6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 2α Μαρτίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 6ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 2α Μαρτίου 2018
Σήμερα, 2 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό
Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου στην
Ιουλίδα, ύστερα από την 610/26-2-2018 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. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος
2. Στέφανος Αθ. Βρεττός
3. Αντώνιος Β. Παούρης
4. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη
5. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος
6. Νικόλαος Αντ. Ζουλός
7. Δημήτριος Καβαλιέρος
8. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
9. Δημήτριος Ν. Μουζάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεώργιος Δ. Πατητής
2. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου
3. Σώζα Αντ. Μουζάκη
4. Νικόλαος Στ. Παούρης
8. Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος
6. Βασιλική Δ. Δεμένεγα
7. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
8. Νικόλαος Αυγ. Πολίτης
(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.
Δεν προσήλθαν, δεν απεχώρησαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την τήρηση
των πρακτικών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 02/03/2018
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 610/26-2-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
Θέμα 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπανών της
πανήγυρης του πολιούχου της Κέας, Αγίου Χαράλαμπου». [Εισηγητής: Πρόεδρος κ.
Κ.Θώδος]
Θέμα 2ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της ομάδας ΤΑ
ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ στις καρναβαλικές εκδηλώσεις Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Πρόεδρος κ.
Κ.Θώδος]
Θέμα 3ο: “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]
Θέμα 4ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2018
για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (α΄ κατανομή).
[εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΕΠ κα. Ελ. Μορφωνιού]
Θέμα 5ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από πολίτες. [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 6ο: Αίτημα για την έγκριση σύναψης εργολαβιών καθαριότητας από το Δήμο
Κέας . [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 7ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΗΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΟΣΜΩΣΗΣ (R.O) ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 500m3/ημέρα ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ".
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 8ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της «Προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης».
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 9ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της προμήθειας πληροφοριακών πινακίδων για
τις περιηγητικές διαδρομές - μονοπάτια νήσου Κέας. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης
Ευαγγέλου]
Θέμα 10ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κέας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ», έγκριση υποβολής προτάσεων ένταξης υπηρεσιών γενικής
διαχείρισης CPV:79411000-8 για την ωρίμανση έργων γενικού ενδιαφέροντος, καθώς
επίσης αποδοχή υποχρεώσεων και όρων του προγράμματος. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ.
Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 11ο: Αίτηση εκμίσθωσης κοινοχρήστου χώρου. [Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Κ.Θώδος]
Θέμα 12ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Κέας
σε διεθνή τουριστική έκθεση στη Γαλλία (Salon de Mondial du Tourisme, 15-18
Μαρτίου 2018). [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
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Θέμα 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπανών της
πανήγυρης του πολιούχου της Κέας, Αγίου Χαράλαμπου».
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Κ. Θώδος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 23/2018 (ΑΔΑ: 6ΣΚΝΩΕΔ-ΟΙΤ) απόφασή του, το Δημοτικό
Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα «δαπάνη ύψους έως 2.268,85€ για τις εκδηλώσεις εορτασμού
του πολιούχου του νησιού, Αγ. Χαράλαμπου και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση. Η εν λόγω
δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.00.6443 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών
εορτών» έως του ποσού των 1.668,85€ και Κ.Α.00.6433.0001 «Τιμητικές διακρίσεις,
αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» έως του
ποσού των 600,00€, του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, όπου έχει εγγραφεί εξειδικευμένη
πίστωση 7.000,00€ και 7.000,00€ αντίστοιχα.».
Η απόφαση ανέφερε ακόμη ότι «Η εν λόγω δέσμευση δαπάνης θα πραγματοποιηθεί
άμα τη έγκαιρη έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας.».
Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας εγκρίθηκε με την
υπ’ αριθμ. 11227/22-2-2018 (ΑΔΑ:Ψ7ΑΜΟΡ1Ι-5ΥΘ) απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να διαθέσει
πίστωση ανάλογη της προαναφερθείσας δαπάνης. .
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το
άρθρο 158 παρ. 3 του Ν.3463/2006 και τις διατάξεις του Ν.3852/2010, την απόφασή του με
α/α 23/2018, καθώς και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διαθέτει πίστωση για τις εκδηλώσεις εορτασμού του πολιούχου του νησιού, Αγ.
Χαράλαμπου για δαπάνη ύψους έως 2.268,85€ που θα βαρύνει τους Κ.Α.00.6443 με τίτλο
«Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» έως του ποσού των 1.668,85€ και
Κ.Α.00.6433.0001 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών
προσώπων και αντιπροσωπειών» έως του ποσού των 600,00€, του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2018, όπου έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση 7.000,00€ και 7.000,00€ αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 44/2018
Θέμα 2ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της ομάδας ΤΑ
ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ στις καρναβαλικές εκδηλώσεις Δήμου Κέας.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Κ. Θώδος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει ότι, με την υπ’ αριθμ. 24/2018 (ΑΔΑ: 6ΥΝΠΩΕΔ-ΝΗΦ) απόφασή του, το
Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα «δαπάνη συμμετοχής της εταιρείας ΤΑ
ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ στις καρναβαλικές εκδηλώσεις 2018 Δήμου Κέας, ύψους 1.150,00€ πλέον 24%
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ΦΠΑ. Συνολικό ποσό: 1.426,00€ και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση που θα βαρύνει τον
Κ.Α 15.6471.0002 «Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018,
στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.».
Η απόφαση ανέφερε ακόμη ότι «Η εν λόγω δέσμευση δαπάνης θα πραγματοποιηθεί
άμα τη έγκαιρη έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας.».
Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας εγκρίθηκε με την
υπ’ αριθμ. 11227/22-2-2018 (ΑΔΑ:Ψ7ΑΜΟΡ1Ι-5ΥΘ) απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να διαθέσει
πίστωση ανάλογη της προαναφερθείσας δαπάνης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το
άρθρο 158 παρ. 3 του Ν.3463/2006 και τις διατάξεις του Ν.3852/2010, την απόφασή του με
α/α 24/2018,καθώς και την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διαθέτει πίστωση για δαπάνη συμμετοχής της εταιρείας ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ στις
καρναβαλικές εκδηλώσεις 2018 Δήμου Κέας, ύψους 1.150,00€ πλέον 24% ΦΠΑ. Συνολικό
ποσό: 1.426,00€, που θα βαρύνει τον Κ.Α 15.6471.0002 «Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις»
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 45/2018
Θέμα 3ο: “Διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στην έκθεση
τουρισμού ΒΟΟΤ 2018 στη Γερμανία (20-28 Ιανουαρίου 2018, Dusseldorf).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος
το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να διαθέσει
πίστωση δαπάνης για τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση στο
Ντίσελντορφ, Γερμανία. Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 437/14.12.2017 έγγραφό του, το
Τμήμα Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μας ενημέρωσε για τη συμμετοχή της
Περιφέρειας στη διεθνή τουριστική έκθεση “BOOT 2018”, στο Ντίσελντορφ από τις 20 έως
και τις 28 Ιανουαρίου 2018. Πρόκειται για μια έκθεση που είναι σημαντικός πόλος έλξης για
επισκέπτες από όλη την Ευρώπη, αλλά και από διάφορες άλλες χώρες, που προάγουν τον
τουρισμό με θεματικές προτάσεις και έμφαση στον καταδυτικό και θαλάσσιο τουρισμό
σκαφών αναψυχής.
Κατόπιν της συνέχειας στη συνεργασία του Δήμου Κέας με τον Δήμαρχο της πόλης του
Ντίσελντορφ και με τον πρόεδρο της Έκθεσης, με τον οποίο διατηρείται προσωπική επαφή,
και δεδομένων των θετικών αποτελεσμάτων της περσινής παρουσίας του περιπτέρου της Κέας
και την αύξηση επισκεπτών από την Γερμανία που ασχολούνται με τον καταδυτικό τουρισμό,
θεωρήθηκε χρήσιμο για το νησί της Κέας να συμμετέχει και φέτος στην έκθεση.
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Η συμμετοχή του Δήμου Κέας για το 2018, έγινε μέσω του περιπτέρου της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου και την εκπροσώπηση από το μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής &
Ανάπτυξης, κ. Γιάννη Τζαβελάκο, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα του καταδυτικού
τουρισμού.
Η συμμετοχή του Δήμου Κέας θεωρείται σημαντική, καθώς η Γερμανία αποτελεί μία
τουριστική αγορά που δραστηριοποιείται τόσο ομαδικά, όσο και ατομικά σε φυσιολατρικό
τουρισμό, και τα τελευταία χρόνια, εμφανίζει μια έντονη δραστηριότητα και συμμετοχή στον
καταδυτικό τουρισμό. Στην έκθεση συμμετείχαν, όπως και πέρυσι δημοσιογράφοι από έγκυρα
και γνωστά περιοδικά στον χώρο της κατάδυσης και του θαλάσσιου τουρισμού, που έχουν
πολλές φορές αρθρογραφήσει για τα ναυάγια της Κέας και τις δυνατότητες που προσφέρει το
νησί σε αυτόν τον τομέα, και κάποιοι από ατούς έχουν επανειλημμένα επισκεφθεί την Κέα.
Με την υπ’αριθμ.265/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η συμμετοχή
του Δήμου Κέας στην έκθεση Τουρισμού ΒΟΟΤ 2018 που έλαβε χώρα στο Ντίσελντορφ,
Γερμανία (20-28 Ιανουαρίου 2018) καθώς και οι δαπάνες που προκύπτουν από αυτή τη
συμμετοχή.
Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν τα κάτωθι:
- Έξοδα μεταφοράς έντυπου προωθητικού υλικού του Δήμου στο χώρο της έκθεσης,
ποσού 460,77€. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 00.6432 “Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό
και στο εξωτερικό” του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη
πίστωση (άρθρο 158, παρ 3 περ. α Ν. 3463/2006).
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να διαθέσει την πίστωση δαπάνης για τη συμμετοχή του
Δήμου στην Έκθεση Τουρισμού BOOT 2018 που διεξείχθει στο Ντίσελντορφ από τις 20 έως
και τις 28 Ιανουαρίου 2018.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα
ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διαθέτει τη σχετική πίστωση για τη συμμετοχή του Δήμου στην Έκθεση Τουρισμού
BOOT 2018 από τον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2018 σύμφωνα με τα κάτωθι:
- Έξοδα μεταφοράς έντυπου προωθητικού υλικού του Δήμου στο χώρο της έκθεσης, ποσού
460,77€. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 00.6432 “Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό” του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση
(άρθρο 158, παρ 3 περ. α Ν. 3463/2006).
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 45/2018
Θέμα 4ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2018
για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (α΄ κατανομή).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στην Δημοτική Σύμβουλος κα Ελευθερία
Μορφωνιού, η οποία εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι
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σύμφωνα με:
1. Το άρθρο 267§2 του Ν. 3852/2010 «Μεταβατικές διατάξεις οικονομικής διαχείρισης
Δήμων»,
2. Το άρθρο 113§6 του Ν. 1892/1990 «Θέματα υλικοτεχνικής υποδομής της
εκπαίδευσης» και
3. Το υπ’ αριθμ. 22572/14.02.2018 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, σε εκτέλεση της με Αρ. Πρωτ.: 1364/12.02.2018
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α: Ω8ΖΩ465ΧΘ7-ΛΚΦ), κατανέμεται στο Δήμο
μας το ποσό των 10.420,00€, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των λειτουργικών
δαπανών των σχολικών μονάδων Α’ θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
του Δήμου Κέας έτους 2018.
Στο προαναφερθέν ποσό γίνεται παρακράτηση 0,15% για το Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων (Τ.Π.Δ.), δηλαδή ποσό ύψους 15,63€. Επομένως το καθαρό ποσό επιχορήγησης
των σχολείων ανέρχεται σε 10.404,37€.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να:
-αποδεχθεί την ανωτέρω επιχορήγηση, που θα πιστωθεί στο Κ.Α. εσόδου 0614.0001
του προϋπολογισμού του έτους 2018
-να εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και να ψηφίσει
πίστωση του ποσού των 10.420,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ.,
δηλαδή ποσού 15,63€) σε βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό
του έτους 2018 με Κ.Α. 00.6711.0005
-να αποφασίσει ότι τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των Ενιαίων
Σχολικών Επιτροπών του Δήμου
Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1/2018 σχετική απόφαση της Δ.Ε.Π.
εισηγούμαστε την κατανομή του ανωτέρω ποσού ως εξής:
Σχολική Επιτροπή
Ποσό επιχορήγησης
Αιτιολογία
Λειτουργικές δαπάνες
Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης
6.242,62€
σχολείων (α΄ κατανομή)
Λειτουργικές δαπάνες
Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης
4.161,75€
σχολείων (α΄ κατανομή)
Λειτουργικές δαπάνες
ΣΥΝΟΛΟ
10.404,37€
σχολείων (α΄ κατανομή)
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω
διατάξεις και την εισήγηση της κας Μορφωνιού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1- Αποδέχεται επιχορήγηση την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ
που θα πιστωθεί στο Κ.Α. εσόδου 0614.0001 του προϋπολογισμού του έτους 2018.
2- Εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και πίστωση του ποσού
των 10.420,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού
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15,63€) σε βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2018
με Κ.Α. 00.6711.0005 ως εξής:
Σχολική Επιτροπή
Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης
Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης
ΣΥΝΟΛΟ

Ποσό επιχορήγησης

Αιτιολογία
Λειτουργικές δαπάνες
6.242,62€
σχολείων (α΄ κατανομή)
Λειτουργικές δαπάνες
4.161,75€
σχολείων (α΄ κατανομή)
Λειτουργικές δαπάνες
10.404,37€
σχολείων (α΄ κατανομή)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 47/2018

Θέμα 5ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από πολίτες.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο 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:
1) Μορφωνιός Φίλιππος τ Χρήστου, κωδικός οφειλέτη 13211, να γίνει επιστροφή ποσού
135,00€, διότι o οφειλέτης πλήρωσε μετρητοίς στο ταμείο του Δήμου ειδικό τέλος
λατομικών προϊόντων 5% για τη χρήση 2014 135,00€ ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ.1 του άρθρου 19 του Ν 1428/84 (ΦΕΚ 43/Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15
του Ν 2115/93 (ΦΕΚ 15/Α) το τέλος αυτό αφορά τους εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών
υλικών και όχι τα λατομεία σχιστολιθικών πλακών. Για το λόγο αυτό ο οφειλέτης ζήτησε με
την με αρ. Πρωτ. 6570/29-11-2016 αίτηση του την επιστροφή του ποσού 135,00€ που
καταβλήθηκε αχρεώστητα και προσκόμισε αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του λατομείου
(10/16-5-2007 και 2473/10-6-2014) (Υπηρ. Βεβαιωτικό Σημείωμα 30/30-01-2015 και
462/30-01-2015 διπλότυπο είσπραξης).
2) Λαγκώνης Γεώργιος τ Φραγκ., κωδικός οφειλέτη 10313 κληρ. Πορίχη Αικατερίνη,
να γίνει επιστροφή ποσού 125,00€, διότι στο όνομα του οφειλέτη είχε γίνει χρέωση τελών
νεκροταφείου για τα έτη 2012-2013-2014-2015 και 2016 για το μνήμα Νο 36 του
κοιμητηρίου Ιουλίδας 75,00€ ανά έτος αντί του ορθού 50,00€ ανά έτος (διπλό μνήμα) τα
οποία και έχουν εξοφληθεί με τα υπ’ αριθμό 3057/29-10-2012, 3467/10-10-2013, 1110/284-2014 1803/29-5-2015 και 3341/13-10-2016 διπλότυπα είσπραξης (αρ. βεβαίωσης
χρηματικού καταλόγου 22/17-9-2012, 17/17-9-2013, 13/8-4-2014, 16/22-4-2015 και 25/226-2016).
3) Παπαζαχαρίου Μιχαήλ τ Κων., κωδικός οφειλέτη 14022, να γίνει επιστροφή ποσού
127,23€, διότι στο όνομα του οφειλέτη είχε γίνει χρέωση από παραδρομή τελών
αποχέτευσης και παγίου αποχέτευσης, από όταν συνδέθηκε το ακίνητό του στη θέση Οτζιά
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Κέας με το δίκτυο ύδρευσης χωρίς να οφείλονται, διότι στην περιοχή δεν υπάρχει δίκτυο
αποχέτευσης. Το παραπάνω ποσό έχει εξοφληθεί ανά περίοδο με τα εξής διπλότυπα
είσπραξης: 1/12/2013-31/5/2014: 706/5-3-2015, 1/6/2014-30/11/2014: 2967/11-8-2015,
1/12/2014-31/5/2015: 4760/3-12-2015, 1/6/2015-30/11/2015: 2031/13-6-2016 και
1/12/2015-31/5/2016: 4548/30-11-2016 (αρ. βεβαίωσης χρηματικού καταλόγου 55/23-122014, 32/26-6-2015, 55/29-10-2015, 21/20-4-2016 και 47/26-10-2016).
4) Ξέστερνου Μαρία τ Αυγ., κωδικός οφειλέτη 11906, να γίνει επιστροφή ποσού 22,15€,
διότι η οφειλέτης πλήρωσε τέλη ύδρευσης για την περίοδο 1/6/2015-30/11/2015 και για το
υδρόμετρο 3216651 συνδεμένο με ακίνητο ιδιοκτησίας της στην Ιουλίδα Κέας, 35,79€ (αρ.
διπλ. είσπραξης 4188/18-11-2016) αντί του ορθού ποσού 13,64€ σύμφωνα με την ΑΔΣ
103/12-5-2017 (αρ. βεβαίωσης χρηματικού καταλόγου 23/25-5-2016).
5) Βολάνης Ιάσων τ Ανδρέα, κωδικός οφειλέτη 10917, να γίνει επιστροφή ποσού 43,20€,
διότι ο οφειλέτης πλήρωσε ΤΑΠ για τα έτη 2014 και 2015 μέσω των λογαριασμών
ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) ποσό 36,00€ ανά έτος αντί του ορθού 14,40€ ανά έτος λόγω
του ότι το ΤΑΠ είχε υπολογιστεί με τιμή ζώνης 1000 ευρώ ενώ έπρεπε να είχε γίνει ο
υπολογισμός με τιμή ζώνης 400 ευρώ. (το ακίνητο του κου Βολάνη βρίσκεται στον Οτζιά
Κέας).
6) Παούρης Σταμάτης τ Στυλ., κωδικός οφειλέτη 9912, να γίνει επιστροφή 158,02€
τελών χρήσης νεκροταφείου για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017 διότι μετά
από έλεγχο που πραγματοποίησε το τμήμα εσόδων, διαπιστώθηκε ότι για το ίδιο μνήμα Νο
51Κ του Κοιμητηρίου Κορησσίας και τα ίδια έτη έχει βεβαιωθεί και εισπραχθεί τέλος
χρήσης Νεκροταφείου από την οφειλέτη ΔΡΑΚΟΥ ΠΑΟΥΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ τ ΣΤΥΛ. (
κωδικός οφειλέτη 12014). Αναλυτικά η επιστροφή του εν λόγω ποσού έχει ως εξής:
Χρήση 2012: Αρ. Διπλ: 1009/29-3-2013 Ταμ. Βεβαίωση 22/17-09-2012 ΠΟΣΟ: 26,25€
Χρήση 2013: Αρ. Διπλ: 3382/3-10-2013 Ταμ. Βεβαίωση 17/17-09-2013 ΠΟΣΟ: 25,00€
Χρήση 2014: Αρ. Διπλ: 1252/29-04-2014 Ταμ. Βεβαίωση 13/08-04-2014 ΠΟΣΟ: 25,00€
Χρήση 2015: Αρ. Διπλ: 1527/05-05-2015 Ταμ. Βεβαίωση 16/22-04-2015 ΠΟΣΟ: 25,00€
Χρήση 2016: Αρ. Διπλ: 2019/26-06-2017 Ταμ. Βεβαίωση 25/22-06-2016 ΠΟΣΟ: 26,95€
Χρήση 2017: Αρ. Διπλ: 2019/26-06-2017 Ταμ. Βεβαίωση 23/20-06-2017 ΠΟΣΟ: 29,82€
7) Παούρη Χρύσα χα Νικολ., κωδικός οφειλέτη 11281, να γίνει επιστροφή 137,72€ τελών
χρήσης νεκροταφείου για τα έτη 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017 για το μνήμα Νο 8Κ του
Κοιμητηρίου Κορησσίας διότι μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία
διαπιστώθηκε ότι έγινε βεβαίωση σε λανθασμένο πρόσωπο-οφειλέτη. Η παραπάνω
οφειλέτης δεν είχε προσκομίσει δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι ήταν δικαιούχος
της χρήσης του μνήματος Νο 8Κ του Κοιμητηρίου Κορησσίας σύμφωνα με το κανονισμό
Κοιμητηρίων του Δήμου Κέας (ΑΔΣ:158/2007). Αναλυτικά η επιστροφή του εν λόγω ποσού
έχει ως εξής:
Χρήση 2013-2014-2015: Αρ. Διπλ: 2850/11-10-2017 Ταμ. Βεβαίωση 50/22-11-2016 ΠΟΣΟ:
80,31€
Χρήση 2016: Αρ. Διπλ: 2850/11-10-2017 Ταμ. Βεβαίωση 49/20-11-2016 ΠΟΣΟ: 26,77€
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Χρήση 2017: Αρ. Διπλ: 2850/11-10-2017 Ταμ. Βεβαίωση 23/20-06-2017 ΠΟΣΟ: 30,64€
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 δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από πολίτες ως εξής:
Μορφωνιός Φίλιππος τ Χρήστου, κωδικός οφειλέτη 13211: ποσό 135,00€
Λαγκώνης Γεώργιος τ Φραγκ., κωδικός οφειλέτη 10313 κληρ. Πορίχη Αικατερίνη:
ποσό 125,00€
Παπαζαχαρίου Μιχαήλ τ Κων., κωδικός οφειλέτη 14022: ποσό 127,23€
Ξέστερνου Μαρία τ Αυγ., κωδικός οφειλέτη 11906: ποσό 22,15€
Βολάνης Ιάσων τ Ανδρέα, κωδικός οφειλέτη 10917: ποσό 43,20€
Παούρης Σταμάτης τ Στυλ., κωδικός οφειλέτη 9912: ποσό 158,02€
Παούρη Χρύσα, κωδικός οφειλέτη 11281: ποσό 137,72€
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 48/2018
Θέμα 6ο: Αίτημα για την έγκριση σύναψης εργολαβιών καθαριότητας από το Δήμο
Κέας .
Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος 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 εργολαβικές συμβάσεις για τις παρακάτω
εργασίες :
1. Για μεταφορά της αποκομιδής των απορριμμάτων από τον οικισμό της πρωτεύουσας
του Δήμου την Ιουλίδα, πρέπει να αναθέσουμε σε εργολάβο με το κατάλληλο όχημα την
καθαριότητα και την αποκομιδή των απορριμμάτων, εντός του παραδοσιακού οικισμού.
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2. Ο Δήμος έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με το Λιμενικό ταμείο Σύρου για
την καθαριότητα & την συντήρηση των εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης
Κορησσίας – Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου, η οποία πρέπει να ανατεθεί σε εργολάβο.
3. Για τους οικισμούς Ιουλίδας, Κορησσίας και Βουρκαρίου πρέπει να αναθέσουμε σε
εργολάβο τις εργασίες, κλάδεμα δέντρων, καθάρισμα χόρτων, καθαρισμό κοινόχρηστων
χώρων, αποκομιδή απορριμμάτων από κάδους (καλαθάκια κοινόχρηστων χώρων) και
ασβέστωμα των παραδοσιακών πλακόστρωτων.
4. Για το ασβέστωμα, το κλάδεμα δέντρων, την αποψίλωση χόρτων και τον καθαρισμό
των τριών νεκροταφείων, Ιουλίδας, Κορησσίας και Βουρκαρίου, καθώς και των δρόμων που
οδηγούν σε αυτά.
5. Για τον καθαρισμό των Δημοτικών Σφαγείων (σκούπισμα & πλύσιμο εσωτερικών &
εξωτερικών χώρων, αποψίλωση χόρτων από τον περιβάλλοντα χώρο, συγκέντρωση και
φόρτωση απορριμμάτων στους κάδους απορριμμάτων).
6. Για το καθαρισμό των παραλιών (συγκέντρωση και απομάκρυνση απορριμμάτων &
τοποθέτηση & αποξήλωση ομπρελών και διαδρόμων ΑΜεΑ, κλάδεμα δέντρων, αποψίλωση
χόρτων ).
Οι εργασίες αυτές κάθε χρόνο εκτελούνται από εργολάβους, 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.
Ακόμα κι αν εγκριθεί εκ νέου η δυνατότητα του Δήμου να προσλάβει εποχικό
προσωπικό ορισμένου χρόνου, οι ανάγκες δεν καλύπτονται.
Το μέγεθος του νησιού, οι διάσπαρτοι οικισμοί και η ανακύκλωση των απορριμμάτων
που ο Δήμος έχει οργανώσει και λειτουργεί, δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν με το
υπάρχον προσωπικό, οι ανάγκες για την καθαριότητα από τον Μάιο μέχρι και τον
Σεπτέμβριο μας υποχρεώνουν να λειτουργούμε τα συνεργεία επτά ημέρες την εβδομάδα, για
τα δύο απορριμματοφόρα και το όχημα για την ανακύκλωση.
Για το λόγο αυτό, ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την ανάγκη
εκτέλεσης των εργολαβιών καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων, συλλογής, μεταφοράς και
αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών βάσει των εγκεκριμένων μελετών
και των προβλεπόμενων από την Νομοθεσία διαδικασιών για την ανάδειξη μειοδότη βάσει
προσφερόμενης τιμής, για κάθε περίπτωση:
Α/Α

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

«Μεταφορά Αποκομιδής
Απορριμμάτων από τον
οικισμό Ιουλίδας του Δήμου
Κέας»

20/3-31/10

2

Καθαρισμός χερσαίας
λιμενικής ζώνης Κορησσίας-

Ένα έτος
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Γιαλισκαρίου - Βουρκαρίου
«Καθαρισμός Οικισμών
Δήμου Κέας»

3

Έως ένα έτος

4

«Καθαρισμός Νεκροταφείων
Δήμου Κέας»

Ένα έτος

5

«Καθαρισμός Σφαγείων Δήμου
Κέας»

Ένα έτος

6

«Καθαρισμός Παραλιών»

Έως ένα έτος

παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης σχετικά με :
α) τη διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραπάνω εργολαβιών καθαριότητας με ιδία μέσα του
Δήμου,
β) τον καθορισμό του αντικειμένου, των περιοχών και της διάρκειας των παραπάνω εργολαβιών
καθαριότητας όπως αναφέρονται παραπάνω και τη λήψη απόφασης προκειμένου οι υπηρεσίες αυτές
να υλοποιηθούν 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 των παραπάνω εργολαβιών καθαριότητας με ιδία μέσα του
Δήμου,
β) εγκρίνει την εισήγηση του Δημάρχου, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για σύναψη εργολαβιών
καθαριότητας από το Δήμο Κέας.
Α/Α

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

«Μεταφορά Αποκομιδής
Απορριμμάτων από τον
οικισμό Ιουλίδας του Δήμου
Κέας»

20/3-31/10

2

Καθαρισμός χερσαίας
λιμενικής ζώνης ΚορησσίαςΓιαλισκαρίου - Βουρκαρίου

Ένα έτος

11

6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 2α Μαρτίου 2018

3

«Καθαρισμός Οικισμών
Δήμου Κέας»

Έως ένα έτος

4

«Καθαρισμός Νεκροταφείων
Δήμου Κέας»

Ένα έτος

5

«Καθαρισμός Σφαγείων Δήμου
Κέας»

Ένα έτος

6

«Καθαρισμός Παραλιών»

Έως ένα έτος

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 49/2018
Θέμα 7ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΗΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΟΣΜΩΣΗΣ (R.O) ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 500m3/ημέρα ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ".

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος
το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 173/2017 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, έγκριση των
τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ
ΥΦΑΛΜΗΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ (R.O)
ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 500m3/ημέρα ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ" και την υπ' αριθ.
350/2017 κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΗΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ (R.O) ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 500m3/ημέρα ΠΟΣΙΜΟΥ
ΝΕΡΟΥ ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία ΤΕΜΑΚ Α.Ε. .

Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της σύμβασης και δεν είχε ολοκληρωθεί το φυσικό
αντικείμενο της προμήθειας μονάδας αφαλάτωσης, η ανάδοχος εταιρεία ΤΕΜΑΚ Α.Ε.
υπέβαλε εμπρόθεσμα το με Αριθμ.Πρωτ. 62364/22.02.2018 αίτημα τους για ενημέρωση από
την Υπηρεσία εάν τα ζητούμενα έργα υποδομών είναι έτοιμα ώστε η εταιρία να προχωρήσει
σε προγραμματισμό της εκκίνησης της μονάδας αφαλάτωσης . Εφόσον η απαραίτητη
υποδομή υποδοχής για την τοποθέτηση της μονάδας αφαλάτωσης δεν είχε κατασκευαστεί
ακόμα εισηγούμαστε τη χορήγηση της παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της υπ’αριθ.
5285/18.12.2017 σύμβασης προμήθειας δεξαμενής, διάρκειας δύο (2) μήνων.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης
έως 07/05/2018 .
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,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΗΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ (R.O) ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 500m3/ημέρα
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ από την εταιρεία ΤΕΜΑΚ Α.Ε. έως 07 Μαΐου 2018 .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 50/2018
Θέμα 8ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της «Προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος
το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 356/2017 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών
προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δεξαμενής ύδρευσης και την υπ'
αριθ. 483/2017 απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας δεξαμενής
ύδρευσης ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία AQUASTAR ABEE, στην οποία ο Δήμος
Κέας έκανε ανάθεση, διάρκειας έως 31/12/2017.
Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της σύμβασης 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. 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 της σύμβασης προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης από
την AQUASTAR ABEE έως 31 Ιανουαρίου 2018 .Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα
αριθμό: 276/2017.
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
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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.
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, εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης
έως 28/03/2018 .
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση
του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης από την
AQUASTAR ABEE έως 28 Μαρτίου 2018 .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 51/2018

Θέμα 9ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της προμήθειας πληροφοριακών πινακίδων για
τις περιηγητικές διαδρομές - μονοπάτια νήσου Κέας.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος
το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 270/2015 (ΑΔΑ:
6ΓΚ3ΩΕΔ-Ξ3Φ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του
αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια
“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ –
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ”, ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία ΔΕΔΕΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, με έδρα στο 8ο χλμ. Θηβών - Χαλκίδας, ΤΚ 32200 Χαλκίδα,
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με ΑΦΜ: 082909656- ΔΟΥ: Θηβών και νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Δέδε Παναγιώτη στον
οποίο ο Δήμος Κέας ανέθεσε την ως άνω προμήθεια με διάρκεια υλοποίησης έως την
13/12/2017 (υπ' αριθμ. πρωτ. 4198/13.10.2017 (ΑΔΑΜ: 17SYMV002108789) σύμβαση) .
Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της σύμβασης και δεν είχε ολοκληρωθεί το φυσικό
αντικείμενο της προμήθειας, όπως προβλεπόταν στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ο
ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα στις 12/12/2017 αίτημα παράτασης εκτέλεσης αυτής. Στην
αίτησή του ο ανάδοχος αναφέρει ότι αιτείται «τη χορήγηση άδειας παράτασης της εν λόγω
σύμβασης έως το τέλος Φεβρουαρίου 2018, δεδομένου ότι για την έγκαιρη προμήθεια και
τοποθέτηση των πινακίδων απαιτείτο η παροχή από το Δήμο Κέας, συμπληρωματικών της
μελέτης στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά που αφορούν σε σήμανση κατευθύνσεων των πινακίδων
αποστέλλονται τμηματικά μέχρι της παρούσης από τις υπηρεσίες σας και η διαδικασία
αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί περί το τέλος του Ιανουαρίου 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 αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της παράτασης της σύμβασης προμήθειας
“ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ –
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ ” από την εταιρεία ΔΕΔΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΕ έως 28 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 21/2018.
Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της σύμβασης και δεν είχε ολοκληρωθεί το φυσικό
αντικείμενο της προμήθειας, όπως προβλεπόταν στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ο
ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα στις 26/02/2018 αίτημα παράτασης εκτέλεσης αυτής. Στην
αίτησή του ο ανάδοχος αναφέρει ότι αιτείται «Δεδομένου ότι η αποστολή των στοιχείων, που
αφορούν σε σήμανση κατευθύνσεων των πινακίδων, ολοκληρώθηκε από τον Δήμο Κέας την
Παρασκευή 16/02/2018, αιτούμαστε τη χορήγηση άδειας παράτασης της εν λόγω σύμβασης
έως το τέλος Απριλίου 2018 προκειμένου για τη χάραξη και τοποθέτηση των πινακίδων, βάσει
της συγκεκριμένης μελέτης.».
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης
έως 30/04/2018.
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.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης προμήθειας “ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΝΗΣΟΥ
ΚΕΑΣ ” από την εταιρεία ΔΕΔΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ έως 30 Απριλίου 2018 .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 52/2018

Θέμα 10ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κέας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του
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Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ», έγκριση υποβολής προτάσεων ένταξης υπηρεσιών γενικής
διαχείρισης CPV:79411000-8 για την ωρίμανση έργων γενικού ενδιαφέροντος, καθώς
επίσης αποδοχή υποχρεώσεων και όρων του προγράμματος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι.
Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι σε
συνέχεια της από 9/8/2017 και με Α.Π. 104773 17 πρόσκλησης υποβολής προτάσεων
ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ», ο Δήμος Κέας κρίνει
σκόπιμο να υποβάλει προτάσεις επιχορήγησης που άπτονται της ικανοποίησης βασικών
αναπτυξιακών αναγκών της περιοχής και ειδικότερα αφορούν τους θεματικούς πυλώνες της
εξοικονόμησης ενέργειας, της υλοποίησης παρεμβάσεων τόνωσης και ανάδειξης του
τουριστικού προφίλ, καθώς και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών και των
επισκεπτών της νήσου.
Σημειώνεται, ότι στόχος του Δήμου αποτελεί η ωρίμανση συγκεκριμένων έργων
προκειμένου στη συνέχεια αυτά να ενταχθούν, είτε σε χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ
2014-2020, του Leader+, του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, του Πράσινου Ταμείου, είτε ακόμη και σε
δημοτικά προγράμματα αυτοχρηματοδότησης.
Στο παραπάνω πλαίσιο, καλούμαστε σήμερα να γνωμοδοτήσουμε και να
εγκρίνουμε την συμμετοχή του Δήμου Κέας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ
ΟΤΑ», την υποβολή προτάσεων υπηρεσιών γενικής διαχείρισης CPV: 79411000-8 για την
ωρίμανση έργων γενικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και την αποδοχή των υποχρεώσεων
και των όρων του προγράμματος.
Ειδικότερα, οι προτεινόμενες υπηρεσίες προς ένταξη ορίζονται οι κάτωθι:
 Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Κορησσίας νήσου Κέας. Υποστήριξη –
Ωρίμανση –Χρηματοδότηση.
 Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου. Υποστήριξη – Ωρίμανση –Χρηματοδότηση.
 Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων. Υποστήριξη – Ωρίμανση –
Χρηματοδότηση.
 Διερεύνηση Συνδυαστικών Προτάσεων Αξιοποίησης του κτηριακού αποθέματος του
Δήμου Κέας προς ικανοποίηση αναπτυξιακών αναγκών. Υποστήριξη – Ωρίμανση –
Χρηματοδότηση.
Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες θα υλοποιηθούν ως «δημόσιες συμβάσεις γενικών
υπηρεσιών» κατά την έννοια της περίπτωσης (β) της παραγράφου 9 του άρθρου 2
«Ορισμοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2
της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147/88-2016), λαμβανομένων υπόψη των προβλεπόμενων καταργούμενων και μεταβατικών
διατάξεων που περιλαμβάνονται σε αυτόν και ειδικότερα:
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 του άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» (άρθρα 90 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ
και 106 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) και,
 του άρθρου 377 «Καταργούμενες διατάξεις».
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του
Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργον, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου
73 του Ν.4412/2016, μαζί με την εκδήλωση ενδιαφέροντος (εταιρική παρουσίαση του
υποψηφίου και τεχνική περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών με ειδική τεκμηρίωση της
επάρκειας), θα πρέπει να αποσταλούν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα παρακάτω
δικαιολογητικά ή/και σχετική υπεύθυνη δήλωση:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Φορολογική ενημερότητα
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του
νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016
Κριτήριο κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, θα αποτελεί η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που θα προσδιοριστεί αποκλειστικά βάσει
τιμής στο σύνολο των εργασιών. Η τιμή προσφοράς δε θα μπορεί να υπερβαίνει τον
ενδεικτικό προϋπολογισμό της κάθε υπηρεσίας.
Ο προϋπολογισμός της κάθε υπηρεσίας που προτείνεται προς χρηματοδότηση εκτιμάται ως
εξής:
Α/Α

1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντιπλημμυρική
Προστασία Οικισμού
Κορησσίας
Υποστήριξη –
Ωρίμανση –
Χρηματοδότηση
Κατασκευή Γηπέδου
Ποδοσφαίρου.
Υποστήριξη –
Ωρίμανση –
Χρηματοδότηση

Μον.
Μέτρ.

Ποσότητ
α

Τιμή
Μονάδος

Δαπάνη

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Κατ.
Αποκοπή

1

20.000,00

20.000,00

4.800,00

24.800,00

Κατ.
Αποκοπή

1

20.000,00

20.000,00

4.800,00

24.800,00
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3

4

Ενεργειακή
Αναβάθμιση
Δημοτικών Κτιρίων.
Υποστήριξη –
Ωρίμανση –
Χρηματοδότηση
Διερεύνηση
Συνδυαστικών
Προτάσεων
Αξιοποίησης του
κτηριακού
αποθέματος του
Δήμου Κέας προς
ικανοποίηση
αναπτυξιακών
αναγκών.
Υποστήριξη –
Ωρίμανση –
Χρηματοδότηση
Γενικό
Σύνολο

Κατ.
Αποκοπή

1

14.000,00

14.000,00

3.360,00

17.360,00

Κατ.
Αποκοπή

1

14.500,00

14.500,00

3.480,00

17.980,00

68.500,00

68.500,00

16.440,0

84.940,00

Σημειώνεται ότι το ποσό το οποίο θα λάβει ο Δήμος Κέας ως επιχορήγηση από το
πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ανέρχεται κατά μέγιστο σε 85.000€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Επομένως η συνολική δαπάνη θα προέλθει από πόρους
του προγράμματος επιχορήγησης.
Επίσης, και στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που λαμβάνει ο Δήμος Κέας έναντι του
προγράμματος επιχορήγησης, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να δεσμευτεί ότι:
 θα τηρήσει την εθνική νομοθεσία
 θα τηρήσει τις αρχές της οικονομικότητας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης
και της διαφάνειας
 αποδέχεται την δημοσιοποίηση των στοιχείων του και ποσού της δημόσιας
χρηματοδότησης
 θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα πληροφόρησης - δημοσιότητας
 θα διαθέτει καθόλη τη διάρκεια όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της
πορείας υλοποίησης των έργων που αφορούν οι χρηματοδοτούμενες υπηρεσίες
 αποδέχεται τους επιτόπιους ελέγχους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
 θα ολοκληρώσει την υλοποίηση των έργων που αφορούν οι χρηματοδοτούμενες
υπηρεσίες εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020
 δεν θα χρηματοδοτήσει τις επιχορηγούμενες μελέτες από άλλες πηγές
χρηματοδότησης.
Τέλος και σε ότι αφορά την στόχευση των έργων που θα προκύψουν σχετικά με τα
χρηματοδοτικά εργαλεία αυτά αφορούν στα εξής:
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ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αντιπλημμυρική Προστασία Οικισμού
Κορησσίας. Υποστήριξη – Ωρίμανση –
Χρηματοδότηση.
Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου.
Υποστήριξη – Ωρίμανση –Χρηματοδότηση.

Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων.
Υποστήριξη – Ωρίμανση –Χρηματοδότηση.

Διερεύνηση Συνδυαστικών Προτάσεων
Αξιοποίησης του κτηριακού αποθέματος του
Δήμου Κέας προς ικανοποίηση
αναπτυξιακών αναγκών. Υποστήριξη –
Ωρίμανση –Χρηματοδότηση.

ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ
Α) ΕΣΠΑ 2014-2020
Β) ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Γ) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
A) Leader +
B) Πράσινο Ταμείο
Γ) Ίδιοι Πόροι
Δ) Γ.Γ.Α.
Ε) Δάνειο Παρακαταθηκών
ΣΤ) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Α)ΕΣΠΑ 2014-2020
Β) Πράσινο Ταμείο
Γ) Δάνειο από το ΤΠΔ
Δ) ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Ε) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
A) Leader +
B) Πράσινο Ταμείο
Γ) Ίδιοι Πόροι

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κέας στο
χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ», έγκριση υποβολής προτάσεων ένταξης
υπηρεσιών γενικής διαχείρισης CPV: 79411000-8 για την ωρίμανση έργων γενικού
ενδιαφέροντος, καθώς επίσης αποδοχή υποχρεώσεων και όρων του προγράμματος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Την εισήγηση του κ. Δημάρχου.
3. Τις παρατηρήσεις και θέσεις των παριστάμενων μελών του.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ
ΟΤΑ» και ομοίως εγκρίνει την υποβολή προτάσεων ένταξης υπηρεσιών γενικής διαχείρισης
CPV: 79411000-8 για την ωρίμανση έργων γενικού ενδιαφέροντος, ως αναφέρονται
ανωτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 53/2018
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Θέμα 11ο: Αίτηση εκμίσθωσης κοινοχρήστου χώρου.
Αναβάλλεται
Θέμα 12ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Κέας
σε διεθνή τουριστική έκθεση στη Γαλλία (Salon de Mondial du Tourisme, 15-18
Μαρτίου 2018).
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι το Δ.Σ. καλείται να
εγκρίνει δαπάνη και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Κέας με φυσική
παρουσία σε Διεθνή Τουριστική Έκθεση στο Παρίσι.
Κατόπιν ενημέρωσης από το Τμήμα Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με
σχετικό email, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας στη διεθνή τουριστική έκθεση
(21.12.2017) και πρόσκληση συμμετοχής του Δήμου στις διεθνείς εκθέσεις που θα
συμμετέχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατά την φετινή χρονιά, και επιβεβαίωσης του
Δήμου Κέας σχετικά με τη συμμετοχή του σε κάποιες από αυτές επίσης με email (στις
10.01.2018), και σύμφωνα με την απόφαση της 7 ης συνεδρίασης της Επιτροπής
Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Κέας σχετικά με την συμμετοχή του Δήμου
σε διεθνείς εκθέσεις του 2018 (υπ΄αριθμ. απόφαση 2/15.11.2017), προτείνεται η συμμετοχή
του Δήμου Κέας στη διεθνή έκθεση στη διεθνή τουριστική έκθεση “Salon de Mondial de
Tourisme”, που θα λάβει χώρα στο Παρίσι από τις 15 έως και τις 18 Μαρτίου 2018.
Πρόκειται για μια έκθεση που είναι σημαντικός πόλος έλξης για επισκέπτες από την
Κεντρική Ευρώπη που αγαπάνε τον τουρισμό με θεματικές προτάσεις τουρισμού και
έμφαση στο φυσικό περιβάλλον και που η περσινή συμμετοχή του Δήμου μας σε αυτή, μόνο
θετικό αντίκρισμα είχε για την τουριστική και όχι μόνο ανάπτυξη του νησιού.
Τα θέματα που διαπραγματεύεται η εν λόγω έκθεση αφορούν όλα τα είδη του
τουρισμού, με μία θεματική να είναι ο γαστρονομικός τουρισμός, και ο οινοτουρισμός, στα
πλαίσια του οποίου θα επενδύσει και η συμμετοχή μας, με την παρουσίαση των τοπικών
προϊόντων του νησιού και την εξερεύνηση νέων δυνατοτήτων που αυτή η προοπτική μπορεί
να προσφέρει. Αναφέρεται επίσης στον σχεδιασμό διακοπών με τη μορφή «City break»,
προτάσεις για διακοπές με πολιτιστικό ενδιαφέρον, διακοπές για οικογένειες, διακοπές σε
συνδυασμό με κοινωνικά γεγονότα, όπως γάμος κλπ.
Επίσης, η Γαλλία αποτελεί μία τουριστική αγορά που ενδιαφέρει την Κέα και τα
τουριστικά της προϊόντα, καθώς παρατηρείται αύξηση επισκεπτών τα τελευταία χρόνια από
τη Γαλλία και τις κοντινές γαλλόφωνες χώρες, Ελβετία, Βέλγιο, την τελευταία τουριστική
σεζόν.
Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2/2017 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής &
Ανάπτυξης του Δήμου μας, προτείνεται η συμμετοχή του Δήμου Κέας στην εν λόγω έκθεση
με φυσική παρουσία.
Οι δαπάνες αφορούν σε:
1. Έξοδα μεταφοράς έντυπου προωθητικού υλικού του Δήμου στο χώρο της έκθεσης,
κόστους έως 400,00€. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 00.6432 “Δαπάνες εκθέσεων στο
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εσωτερικό και στο εξωτερικό” του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, στον οποίο υπάρχει
εγγεγραμμένη πίστωση (άρθρο 158, παρ 3 περ. α Ν. 3463/2006).
2. Έξοδα συμμετοχής μέλους της Ένωσης Επαγγελματιών Κέας στην Έκθεση
(μετακίνηση, διαμονή, ημερήσια αποζημίωση), συνολικού κόστους 1.390,00€. Η δαπάνη θα
καλυφθεί από τον Κ.Α 00.6423 “Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση τρίτων” του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση (άρθρο 158,
παρ 3 περ. α Ν. 3463/2006).
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στην Έκθεση
Τουρισμού “Salon de Mondial de Tourisme” που θα διεξαχθεί στο Παρίσι και τη δαπάνη
που αυτή δημιουργεί, καθώς και να διαθέσει την προαναφερθείσα σχετική πίστωση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, και λαμβάνοντας υπόψη την
2/2017 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης του Δήμου μας και
την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στη διεθνή τουριστική έκθεση “Salon de Mondial
de Tourisme”, που θα λάβει χώρα στο Παρίσι από τις 15 έως και τις 18 Μαρτίου 2018, με
φυσική παρουσία, μέσω μέλους του συλλόγου Επαγγελματιών Κέας, αλλά και της
Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης.
2. Έξοδα μεταφοράς έντυπου προωθητικού υλικού του Δήμου στο χώρο της έκθεσης, κόστους
έως 400,00€. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 00.6432 “Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό
και στο εξωτερικό” του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, στον οποίο υπάρχει
εγγεγραμμένη πίστωση (άρθρο 158, παρ 3 περ. α Ν. 3463/2006).
3. Έξοδα συμμετοχής μέλους της Ένωσης Επαγγελματιών Κέας στην Έκθεση (μετακίνηση,
διαμονή, ημερήσια αποζημίωση), συνολικού κόστους 1.390,00€. Η δαπάνη θα καλυφθεί
από τον Κ.Α 00.6423 “Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση τρίτων” του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση (άρθρο 158,
παρ 3 περ. α Ν. 3463/2006).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 54/2018

Λύεται η συνεδρίαση.
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6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 2α Μαρτίου 2018
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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