3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16η Φεβρουαρίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 3ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 16η Φεβρουαρίου 2018
Σήμερα, 16 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00 συνήλθε το Δημοτικό
Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου στην
Ιουλίδα, ύστερα από την 430/12-2-2018 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 9 μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γεώργιος Δ. Πατητής
2. Στέφανος Αθ. Βρεττός
3. Αντώνιος Β. Παούρης
4. Νικόλαος Αυγ. Πολίτης
5. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος
6. Νικόλαος Αντ. Ζουλός
7. Δημήτριος Καβαλιέρος
8. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
9. Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος
2. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη
3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
4. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου
5. Σώζα Αντ. Μουζάκη
6. Νικόλαος Στ. Παούρης
7. Δημήτριος Ν. Μουζάκης
8. Βασιλική Δ. Δεμένεγα
(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.
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3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16η Φεβρουαρίου 2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 16/2/2018
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 430/12-2-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
Θέμα 1ο: Ανανέωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών ψηφιακής υποστήριξης Ο.Τ.Α.
μέσω διαδικτύου με την ΔΗΜΟΣΝΕΤ Ε.Π.Ε. για το έτος 2018. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ.
Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της
υπηρεσίας “Tοποθέτησης και αποξήλωσης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου” , σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ.
Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της
υπηρεσίας “Καθαρισμός των αντλιοστασίων αποχέτευσης του Δήμου Κέας” , σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ.
Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 4ο : Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το δ’ τρίμηνο 2017.
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 5ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2018. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημ. Καβαλιέρος]
Θέμα 6ο: Αίτημα για την έγκριση σύναψης σύμβασης για παροχή υπηρεσίας
καθαριότητας δημοτικών κτιρίων δήμου Κέας. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης
Ευαγγέλου]
Θέμα 7ο: Διάθεσης πίστωσης εγκεκριμένης δαπάνης στο πλαίσιο της πανήγυρης του
πολιούχου της Κέας, Αγίου Χαράλαμπου [εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος,
κ. Κων/νος Θώδος]
Θέμα 8ο: Διάθεσης πίστωσης εγκεκριμένης δαπάνης για τη συμμετοχή της ομάδας ΤΑ
ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ στις καρναβαλικές εκδηλώσεις Δήμου Κέας. [εισηγητής: Εντεταλμένος
δημοτικός σύμβουλος, κ. Κων/νος Θώδος]
Θέμα 9ο: “Διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στην έκθεση
τουρισμού ΒΟΟΤ 2018 στη Γερμανία (20-28 Ιανουαρίου 2018, Dusseldorf). [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
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Θέμα 1ο: Ανανέωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών ψηφιακής υποστήριξης Ο.Τ.Α.
μέσω διαδικτύου με την ΔΗΜΟΣΝΕΤ Ε.Π.Ε. για το έτος 2018.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ Ι. Ευαγγέλου εισηγούμενος το
1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο η
έγκριση ανανέωσης της σύμβασης στη διαδικτυακή βάση δεδομένων που παρέχει η εταιρεία
«ΔΗΜΟΣΝΕΤ Ε.Π.Ε.», για το έτος 2018, προκειμένου να συμβάλλει στη νομιμότητα των
υπηρεσιακών ενεργειών και στην έγκυρη πληροφόρηση των υπηρεσιών του Δήμου σε
Οικονομικά και Νομικά θέματα.
Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της βάσης δεδομένων είναι :
1. Καθημερινή, συνεχής και αδιάλειπτη ανανέωση των περιεχομένων ανάλογα με τις
αλλαγές που επέρχονται στο νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των ΟΤΑ και των
νομικών τους προσώπων. Πρόσβαση σε νόμους, εγκυκλίους, γνωμοδοτήσεις κλπ που
αφορούν τις θεματικές ενότητες της βάσης.
2. Αναλυτικά υποδείγματα και απλά βήματα ενεργειών
3. Καθημερινή αποστολή ενημερωτικού δελτίου με όλους τους νόμους, τις εγκυκλίους, τις
αποφάσεις, τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί και δημοσιευτεί μέσα στην ημέρα. Επιπλέον,
αποστολή άρθρων της ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ επί επίκαιρων θεμάτων.
4. Καθημερινή ενημέρωση της βάσης με όλα τα προγράμματα χρηματοδοτήσεων που
αφορούν τους ΟΤΑ, τις επιχειρήσεις και τα νομικά τους πρόσωπα.
5. Εύκολη εκτύπωση ή μεταφορά των αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή.
α/α
1
2

Παρεχόμενες υπηρεσίες
Δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις θεματικές ενότητες της ιστοσελίδας
και πρόσβαση στο σύνολο της νομοθεσίας.
Ενημέρωση για όλα τα νέα νομοθετήματα, τις αλλαγές στην τράπεζα
Πληροφοριών, τις νέες προκηρύξεις για τα προγράμματα
χρηματοδοτήσεων και αποδελτίωση ΦΕΚ τευχών Α΄ και Β΄ και άμεση
ενημέρωση μέσω e-mail.

Ποσό ετήσιας
πρόσβασης

860,00 €
(πλέον
ΦΠΑ 24%)

Στο πνεύμα αυτό και για την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης των υπηρεσιών
του, ο Δήμος καλείται να υπογράψει ετήσια σύμβαση με την εν λόγω εταιρεία. Η αξία της
συνδρομής είναι 860,00 € (πλέον ΦΠΑ) με πλήρη πρόσβαση στην τράπεζα νομικών
πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ», με δικαίωμα υποβολής απεριόριστου αριθμού ερωτημάτων και
ταυτόχρονη χρήση των υπηρεσιών από όλους τους εργαζόμενους στο Δήμου και τα Νομικά
Πρόσωπα αυτού, για το οποίο εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Αφορά σε έναν
κωδικό πρόσβασης, ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιείται από περισσότερους χρήστες. Η
διάθεση πίστωσης ύψους 1.066,40 € συμπ. ΦΠΑ 24%, θα γίνει με απόφαση της οικονομικής
επιτροπής σε βάρος του Κ.Α. 00.6451 «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και
ηλεκτρονικά μέσα» του προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το οικονομικό έτος 2018.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1-Εγκρίνει την ανανέωση της σύμβασης για την πρόσβαση του Δήμου στην ηλεκτρονική
Βάση πληροφοριών «ΔήμοςΝΕΤ» και στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ
της INTRACOM, για 100 ώρες ετησίως, έναντι του συνολικού ποσού 860,00 ευρώ
πλέον ΦΠΑ με την εταιρία ΔήμοςΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε. με το διακριτικό τίτλο ΔήμοςΝΕΤ, που εδρεύει στην οδό Δ.
Υψηλάντη 58, Θέρμη Θεσσαλονίκης, ΑΜΦ: 099905999, Δ.Ο.Υ.: Ζ΄ Θεσσαλονίκης. Η
σύμβαση είναι διάρκειας ενός έτους και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφή της. Η
διάθεση πίστωσης ύψους 1.066,40 € συμπ. ΦΠΑ 24%, θα γίνει με απόφαση της
οικονομικής επιτροπής σε βάρος του Κ.Α. 00.6451 «Συνδρομές σε εφημερίδες και
περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» του προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το
οικονομικό έτος 2018.
2-Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 33/2018

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της
υπηρεσίας “Tοποθέτησης και αποξήλωσης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου” , σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ Ι. Ευαγγέλου εισηγούμενος το 2ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης 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».
Με τη σημερινή μας απόφαση θα πρέπει να εγκρίνουμε το κατωτέρω πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Tοποθέτησης και αποξήλωσης χριστουγεννιάτικου
διάκοσμου”.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε τον Πρόεδρο
αυτού,
ΑΠOΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγράφου 5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016
το από 19/01/2018 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Τοποθέτηση και
αποξήλωση χριστουγεννιάτικου διάκοσμου» και του τιμολογίου από τον κ. Γεώργιο Μακρή.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:34/2018

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της
υπηρεσίας “Καθαρισμός των αντλιοστασίων αποχέτευσης του Δήμου Κέας” , σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ Ι. Ευαγγέλου εισηγούμενος το 3ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης 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».
Με τη σημερινή μας απόφαση θα πρέπει να εγκρίνουμε το κατωτέρω πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Καθαρισμός των αντλιοστασίων αποχέτευσης του
Δήμου Κέας”.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε τον Πρόεδρο
αυτού,
ΑΠOΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγράφου 5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016
το από 09/02/2018 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαρισμός των
αντλιοστασίων αποχέτευσης του Δήμου Κέας» και του τιμολογίου από τον κ. Αναγνώστου
Νικόλαου του Ευαγγέλου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:35/2018
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Θέμα 4ο : Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το δ’ τρίμηνο 2017.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, κ. Ι.Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος
το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
ενέκρινε με την υπ’ αριθμ. 17/2018 απόφασή της την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2017 (δ΄ 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
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
δεύτερου τριμήνου :
Πίνακας 1 : Συνοπτικός ταμιακός απολογιστικός πίνακας εσόδων δ΄ τριμήνου του έτους
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2017.
Πίνακας 2 : Συνοπτικός ταμιακός απολογιστικός πίνακας δαπανών δ΄ τριμήνου του έτους
2017.
Πίνακας 3: Πίνακας στόχων εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2017.
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
ΕΣΟΔΑ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΕΣΟΔΑ ΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
ΤΕΛΗ

01
02
03
04

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ
ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

05
07
11
14

ΔΩΡΕΕΣ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ –
ΠΡΟΣΤΙΜΑ
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΣΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΠΟΕ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΠΟΕ

15
16
21
22
ΣΥΝΟΛΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΩΡΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
01/01/2017-31/12/2017

10.440,00

8.847,23

26.000,00

24.201,74

314.786,70

323.406,61

105.090,00

101.493,22

96.100,00

520.497,00

96.100,00

104.580,00

100.095,00

0,00

0,00

2.000,00

8.000,00

40.000,00

41.466,83

29.000,00

21.955,79

220.100,00

227.644,24
172.000,00

1.500,00
949.596,70

2.150,32
692.497,00

955.360,98

Εξετάζοντας τον πίνακα των ιδίων εσόδων διαπιστώνεται ότι οι εισπράξεις στο δ΄ τρίμηνο
έχουν υπερκαλύψει τον στόχο κατά 262.863,000€. Το ύψος της απόκλισης οφείλεται κυρίως
στην είσπραξη της έκτακτης επιχορήγησης των μικρών δήμων από τα έσοδα του Φόρου
Ζύθου και του Τέλους Διαφήμισης, ύψους 192.200,00€ (Κωδικοί 05 & 07).
Όμως, αν δεν λάβουμε υπόψη μας την επιχορήγηση, η οποία ενσωματώθηκε στον Π/Υ με
αναμόρφωση, διαπιστώνουμε ότι τα προϋπολογισθέντα θα ανέρχονταν σε 757.396,00€ και
οι εισπράξεις σε 763.160,00€. Οι εισπράξεις των ιδίων εσόδων, δηλαδή, θα είχαν ξεπεράσει
όχι μόνο τον στόχο αλλά και τον προϋπολογισμό τους κατά 5.764,00€.
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Επομένως συμπεραίνεται ότι η απόκλιση των ιδίων εσόδων για το έτος 2017 είναι θετική
και υπολογίζεται στο 38% του στόχου. Αν δεν υπήρχε η έκτακτη επιχορήγηση, η απόκλιση
θα υπολογιζόταν στο 10,20 % του στόχου.
Β. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
32-85

85

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΜΗ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ Δ
ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
01/01/2017-31/12/2017

193.693,75

193.694,00

124.812,28

379.166,47
572.860,22

Οι εισπράξεις υπολοίπων είναι μικρότερες του στόχου κατά 68.881,72€ σε ποσοστό -35,5%.
Η πορεία είσπραξης των υπολοίπων στο δ΄ τρίμηνο δεν ήταν η αναμενόμενη. Κατά το
τελευταίο τρίμηνο εισπράχτηκαν συνολικά 19.000,00€ από βεβαιωμένα κατά το παρελθόν
έσοδα. Όσον αφορά στις ρυθμίσεις, κατά το δ΄τρίμηνο,48 οφειλέτες ρύθμισαν οφειλές
ύψους 48.500,00€ περίπου και ελήφθησαν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως
κατασχέσεις εις χείρας τραπεζών και τρίτων, ύψους 18.570,00€ σε 27 οφειλέτες.
Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
01/01/2017-31/12/2017

4.941.797,71

4.282.027,00

4.183.127,87

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

4.183.127,87

ΣΤΟΧΟΣ

-4.282.027,00

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

-98.899,13
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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, οι εισπράξεις του δ΄ τριμήνου έχουν υστερούν
του στόχου κατά 98.899,00€ και ποσοστό -2,31%.

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ
Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
(εκτέλεση – στόχος)

12,06
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
01 – 22
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

716.196,59

812.154,00

-95.957,41

274.315,62

633.502,00

-359.186,38

955.360,98

692.497,00

32, ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

124.812,28

193.694,00

41,42
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

310.031,76

350.000,00

-39.968,24

51
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1.802.410,64

1.600.180,00

202.230,64

4.183.127,87

4.282.027,00

-98.899,13

ΣΥΝΟΛΟ

262.863,98
-68.881,72

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Α. ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

60
7
81
67
61
62
63
64
66
68

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
01/01/2017 έως 31/12/2017

623.168,04

599.337,00

504.505,03

1.458.844,48

1.525.107,00

384.450,26

121.680,42

166.169,00

112.100,57

176.739,88

230.512,00

131.253,96

289.306,05

179.162,13

927.097,14

643.524,53

26.355,00

1.396.436,00

22.507,38

172.786,00

102.846,61

352.798,18

190.289,81

2.500,00

223,17
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ΣΥΝΟΛΑ

4.151.275,19

3.917.561,00

2.270.863,45

Οι πληρωμές δαπανών κατά το δ΄ τρίμηνο του 2017 έχουν καλύψει το 58% του στόχου και
δεν διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση.
Β. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Σ

ΣΤΟΧΟΣ Δ
ΤΡΙΜΗΝΟΥ

4.941.797,71

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
01/01/2017-31/12/2017

4.282.027,00

2.539.110,37

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ
ΣΤΟΧΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΑΠΟΚΛΙΣΗ

4.282.027,00
-2.539.110,37
1.742.916,63

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
30/12/2016

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
121.680,42
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31/12/2017
Διαφορά

-173.115,68
-51.435,26

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις στο τέλος του δ τριμήνου 2017 είναι περισσότερες από τις
αντίστοιχες στο τέλος του 2016 κατά 51.435,26€ Η αρνητική απόκλιση που δημιουργείται
σε σχέση με το τέλος του 2016 θα ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό της συνολικής απόκλισης
όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ 7261.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
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

-98.899,13

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

1.742.916,63

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

-51.435,26
1.592.582,24

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕ
ΣΤΟΧΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Δ
ΤΡΙΜΗΝΟΥ

4.282.027,00
0,371922512

37,19

Σύμφωνα με όσα αναλύθηκαν παραπάνω, το δ΄ τρίμηνο του 2017 έκλεισε με θετική
απόκλιση από τον στόχο σε ποσοστό 37,19%.
»
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.
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Ο κ.Τζουβάρας λέει ότι υπάρχει προβληματισμός για τα αυξημένα ανεξόφλητα και για το
ότι οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις έχουν πέσει σε χαμηλό πενταετίας.
Οι κ.κ. Βρέτταρος και Τζουβάρας ψηφίζουν ΚΑΤΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
απόφαση 17/2018 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 2 ΚΑΤΑ)
Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το γ’ τρίμηνο του
έτους 2017, τους πίνακες στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 36/2018
Θέμα 5ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2018.
Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Δημήτριο Καβαλιέρο, ο οποίος
εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι:
Με την υπ’ αριθμ. 128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας αποφασίστηκε
η «παράταση του χρόνου χρήσης μουσικής για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που
λειτουργούν σε κλειστό χώρο από Δευτέρα μέχρι Κυριακή έως τις 03:00 π.μ και για τις ίδιες
ημέρες έως την 02:00 π.μ. για τα καταστήματα της Α1β 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β’
526) που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο».
Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του
αρθρ. 7 της ΚΥΑ 16228/2017, οι κάτωθι ενδιαφερόμενοι αιτούνται τη χορήγηση παράτασης
ωραρίου μουσικής για το έτος 2018 στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
ιδιοκτησίας τους:
1. «ΑΦΟΙ ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΣΝΑΚ
ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με την επωνυμία «ΚΟΚΚΑ CAFE» στο Βουρκάρι Κέας
με αρ. άδειας μουσικής: 2110/6-5-2015 (αρ. πρωτ. αίτησης: 328/30-1-2018)
2. «ΑΦΟΙ ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στον Οτζιά Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 1759/18-62015 (αρ. πρωτ. αίτησης: 329/30-1-2018)
3. ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΥ του Δώρου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
στο Βουρκάρι Κέας, με αριθμ. γνωστοποίησης μεταβολής για χρήση μουσικής
1045314.(v3)7-2-2018 (αρ. πρωτ. αίτησης: 415/7-2-2018)
Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
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1. Την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας
από θορύβους Μουσικής»
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996
3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης)
5. Το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του αρθρ. 7 της ΚΥΑ 16228/2017
6. Την υπ’ αριθμ. 128/2011 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
7. Τις ανωτέρω αιτήσεις των ενδιαφερομένων
8. Το γεγονός ότι για το κατάστημα της Ελένης Παύλου έχει επιβληθεί σφράγιση,
κατόπιν τριών (3) παραβάσεων εντός του προηγούμενου έτους, για λόγους
υπέρβασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικής.
9. Το γεγονός ότι για το κατάστημα «ΚΟΚΚΑ CAFE» της εταιρείας «ΑΦΟΙ
ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΕΕ» έχει βεβαιωθεί εντός έτους μία (1) παράβαση σχετική με
διατάραξη κοινής ησυχίας
10. Το ότι οι ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι για την έκδοση της εν λόγω
άδειας
11. Την θετική εισήγηση του Αντιδημάρχου
καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Ο κ.Τζουβάρας αποχωρεί από την αίθουσα και δεν ψηφίζει για το θέμα ως έχων ίδιο
συμφέρον.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω
διατάξεις και την εισήγηση του Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος 2018 στα καταστήματα
1. «ΑΦΟΙ ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΣΝΑΚ
ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με την επωνυμία «ΚΟΚΚΑ CAFE» στο Βουρκάρι Κέας
με αρ. άδειας μουσικής: 2110/6-5-2015 (αρ. πρωτ. αίτησης: 328/30-1-2018)
2. «ΑΦΟΙ ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στον Οτζιά Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 1759/18-62015 (αρ. πρωτ. αίτησης: 329/30-1-2018)
3. ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΥ του Δώρου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
στο Βουρκάρι Κέας, με αριθμ. γνωστοποίησης μεταβολής για χρήση μουσικής
1045314.(v3)7-2-2018 (αρ. πρωτ. αίτησης: 415/7-2-2018)
Οι ανωτέρω θα λάβουν την άδεια εφόσον είναι ταμειακά ενήμεροι.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 37/2018
Θέμα 6ο: Αίτημα για την έγκριση σύναψης σύμβασης για παροχή υπηρεσίας
καθαριότητας δημοτικών κτιρίων δήμου Κέας.
Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
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εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι.:
“-Στο άρθρο 61 του ν. 3979/2011 ορίζονται τα εξής: «1.Για την παροχή
συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και
ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων,
ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που
προβλέπεται στις διατάξεις του π.δ. 60/2007 (Α' 64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των
άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006).
-Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης
συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο
των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.
Υπάρχει επιτακτική ανάγκη, να συνάψουμε εργολαβική σύμβαση διάρκειας ενός έτους, για
την παρακάτω εργασία :
“Καθαρισμός Δημοτικών κτιρίων”:
Α/

ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Α
1

ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

2

ΚΕΠ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

3 (ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΔΙΕΥΘ
ΥΝΣΗ
ΙΟΥΛΙΔΑ
ΚΕΑΣ
ΙΟΥΛΙΔΑ
ΚΕΑΣ
ΙΟΥΛΙΔΑ
ΚΕΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΙΟΥΛΙΔΑ
4 ΚΕΝΤΡΟ
ΚΕΑΣ
(ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ)
ΤΟΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΡΗΣΣΙΑ
5
ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ
ΚΕΑΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΟΡΗΣΣΙΑ
6 ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΕΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ M2

T.M.

ΣΥΧΝ/ΤΑ
ΚΑΘ/ΣΜΟΥ
ΧΩΡΩΝ

358,1

5/Εβδομάδα
5/Εβδομάδα

129,43

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
Κάθε 1η και 15η
μέρα του μήνα
Κάθε 1η και 15η
μέρα του μήνα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ
15
5

5/Εβδομάδα

Κάθε 1η και 15η
μέρα του μήνα

χωρίς τακτικό
προσωπικό

91,47

3/Εβδομάδα

Κάθε 1η και 15η
μέρα του μήνα

3 επισκέπτες ανά
δεκαπενθήμερο

29

5/Εβδομάδα

Κάθε 1η και 15η
μέρα του μήνα

2

80

3/Εβδομάδα

Κάθε 1η και 15η
μέρα του μήνα

2 και επισκέπτες

688

Ο καθαρισμός των Δημοτικών κτιρίων, κάθε χρόνο, εκτελείται από εργολάβο, λόγω
αδυναμίας από έλλειψη του απαραίτητου προσωπικού του Δήμου.
Το μόνιμο προσωπικό του Δήμου είναι ένας οδηγός και δύο εργάτες, ο ένας εργάτης
απασχολείται στην τομέα της ύδρευσης.
Το έκτακτο προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου- σύμφωνα με το αρθρ. 50 του
Ν 4325/15 «Συμβάσεις μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου»-είναι ένας οδηγός και
τέσσερις εργάτες καθαριότητας, οι οποίοι απασχολούνται σε συναφή καθήκοντα (γενικών
καθηκόντων), σύμφωνα με το αρθρ.35 του Ν.3584/2007 και η θητεία τους λήγει την
31/3/2018 βάσει της Εγκυκλίου Υπ.Εσωτερικών οικ. 22159/30.6.17.
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Ακόμα κι αν εγκριθεί εκ νέου η δυνατότητα του Δήμου να προσλάβει εποχικό
προσωπικό ορισμένου χρόνου, οι ανάγκες δεν καλύπτονται.
Για το λόγο αυτό, ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την ανάγκη
εκτέλεσης της εργολαβίας καθαρισμού των Δημοτικών κτιρίων, βάσει της εγκεκριμένης
μελέτης και των προβλεπόμενων από την Νομοθεσία διαδικασιών για την ανάδειξη
μειοδότη βάσει προσφερόμενης τιμής, για κάθε περίπτωση:
ΕΤΟΣ
2018

ΜΕΛΕΤΗ
«Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων
Δήμου Κέας»

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 έτος

παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης σχετικά με : α) τη διαπίστωση αδυναμίας
εκτέλεσης της παραπάνω υπηρεσίας καθαριότητας με ιδία μέσα του Δήμου β) τον καθορισμό
του αντικειμένου, των περιοχών και της διάρκειας της παραπάνω υπηρεσίας όπως αναφέρονται
παραπάνω και τη λήψη απόφασης προκειμένου η υπηρεσία αυτή να υλοποιηθεί μέσω σύναψης
δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με όσα ορίζει
η Νομοθεσία περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 και των άρθρων 209 και 273 του Ν.3463/2006
(ΦΕΚ Α΄114), καθώς και την εισήγηση του Δημάρχου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α) τη διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραπάνω υπηρεσίας καθαριότητας με ιδία μέσα
του Δήμου,
β) εγκρίνει την εισήγηση του Δημάρχου, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για σύναψη
εργολαβίας καθαρισμού των Δημοτικών κτιρίων ενός έτους.

ΕΤΟΣ
2018

ΜΕΛΕΤΗ
«Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων
Δήμου Κέας»

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 έτος

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 38/2018
Θέμα 7ο: Διάθεσης πίστωσης εγκεκριμένης δαπάνης στο πλαίσιο της πανήγυρης του
πολιούχου της Κέας, Αγίου Χαράλαμπου [εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος,
κ. Κων/νος Θώδος]
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Αναβάλλεται
Θέμα 8ο: Διάθεσης πίστωσης εγκεκριμένης δαπάνης για τη συμμετοχή της ομάδας ΤΑ
ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ στις καρναβαλικές εκδηλώσεις Δήμου Κέας. [εισηγητής: Εντεταλμένος
δημοτικός σύμβουλος, κ. Κων/νος Θώδος]
Αναβάλλεται
Θέμα 9ο: “Διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στην έκθεση
τουρισμού ΒΟΟΤ 2018 στη Γερμανία (20-28 Ιανουαρίου 2018, Dusseldorf). [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Αναβάλλεται

Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος
Στέφανος Βρεττός

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