προτεραιότητας 2,
με τίτλο «Ενίσχυση της Ενεργειακής Απόδοσης των δημόσιων κτιρίων» ως αναφέρεται
ανωτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 98/2018
Θέμα 11ο: Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4025/2014 περί
απαγόρευσης εκτροφής ζώων με δεμένα πόδια (διπούτσες).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στέφανο Βρεττό, ο οποίος
εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την παρούσα:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Κέας, εκφράζοντας την άποψη των αγροτικών
συνεταιρισμών, αλλά και των κτηνοτρόφων του νησιού ενίσταται της οριζόντιας εφαρμογής
μέτρων διατάξεις του Νόμου 4235/2016 σε αντίθεση μάλιστα με τη Συνταγματική
κατοχύρωση (άρθρο 101) και αντίστοιχη Ευρωπαϊκή με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας
(άρθρο 173) αφού στην πράξη δεν έχει περιεχόμενο.
Η οριζόντια εφαρμογή των διατάξεων του προαναφερομένου νομοθετήματος είναι για
τα νησιά μας, λίαν επιεικώς, εκτός πραγματικότητας και εκφράζει με περιφρόνηση την
έννοια της νησιωτικότητας. Ο μικρός και κατακερματισμένος κλήρος που από την ισχύουσα
πολεοδομική νομοθεσία ορίζεται από τοίχους ξερολιθιάς, η διαμόρφωση του αναγλύφου σε
αναβαθμίδες, που δίνουν και τη δυνατότητα καλλιέργειας του εδάφους, καθώς και ο μικρός
αριθμός των εκτρεφομένων παραγωγικών ζώων, καθιστά ανεφάρμοστες τις ισχύουσες
διατάξεις.
Τα παραγωγικά ζώα στην Κέα, μικρού αριθμού ανά παραγωγό, παραμένουν εντός των
μικρών κτημάτων που οριοθετούνται με ξερολιθιές και εμποδίζονται να μετακινούνται σε
άλλα γειτονικά κτήματα με πέδικλα δηλαδή με το δέσιμο των ποδιών τους της ίδιας πλευράς
με σχοινί. Μια συνήθεια προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες, δοκιμασμένη εκατοντάδες
χρόνια.
Σε καμιά περίπτωση το πεδίκλωμα αυτό (στην τοπική διάλεκτο: «διπούτσα») δεν
μπορεί να θεωρηθεί κακή ή βάναυση μεταχείριση. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει
πρόθεση κάλυψης περιπτώσεων που το πέδικλο εφαρμόζεται λανθασμένα και καταλήγει
όντως σε κακομεταχείριση του ζώου.
Η εφαρμογή των διατάξεων της προαναφερθείσας νομοθεσίας θα οδηγήσει στη
σταδιακή υποχώρηση και εν τέλει τον αφανισμό της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής
(πρωτογενή τομέα) που αποτελεί τον ένα από τους δύο πυλώνες της ανάπτυξης (μαζί με τον
τουριστικό κλάδο) των νησιών. Ουσιαστικά θα οδηγήσουμε τα νησιά μας στην οικονομική
και ακόμα μεγαλύτερη δημογραφική κατάρρευση.
Ζητούμε λοιπόν την ορθή ερμηνεία και προσαρμογή των σχετικών νομοθετικών
ρυθμίσεων, γεγονός που είναι γενική απαίτηση των κατοίκων και κυρίως των
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γεωργοκτηνοτρόφων της Κέας, όπως εκφράζεται με την 26/21.07.2016 επιστολή του
Αγροτικού Συνεταιρισμού Κέας.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι σύμφωνα με την μελέτη της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου η κτηνοτροφία στην Κέα εκπροσωπεί το 22% της συνολικής παραγωγής του νησιού
(το μεγαλύτερο ποσοστό στο Νότιο Αιγαίου), η οποία μάλιστα παραγωγή τείνει να αυξηθεί
μετά την λειτουργία του Ευρωπαϊκών προδιαγραφών Νέου Σφαγείου Κέας. Αντιλαμβάνεται
εύκολα κάποιος ότι η κτηνοτροφία η οποία θα καταστραφεί με το μέτρο αυτό με αντίστοιχη
επίπτωση στην ανεργία του νησιού.
Σεβόμενοι πάντα τη νομοθεσία, ζητάμε τη νομοθετική αλλαγή - ρύθμιση η οποία θα
εξαιρεί το νησί μας από τη γενίκευση της νομοθεσίας για τα πεδικλωμένα ζώα, καθώς θα
λάβει υπόψη της, τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού τοπίου αλλά και του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος. Τέλος, υπενθυμίζουμε στο νομοθέτη ότι δεν είναι δυνατόν να συγκριθεί η
ηπειρωτική – πεδινή Ελλάδα μ’ ένα νησί με τη γεωμορφολογία και το μέγεθος της Κέας».
Εισηγούμαστε την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας με το παραπάνω περιεχόμενο.
Το έγγραφο του συνεταιρισμού θα αποτελεί συνημμένο στο παρόν ψήφισμα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εκδίδει το κάτωθι ψήφισμα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κέας, εκφράζοντας την άποψη των αγροτικών συνεταιρισμών,
αλλά και των κτηνοτρόφων του νησιού ενίσταται της οριζόντιας εφαρμογής μέτρων
διατάξεις του Νόμου 4235/2016 σε αντίθεση μάλιστα με τη Συνταγματική κατοχύρωση
(άρθρο 101) και αντίστοιχη Ευρωπαϊκή με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας (άρθρο 173) αφού
στην πράξη δεν έχει περιεχόμενο.
Η οριζόντια εφαρμογή των διατάξεων του προαναφερομένου νομοθετήματος είναι για
τα νησιά μας, λίαν επιεικώς, εκτός πραγματικότητας και εκφράζει με περιφρόνηση την
έννοια της νησιωτικότητας. Ο μικρός και κατακερματισμένος κλήρος που από την ισχύουσα
πολεοδομική νομοθεσία ορίζεται από τοίχους ξερολιθιάς, η διαμόρφωση του αναγλύφου σε
αναβαθμίδες, που δίνουν και τη δυνατότητα καλλιέργειας του εδάφους, καθώς και ο μικρός
αριθμός των εκτρεφομένων παραγωγικών ζώων, καθιστά ανεφάρμοστες τις ισχύουσες
διατάξεις.
Τα παραγωγικά ζώα στην Κέα, μικρού αριθμού ανά παραγωγό, παραμένουν εντός των
μικρών κτημάτων που οριοθετούνται με ξερολιθιές και εμποδίζονται να μετακινούνται σε
άλλα γειτονικά κτήματα με πέδικλα δηλαδή με το δέσιμο των ποδιών τους της ίδιας πλευράς
με σχοινί. Μια συνήθεια προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες, δοκιμασμένη εκατοντάδες
χρόνια.
Σε καμιά περίπτωση το πεδίκλωμα αυτό (στην τοπική διάλεκτο: «διπούτσα») δεν
μπορεί να θεωρηθεί κακή ή βάναυση μεταχείριση. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει
πρόθεση κάλυψης περιπτώσεων που το πέδικλο εφαρμόζεται λανθασμένα και καταλήγει
όντως σε κακομεταχείριση του ζώου.
Η εφαρμογή των διατάξεων της προαναφερθείσας νομοθεσίας θα οδηγήσει στη
σταδιακή υποχώρηση και εν τέλει τον αφανισμό της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής
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(πρωτογενή τομέα) που αποτελεί τον ένα από τους δύο πυλώνες της ανάπτυξης (μαζί με τον
τουριστικό κλάδο) των νησιών. Ουσιαστικά θα οδηγήσουμε τα νησιά μας στην οικονομική
και ακόμα μεγαλύτερη δημογραφική κατάρρευση.
Ζητούμε λοιπόν την ορθή ερμηνεία και προσαρμογή των σχετικών νομοθετικών
ρυθμίσεων, γεγονός που είναι γενική απαίτηση των κατοίκων και κυρίως των
γεωργοκτηνοτρόφων της Κέας, όπως εκφράζεται με την 26/21.07.2016 επιστολή του
Αγροτικού Συνεταιρισμού Κέας.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι σύμφωνα με την μελέτη της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου η κτηνοτροφία στην Κέα εκπροσωπεί το 22% της συνολικής παραγωγής του νησιού
(το μεγαλύτερο ποσοστό στο Νότιο Αιγαίου), η οποία μάλιστα παραγωγή τείνει να αυξηθεί
μετά την λειτουργία του Ευρωπαϊκών προδιαγραφών Νέου Σφαγείου Κέας. Αντιλαμβάνεται
εύκολα κάποιος ότι η κτηνοτροφία η οποία θα καταστραφεί με το μέτρο αυτό με αντίστοιχη
επίπτωση στην ανεργία του νησιού.
Σεβόμενοι πάντα τη νομοθεσία, ζητάμε τη νομοθετική αλλαγή - ρύθμιση η οποία θα
εξαιρεί το νησί μας από τη γενίκευση της νομοθεσίας για τα πεδικλωμένα ζώα, καθώς θα
λάβει υπόψη της, τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού τοπίου αλλά και του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος. Τέλος, υπενθυμίζουμε στο νομοθέτη ότι δεν είναι δυνατόν να συγκριθεί η
ηπειρωτική – πεδινή Ελλάδα μ’ ένα νησί με τη γεωμορφολογία και το μέγεθος της Κέας».
Το έγγραφο του συνεταιρισμού θα αποτελεί συνημμένο στο παρόν ψήφισμα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 99/2018
Θέμα 12ο: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 12ο 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 3/4/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία επισκευής και συντήρησης φωτοαντιγραφικού πολυμηχανήματος του ΚΕΠ,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 161/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία P.S.
GREEN OFFICE ΜΟΝ. ΙΚΕ, έναντι συνολικού ποσού 111,60€
2. Το από 2/4/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
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εργασία τεχνικού ασφαλείας δημοτικών κτιρίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 139/2017
απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία Π. ΚΟΝΤΕΜΟΙΡΗ ΙΚΕ, έναντι συνολικού
ποσού 218,00€
3. Το από 26/3/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία παράστασης ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου για αγωγή
αποζημίωσης του Μιχαήλ Βόμβα κατά Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 140/2018
απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο δικηγορική εταιρεία Ευάγγελου Χατζηγιαννάκη,
έναντι συνολικού ποσού 251,72€
4. Το από 27/4/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία επίβλεψης και καθαριότητας δημοτικών σφαγείων 2017-2018, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ.151/2017 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία Πατητή Αγγελική, έναντι
συνολικού ποσού 2.800,00€
5. Το από 19/4/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία συντήρησης καλής λειτουργίας και καθαρισμού δικτύων αποχέτευσης Δήμου Κέας,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 150/2017 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία
Πατητή Αγγελική, έναντι συνολικού ποσού 4.596,90€
6. Το από 21/3/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία επίδοσης εγγράφου σε δημότη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 70/2018 απόφαση της
οικονομικής επιτροπής, από την ανάδοχο εταιρεία Ζωγόπουλος Παναγιώτης, έναντι
συνολικού ποσού 95,00€
7. Το από 21/4/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία διαμονής κλιμακίου του ΕΠΑΨΥ για πραγματοποίηση σεμιναρίου με θέμα
΄΄Ευαισθητοποίηση για την πρόληψη της αυτοκτονίας΄΄, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
204/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία Λέανδρος Εμμανουήλ, έναντι
συνολικού ποσού 80,00€
8. Το από 19/3/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία συμμετοχής υπαλλήλου του Δήμου σε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα ΄΄Μετάβαση
ηλεκτρονικών πληρωμών΄΄, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 116/2018 απόφαση Δημάρχου, από
την ανάδοχο εταιρεία ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΠΕ, έναντι συνολικού ποσού 180,00€.
9. Το από 2/4/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου Κέας μηνός Μαρτίου, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 4/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Ε., έναντι συνολικού ποσού 266,15 €.
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: 100/2018
Θέμα 13ο: Σύσταση Επιτροπής για την παραλαβή των ανταλλακτικών και των
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εργασιών που αφορούν την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του
Δήμου.
Αναβάλλεται
Θέμα 14ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια laptop για τις
ανάγκες του Π.Π.Ι. Κέας.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με την υπ’αρίθμ.
143/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκαν τα κάτωθι:
“...Αποδέχεται τη δωρεά της κ. Ευσεβίου Γεωργίας και του κ. Λάσκαρη Νικολάου, ποσού
ευρώ εκατό χιλιάδων (100.000,00€). Η δωρεά θα γίνει με σκοπό την αγορά ενός
ασθενοφόρου οχήματος, πλήρως εξοπλισμένου και κατά τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού
πρότυπου CEN, EN 1789 και της Ελληνικής Νομοθεσίας. Η ανωτέρω δωρεά θα
περιλαμβάνει, τόσο το ΦΠΑ και το τέλος ταξινόμησης του οχήματος, όσο και οποιαδήποτε
άλλα έξοδα που προκύψουν κατά την διαδικασία απόκτησής του.
Η αγορά θα πραγματοποιηθεί, είτε από το Δήμο Κέας, είτε από άλλη αρμόδια υπηρεσία
που ο Δήμος θα υποδείξει, με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση του ασθενοφόρου για την
κάλυψη των αναγκών αποκλειστικά του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Κέας.
Εάν, κατά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, προκύψει χρηματικό υπόλοιπο η
επιθυμία των δωρητών είναι αυτό να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη κοινωνικών και άλλων
αναγκών της τοπικής κοινωνίας και του Δήμου Κέας.”
Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω απόφαση και συγκεκριμένα την τελευταία
παράγραφο, το χρηματικό υπόλοιπο που προέκυψε από την αγορά του ασθενοφόρου μπορεί
να καλύψει την προμήθεια των δύο (2) laptop. Οι δύο φορητοί υπολογιστές αποτελούν το
μοναδικό μέσο συνταγογράφησης στο ΠΠΙ Κέας, ως εκ τούτου ο Δήμος Κέας θα πρέπει να
προμηθευτεί:
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1

Laptop, μέγεθος οθόνης 15,6 ίντσες, Ανάλυσης οθόνης Full
High Definition, Επεξεργαστής 3ης γενειάς 4GB, μνήμη 1ΤΒ
HDD ,Radeon R5 2GB , DVD-RW, Win 10, 1Y NBD

2

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 3 του Ν.3463/2006 και τις διατάξεις του
Ν.3852/2010, πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του
προϋπολογισμού του Δήμου και αφορούν την πληρωμή τέτοιου είδους δαπανών, μπορεί να
διατεθούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Με δεδομένο ότι χωρίς ηλεκτρονικούς υπολογιστές το Π.Π.Ι. Κέας αδυνατεί να
πραγματοποιήσει συνταγογραφήσεις κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για
την προμήθεια δύο (2) laptop-φορητών υπολογιστών, που θα χρησιμοποιηθούν στη
συνταγογράφηση του Ιατρείου Κέας, συνολικού προϋπολογισμού 1.049,04 € (συμπ/νου
ΦΠΑ 24%) που θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6473.0003 του προϋ/σμού εξόδων οικονομικού έτους
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2018.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το άρθρο
158 παρ. 3 του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, την 143/2015 απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής την καθώς και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη δαπάνη προμήθειας laptop για τις ανάγκες του Π.Π.Ι. Κέας, ως
αναφέρεται ανωτέρω και διαθέτει πίστωση ύψους έως του ποσού των 1.049,04 € (συμπ/νου
ΦΠΑ 24%), που θα βαρύνει Κ.Α. 15.6473.0003 «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών πρόνοιας» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, όπου έχει
εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 101/2018
Θέμα 15ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια αναλωσίμων και
χρωμάτων για τις ανάγκες των εθελοντικών δράσεων “Let’s do it Greece”.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κων. Θώδος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης αναφέρει ότι ενόψει και στο πλαίσιο γενικευμένης προσπάθειας ανάδειξης και
διάδοσης της ιδέας του εθελοντισμού, ο Δήμος μας προτίθεται να αναλάβει δαπάνη έως του
ποσού των 150,25 € (συμπ.ΦΠΑ) για την προμήθεια αναλωσίμων και χρωμάτων τα οποία
θα μοιραστούν στους εθελοντές που θα συμμετάσχουν στις περιβαλλοντολογικές δράσεις
της Κυριακής 29 Απριλίου 2018. Οι δράσεις αυτές αφορούν τον καθαρισμό των παραλιών
Οτζιά και Ποίσσες, καθώς και τον καλλωπισμό στο Σκάκι της Ιουλίδας.
Για το λόγο αυτό, εισηγούμαστε την έγκριση της ανωτέρω δαπάνης και τη διάθεση
αντίστοιχης πίστωσης έως του ποσού των 150,25 € (συμπ.ΦΠΑ), που θα βαρύνει τον
ΚΑ15.6471.0002 «Λοιπές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018,
στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.
Οι δαπάνες έχουν ως εξής :
Α/Α

Περιγραφή Είδους

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
συμ/νου
ΦΠΑ €

Σύνολο
συμπ/νου
ΦΠΑ €

1

ΠΙΝΕΛΟ Νο 1,5
CPV:39224210-3

10 ΤΜΧ

1,50

15,00

2

ΠΙΝΕΛΟ Νο2
CPV:39224210-3

10 ΤΜΧ

2,00

20,00

3

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ
CPV: 24200000-6

2 ΛΙΤΡΑ

5,00

10,00

4

ΧΡΩΜΑ

4 ΛΙΤΡΑ

10,50

42,00

ΞΥΛΟΥ

ΝΕΡΟΥ
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ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
CPV: 24200000-6
5

Γάντια μιας χρήσης Νο Small
CPV: 181410009

2 τεμάχια

6,51

13,02

6

Σακούλες σκουπιδιών
διαστάσεων 65*90
CPV: 19640000-4

3,5 ΚΙΛΑ

3,19

11,17

7

Γάντια μιας χρήσης Νο Large
CPV: 181410009

6 τεμάχια

6,51

39,06

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το
άρθρο 158 παρ. 3α του. Ν. 3463/2006, την εισήγηση του προέδρου και την ύπαρξη
εγγεγραμμένης πίστωσης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση έως του ποσού των 150,25 € (συμπ.ΦΠΑ), η
οποία θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6471.0002 με τίτλο «Λοιπές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις» του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση, για την
προμήθεια αναλωσίμων και χρωμάτων τα οποία θα μοιραστούν στους εθελοντές που θα
συμμετάσχουν στις περιβαλλοντολογικές δράσεις της Κυριακής 29 Απριλίου 2018. Οι
δράσεις αυτές αφορούν τον καθαρισμό των παραλιών Οτζιά και Ποίσσες, καθώς και τον
καλλωπισμό στο Σκάκι της Ιουλίδας.
Οι δαπάνες έχουν ως εξής :
Α/Α

Περιγραφή Είδους

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
συμ/νου
ΦΠΑ €

Σύνολο
συμπ/νου
ΦΠΑ €

1

ΠΙΝΕΛΟ Νο 1,5
CPV:39224210-3

10 ΤΜΧ

1,50

15,00

2

ΠΙΝΕΛΟ Νο2
CPV:39224210-3

10 ΤΜΧ

2,00

20,00

3

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ
CPV: 24200000-6

2 ΛΙΤΡΑ

5,00

10,00

4

ΧΡΩΜΑ ΞΥΛΟΥ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
CPV: 24200000-6

4 ΛΙΤΡΑ

10,50

42,00

5

Γάντια μιας χρήσης Νο Small
CPV: 181410009

2 τεμάχια

6,51

13,02

6

Σακούλες σκουπιδιών

3,5 ΚΙΛΑ

3,19

11,17

ΝΕΡΟΥ
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διαστάσεων 65*90
CPV: 19640000-4
7

Γάντια μιας χρήσης Νο Large
CPV: 181410009

6 τεμάχια

6,51

39,06

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 102/2018

Θέμα 16ο: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το α’ τρίμηνο 2018.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, κ. Ι.Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος
το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
ενέκρινε με την υπ’ αριθμ. 123/2018 απόφασή της την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2018 (α΄ τρίμηνο), βασιζόμενη στην κάτωθι σχετική εισήγηση της οικονομικής
υπηρεσίας του Δήμου:
«Σύμφωνα με τα άρθρα 72 παρ.1 περ.β και 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 "Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ", όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4257/2014, η οικονομική
επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου,
υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα
εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού
έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν
παρατηρήσεις της μειοψηφίας.
Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού
έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση
είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή
έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό
συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που
λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της
έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την
εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία
περίπτωση
ελλειμματικός
ο
προϋπολογισμός.
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του
προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που
λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για
τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.
Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν
3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής
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ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.
Κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 40038/9-92011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία καθορίζονται τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα
εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
Τα ανωτέρω στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση,
εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική
υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά
δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας.
Συγκεκριμένα διαβιβάζουμε προς την οικονομική επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους
πίνακες όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες με τα
προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του
πρώτου τριμήνου :
1. Πίνακας 1 : Συνοπτικός ταμιακός απολογιστικός πίνακας εσόδων α΄ τριμήνου του
έτους 2018.

2.

Πίνακας 2 : Συνοπτικός ταμιακός απολογιστικός πίνακας δαπανών α΄ τριμήνου του
έτους 2018.

3.

Πίνακας 3: Πίνακας στόχων εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2018.

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας
στην πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

Α. ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΩΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
01/01/2018 έως 31/3/2018

ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΕΣΟΔΑ ΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

10.750,00

0,00

30.000,00

0,00

03

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

353.975,80

3.167,98

04

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ

110.650,00

05

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

0,00

0,00

07

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

3.000,00

3,00

11

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

0,00

0,00

14

ΔΩΡΕΕΣ

2.000,00

0,00

01
02

4.194,28
60.520,00
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15

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ –
ΠΡΟΣΤΙΜΑ

49.000,00

9.251,33

16

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

42.000,00

21.775,08

21

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ

226.410,00

22

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ

2.000,00
829.785,80

ΣΥΝΟΛΑ

55.883,51
70.560,00
504,75
131.080,00

94.779,93

Εξετάζοντας τον πίνακα των ιδίων εσόδων διαπιστώνεται ότι οι εισπράξεις στο α΄ τρίμηνο
ανέρχονται στο ποσό των 94.779,93€. Ο στόχος του α΄ τριμήνου επιτεύχθηκε σε ποσοστό
72,31%. Αυτό σημαίνει ότι η απόκλιση προσδιορίζεται σε -27,69%, αρκετά μεγαλύτερη από
την επιτρεπτή αρνητική 10%.
Όμως, στο α΄ τρίμηνο διαχρονικά παρουσιάζεται χαμηλή εισπραξιμότητα. Ενδεικτικά
αναφέρουμε ότι το α΄ τρίμηνο για τα έτη 2016 και 2017 έκλεισε επίσης αρνητικά με ποσοστά
-35,64% και -10,03% αντίστοιχα.
Επιπλέον, εξετάζοντας τις εισπράξεις και τους στόχους ιδίων εσόδων του Απριλίου
(δεδομένα 19/4/2018), διαπιστώσαμε, ότι οι μεν εισπράξεις ανέρχονται στο ποσό των
153.539,50€ οι δε στόχοι διαμορφώνονται σε 185.460,00€ και η μεταξύ τους απόκλιση σε
ποσοστό -17,21%. Παρουσιάζεται, δηλαδή, μείωση της απόκλισης κατά δέκα ποσοστιαίες
μονάδες σε διάστημα 19 ημερών, παρόλο που εξακολουθεί να κυμαίνεται σε αρνητικά
επίπεδα. Η μέχρι τώρα εμπειρία μας, μας έχει δείξει ότι η εισπραξιμότητα είναι χαμηλή στο
α΄ τρίμηνο αλλά βελτιώνεται κατά τα επόμενα και συνεπώς αναμένουμε άνοδο σε αποδεκτά
επίπεδα.
Σε κάθε περίπτωση, οι εισπράξεις των ιδίων εσόδων θα παρακολουθούνται κατά τα δύο
επόμενα τρίμηνα, τα οποία είναι και καθοριστικά για να συμπεράνουμε αν έχει
υπερεκτιμηθεί το ύψος των εγγεγραμμένων στον Π/Υ εσόδων. Εφόσον διαπιστωθεί
υπερεκτίμηση εσόδων θα προχωρήσουμε σε αναμόρφωση, μειώνοντας το ύψος τους και
αντίστοιχα δαπάνες ώστε να μην καταστεί ο Π/Υ ελλειμματικός.
Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ

32-85

85

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΜΗ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
138.234,72

ΣΤΟΧΟΣ Α
ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
01/01/2018 έως 31/3/2018

45.590,00

37.685,81

392.870,40

531.105,12
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ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

Οι εισπράξεις υπολοίπων ανέρχονται στο ποσό των 37.685,81€ και σε ποσοστό επίτευξης
στόχου 82,66%.Η αρνητική απόκλιση κυμαίνεται σε ποσοστό -17,34%. Κατά το επόμενο
τρίμηνο αναμένεται η απόκλιση να μειωθεί καθώς θα υπάρξουν νέες ρυθμίσεις παλιών
υπολοίπων. Αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τα στοιχεία της ταμειακής υπηρεσίας, υπάρχουν 77
ενεργές ρυθμίσεις συνολικού ύψους 418.718,71€ εκ των οποίων ποσό 67.935,00€ περίπου
αφορούν δόσεις που λήγουν το 2018 και θα εισπραχθούν εντός του έτους. Επιπλέον κατά τη
διάρκεια του έτους η ταμειακή υπηρεσία θα λάβει μέτρα που θα διευκολύνουν την είσπραξης
των υπολοίπων.

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ Α
ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
01/01/2018 έως
31/3/2018

4.637.397,75

2.302.088,00

2.200.355,23

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

2.200.355,23

ΣΤΟΧΟΣ

2.302.088,00

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

-101.732,77

Στο σύνολο του προϋπολογισμού, όπου περιλαμβάνονται και οι κρατικές επιχορηγήσεις για
λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες, οι εισπράξεις υπέρ τρίτων (παρακράτηση φόρων και
εισφορών) καθώς και το χρηματικό υπόλοιπο, ο στόχος έχει επιτευχθεί κατά 95,58% και η
αρνητική απόκλιση ανέρχεται σε -4,42%.

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ
Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
(εκτέλεση –
στόχος)
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12,06 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

362.008,46

166.120,00

2.053,20

47.540,00

01 – 22 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

94.779,93

131.080,00

32, ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

37.685,81

45.590,00

41,42 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ
ΤΡΙΤΩΝ

59.810,33

61.340,00

51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1.644.017,50

ΣΥΝΟΛΟ

2.200.355,23

1.850.418,00
2.302.088,00

195.888,46
-45.486,80
-36.300,07
-7.904,19
-1.529,67
206.400,50
101.732,77

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Α. ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

60
7
81
67
61
62
63
64
66
68
ΣΥΝΟΛΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
01/01/2018 έως 31/3/2018

626.290,00

149.446,00

132.620,13

1.081.892,64

104.000,00

1.391,44

243.180,31

187.845,00

56.340,61

179.216,50

11.770,00

685,98

238.461,36

10.927,39

832.103,64

50.815,03

27.450,00

0,00
141.603,00

179.593,31

9.228,20

430.960,22

10.182,97

1.500,00

0,00

3.840.647,98

594.664,00

272.191,75
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Οι πληρωμές δαπανών κατά το α΄ τρίμηνο του 2018 έχουν καλύψει το 45,77% του στόχου
και δεν διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ Α
ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
01/01/2018 έως
31/3/2018

4.637.397,75

651.340,00

321.079,73

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ
ΣΤΟΧΟΣ

651.340,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

-321.079,73

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

330.260,27

Στο σύνολο του προϋπολογισμού, όπου περιλαμβάνονται και οι επιχορηγούμενες δαπάνες,
η απόδοση των παρακρατούμενων φόρων και εισφορών, η πρόβλεψη μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων καθώς και το αποθεματικό η απόκλιση από τον στόχο είναι θετική.
ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 7261/22-2-2013 «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την
παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του
Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013»
αναφέρονται τα εξής:
«Α. Για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων, τον εντοπισμό αποκλίσεων
αρνητικού χαρακτήρα και την αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού
λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι :
- η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ έναντι της 31/12 του προηγούμενου
οικονομικού έτους, στην περίπτωση που σημειώνεται αύξηση.»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΠΛΗΡΩΤΑ
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31/12/2017

173.115,68

31/03/2018

183.308,72

Διαφορά

10.193,04

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις στο τέλος του α τριμήνου 2018 είναι περισσότερες από τις
αντίστοιχες στο τέλος του 2017 κατά 10.193,04€. Παρόλο που το ποσό της διαφοράς είναι
μικρό, η αρνητική απόκλιση που δημιουργείται σε σχέση με το τέλος του 2017 πρέπει να
ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό της συνολικής απόκλισης όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ
7261.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018
Στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 7261/22-2-2013 αναφέρονται τα εξής:
«Για τον υπολογισμό του βαθμού της αρνητικής απόκλισης και την αναγωγή της σε
ποσοστό (%) έναντι των τιθέμενων στόχων, αθροίζονται οι ανωτέρω διαφορές των ποσών
εσόδων και εξόδων και στην περίπτωση που υπάρχει αύξηση των απλήρωτων
υποχρεώσεων, και το ποσό της αντίστοιχης διαφοράς ( σε περίπτωση που αυτές
εμφανίζουν μείωση, η διαφορά δε λαμβάνεται υπόψη) . Το συνολικό ποσό που προκύπτει
από το άθροισμα των ανωτέρω συγκρίνεται με το στόχο εσόδων και συνιστά το ποσοστό
(%) της αρνητικής απόκλισης που προκύπτει από την εκτέλεση του προϋπολογισμού
(διαίρεση αθροίσματος ποσών με στόχο εσόδων).»

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

-101.732,77

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

330.260,27

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

-10.193,04

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

218.334,46

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕ
ΣΤΟΧΟ ΕΣΟΔΩΝ

2.302.088,00
0,094841926

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Α
ΤΡΙΜΗΝΟΥ

9,48
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Σύμφωνα με όσα αναλύθηκαν παραπάνω, το α΄ τρίμηνο του 2018 έκλεισε με θετική
απόκλιση από τον στόχο σε ποσοστό 9,48%. …»

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη και τους
πίνακες στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που επισυνάπτονται στην παρούσα
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Ο κ. Τζουβάρας λέει ότι θέλει να επιστήσει την προσοχή στις ληξιπρόθεσμες οφειλές,
στις χαμηλές επενδύσεις και σε κάποιες εργολαβίες. Για το λόγο αυτό οι κ
κ.Βελισσαροπούλου , Τζουβάρας και Μουζάκη ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
απόφαση 123/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, τις ανωτέρω διατάξεις, τους πίνακες
στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που επισυνάπτονται στην παρούσα και
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(7 ΥΠΕΡ και 3 ΠΑΡΩΝ)
Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το α’ τρίμηνο του
έτους 2018, τους πίνακες στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 103/2018
Θέμα 17ο: Απόφαση επί αιτήσεως παραχώρησης χρήσης του Γραφείου Πληροφόρησης
τουριστών του Δήμου Κέας στο σύλλογο «Ξενομήδης» για το έτος 2018.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με το από 24/3/2018
έγγραφό του, ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Κέας «Ο Ξενομήδης» αιτείται την
έγκριση παραχώρησης του γραφείου πληροφοριών των τουριστών της Κέας για την
τουριστική περίοδο του 2018.
Ο Σύλλογος αναφέρει στο αίτημά του ότι σε περίπτωση παραχώρησης της χρήσης, η
λειτουργία του γραφείου ως τέτοιο θα είναι υπό την ευθύνη του, αφού από αυτό θα
παρέχονται κάθε είδους χρήσιμες πληροφορίες στους επισκέπτες του νησιού και θα
διανέμεται το αντίστοιχο πληροφοριακό υλικό (χάρτες, τουριστικοί οδηγοί, δρομολόγια
λεωφορείων κ.λπ.), ενώ θα υπάρχει και καθημερινή ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα των
καταλυμάτων.
Εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι και το αρμόδιο όργανο για
την παραχώρηση αιθουσών, υπό τους εξής όρους:
 Θα προηγηθεί μερική επισκευή του χώρου από το Δήμο Κέας
 Από το χώρο θα αναρτάται και θα διατίθεται ισομερώς πάσης φύσεως τουριστικό
ενημερωτικό υλικό που αφορά στην Κέα και τις δράσεις που υλοποιούνται στο νησί
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Το προσωπικό που θα επιλεγεί για την στελέχωση του Γραφείου Τουριστικών
πληροφοριών θα διατεθεί από τον Ξενομήδη, με δική του ευθύνη επιλογής. Τα
άτομα που θα διατεθούν θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση και ικανότητα να
παρέχουν τις απαραίτητες τουριστικές πληροφορίες για τις δραστηριότητες του
νησιού και τις τουριστικές υπηρεσίες. Πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους θα
ενημερωθεί ο Πρόεδρος της Τουριστικής επιτροπής. Σε περίπτωση που ο Δήμος
αποκτήσει τη δυνατότητα να παρέχει άτομο για την στελέχωση, θα γίνει συνεννόηση
με τον Ξενομήδη για την οριστική σύνθεση των ατόμων.
Στον εξωτερικό χώρο του γραφείου θα μπορεί να φιλοξενείται ο ανάδοχος της
εργολαβίας παροχής υπηρεσίας στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος, ο οποίος –μεταξύ
άλλων- θα είναι υπεύθυνος για την είσπραξη των λιμενικών τελών. Θα διατεθεί
μικρός χώρος στο εσωτερικό του γραφείου για την φύλαξη των εγγράφων του
εργολάβου.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίζει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το
ανωτέρω αίτημα του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Κέας «Ο Ξενομήδης», και την
εισήγηση του Δημάρχου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παραχώρηση της χρήσης του γραφείου πληροφόρησης τουριστών
Δήμου Κέας για την τουριστική περίοδο 2018, στο Σύλλογο Τουριστικών Καταλυμάτων
Κέας «Ο Ξενομήδης» υπό τους εξής όρους:
1. Θα προηγηθεί μερική επισκευή του χώρου από το Δήμο Κέας
2. Από το χώρο θα αναρτάται και θα διατίθεται ισομερώς πάσης φύσεως τουριστικό
ενημερωτικό υλικό που αφορά στην Κέα και τις δράσεις που υλοποιούνται στο νησί
3. Το προσωπικό που θα επιλεγεί για την στελέχωση του Γραφείου Τουριστικών
πληροφοριών θα διατεθεί από τον Ξενομήδη, με δική του ευθύνη επιλογής. Τα
άτομα που θα διατεθούν θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση και ικανότητα να
παρέχουν τις απαραίτητες τουριστικές πληροφορίες για τις δραστηριότητες του
νησιού και τις τουριστικές υπηρεσίες. Πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους θα
ενημερωθεί ο Πρόεδρος της Τουριστικής επιτροπής. Σε περίπτωση που ο Δήμος
αποκτήσει τη δυνατότητα να παρέχει άτομο για την στελέχωση, θα γίνει συνεννόηση
με τον Ξενομήδη για την οριστική σύνθεση των ατόμων.
4. Στον εξωτερικό χώρο του γραφείου θα μπορεί να φιλοξενείται ο ανάδοχος της
εργολαβίας παροχής υπηρεσίας στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος, ο οποίος –μεταξύ
άλλων- θα είναι υπεύθυνος για την είσπραξη των λιμενικών τελών. Θα διατεθεί
μικρός χώρος στο εσωτερικό του γραφείου για την φύλαξη των εγγράφων του
εργολάβου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 104/2018
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Θέμα: 18ο: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (αρθ.107, Ν.4483/2017), έτους 2018.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 18ο 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, 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
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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
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.
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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).
Στο Δήμος Κέας κρίνεται 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 υπάλληλο
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευση (ΠΕ) Πολιτικό Μηχανικό, στις αρμοδιότητες του οποίου
εκτός τα καθήκοντα Προϊσταμένου που ασκεί, εντάσσεται και το Γραφείο Ύδρευσης και
Αποχέτευσης.
Στα πλαίσια της άμεσης ολοκλήρωσης του έργου “Δίκτυα Αποχέτευσης Δήμου Κέας”
και “Κατασκευή μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού”, τα οποία χρηματοδοτούνται από το
ΕΣΠΑ, απαιτείται η παρακολούθηση και ο συντονισμός των εργασιών για την επίτευξη των
οικιακών συνδέσεων στο νέο δίκτυο, σε συνέχεια με το έργο κατασκευής των εξωτερικών
διακλαδώσεων του νέου δικτύου αποχέτευσης Κορησσίας. Ταυτόχρονα μετά την οριστική
παραλαβή του έργου ¨Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας”, το οποίο θα
τροφοδοτείται μέσω της νέας μονάδας αφαλάτωσης που προμηθεύτηκε πρόσφατα ο Δήμος
θα πρέπει να παρακολουθείται και να εξασφαλίζεται η λειτουργία του νέου δικτύου
ύδρευσης.
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.
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. 1327/24.3.2018 της οικονομικής υπηρεσίας)
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-την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2018, καθώς και τους
σχετικούς πίνακες προγραμματισμού έτους 2018 που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, 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 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και ένα (1) ΤΕ Πολιτικών Έργων
Υποδομής για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ μηνών (8 μηνών). Ο λόγος για τον
οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι η Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Κέας υποστηρίζεται από έναν και μοναδικό υπάλληλο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευση
(ΠΕ) Πολιτικό Μηχανικό, στις αρμοδιότητες του οποίου εκτός τα καθήκοντα Προϊσταμένου
που ασκεί, εντάσσεται και το Γραφείο Ύδρευσης και Αποχέτευσης.
Στα πλαίσια της άμεσης ολοκλήρωσης του έργου “Δίκτυα Αποχέτευσης Δήμου Κέας”
και “Κατασκευή μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού” , τα οποία χρηματοδοτούνται από το
ΕΣΠΑ, απαιτείται η παρακολούθηση και ο συντονισμός των εργασιών για την επίτευξη των
οικιακών συνδέσεων στο νέο δίκτυο, σε συνέχεια με το έργο κατασκευής των εξωτερικών
διακλαδώσεων του νέου δικτύου αποχέτευσης Κορησσίας. Ταυτόχρονα μετά την οριστική
παραλαβή του έργου ¨Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας”, το οποίο θα
τροφοδοτείται μέσω της νέας μονάδας αφαλάτωσης που προμηθεύτηκε πρόσφατα ο Δήμος
θα πρέπει να παρακολουθείται και να εξασφαλίζεται η λειτουργία του νέου δικτύου
ύδρευσης.
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 έλαβε αύξοντα αριθμό: 105/2018
Θέμα 19ο: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του
έργου: «Ολοκλήρωση εργασιών σφαγείων Κέας».

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με:
-Τις με αρ. πρωτ. 247/2017 & 77/2018 αποφάσεις μας για τη συγκρότηση επιτροπής
οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών σφαγείων Κέας »
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-Το από 19.04.2018 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του εν λόγω
έργου, όπως μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.50108/1304/23-04-2018
έγγραφο της ΔΤΕ Κυκλάδων
-Την από 24/10/2017 θεωρημένη τελική επιμέτρηση από τον Προϊστάμενο του
Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της ΔΤΕ Κυκλάδων
-Την από 17/06/2016 Έκθεση περαίωσης Έργου των Επιβλεπόντων, υπογεγραμμένη
από τον ανάδοχο και θεωρημένη από τον Προϊστάμενο του Τμήματος εκτέλεσης
Έργων στις 18/08/2016.
εισηγούμαστε την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής των
μελών της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών σφαγείων
Κέας», το κόστος του οποίου ανήλθε σε 347.978,85€ 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
-Τις με αρ. πρωτ. 247/2017 & 77/2018 αποφάσεις μας για τη συγκρότηση επιτροπής
οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών σφαγείων Κέας »
-Το από 19.04.2018 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του εν λόγω έργου,
όπως μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.50108/1304/23-04-2018 έγγραφο της ΔΤΕ
Κυκλάδων
-Την από 24/10/2017 θεωρημένη τελική επιμέτρηση από τον Προϊστάμενο του Τμήματος
Εκτέλεσης Έργων της ΔΤΕ Κυκλάδων
-Την από 17/06/2016 Έκθεση περαίωσης Έργου των Επιβλεπόντων, υπογεγραμμένη από
τον ανάδοχο και θεωρημένη από τον Προϊστάμενο του Τμήματος εκτέλεσης Έργων στις
18/08/2016.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής – οριστικής παραλαβής για το έργο
«Ολοκλήρωση εργασιών σφαγείων Κέας »
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 106/2018

Θέμα 20ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της «Προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος
το .20ο 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
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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.
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.
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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'
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, εισηγούμαστε 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,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης από την
AQUASTAR ABEE έως 28 Μαϊου 2018 .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 107/2018
Λύεται η συνεδρίαση.
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Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Θώδος

Τα μέλη
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

15. Ελευθέριος Τζουβάρας
16. Νικόλαος Παούρης
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