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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 7ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 

την 30
η
  Μαρτίου 2018 

 

Σήμερα, 30 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 981/26-3-2018 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                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ     

1. Στέφανος Αθ. Βρεττός   1. Γεώργιος Δ. Πατητής 
2. Αντώνιος Β. Παούρης 2. Δημήτριος Καβαλιέρος 
3. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη 3. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος    
4. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος 4. Νικόλαος Στ. Παούρης 
5. Νικόλαος Αντ. Ζουλός 5. Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος 
6. Νικόλαος Αυγ. Πολίτης 6. Βασιλική Δ. Δεμένεγα 
7. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού 7. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας 
8. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
9. Δημήτριος Ν. Μουζάκης  

10. Σώζα Αντ. Μουζάκη  

  

  

  

 

 

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 

7
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30/03/2018 
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 981/26-3-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 

 
 

Θέμα 1
ο
: «Έγκριση κατανομής τακτικής επιχορήγησης του Δήμου στην Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας 

Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και διάθεσης πίστωσης.». 
[εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΕΠ κα. Ελ. Μορφωνιού] 

Θέμα 2
ο
: «Έγκριση κατανομής τακτικής επιχορήγησης του Δήμου στην Ε.Σ.Ε. Β’ 

θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και διάθεσης πίστωσης.». 
[εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΕΠ κα. Ελ. Μορφωνιού] 

Θέμα 3
ο
 : Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017  της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής της Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας. [εισηγήτρια: Πρόεδρος Α’ ΕΣΕ κα. 

Ελ. Μορφωνιού] 

Θέμα 4
ο
 :Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής της Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας.  . [εισηγήτρια: Πρόεδρος Β’ΕΣΕ κα. 

Μαρία Ξυδοπούλου] 

Θέμα 5
ο
: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Ανανέωση 

ονόματος χώρου (domain name) της ιστοσελίδας destinationkea.gr , σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης 

Ευαγγέλου] 

Θέμα 6
ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση του 3ου 

τουρνουά “Kea Open Darts Tournament” [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]  

Θέμα 7
ο
: 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 8
ο
: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για παροχή υπηρεσίας 

«Παρουσίαση καλλιτεχνικής παράστασης στο πλαίσιο των προγραμματισμένων 

καρναβαλικών εκδηλώσεων του δήμου.», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του 

άρθρου 219 του Ν.4412/2016.  [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 9
ο
: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για παροχή υπηρεσίας 

«Ψηφιακή υποστήριξη Ο.Τ.Α. μέσω διαδικτύου για το έτος 2018 και παροχή κωδικών 

πρόσβασης.», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.   

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 10
ο
: Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών στους μικρούς 

ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 11
ο
: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Εξυγίανσης 

και καθαρισμού πηγών” , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 219 του 

Ν.4412/2016. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 12
ο
: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Εξυγίανσης  

γηπέδου ποδοσφαίρου” , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 219 του 

Ν.4412/2016. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 13
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της «Προμήθειας μελανιών για εκτυπωτικά 

μηχανήματα». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

 



7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 30
η
 Μαρτίου 2018 

3 

 

Θέμα 14
ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προβολή της Κέας σε έντυπο 

και ηλεκτρονικό μέσο προβολής [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]  

Θέμα 15
ο
: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την 

«Καταπολέμηση κουνουπιών έτους 2018» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]  

Θέμα 16
ο
: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου  

Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών  (1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του 

έργου «Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία». [εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]  

Θέμα 17
ο
: Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στο Δίκτυο Αειφόρων 

Νήσων Αιγαίου «ΔΑΦΝΗ» - ετήσια συνδρομή. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης 

Ευαγγέλου]  

Θέμα 18
ο
: Απόφαση επί αιτήματος Κ.Κ.Ε. για τοποθέτηση μνημείου στη νήσο 

Μακρόνησο [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 19
ο
: Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ” και εκτέλεση της προμήθειας μέσω της απευθείας 

ανάθεσης. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 20
ο
: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Συντήρησης 

και υποστήριξης εφαρμογών του ΟΠΣ SHR (προγράμματος μισθοδοσίας) για το 2017-

18” , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. [εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 21
ο
: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Μεταφοράς 

ανταλλακτικού για το μηχάνημα έργου του Δήμου (γκρέϊντερ) για επισκευή” , σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. 

Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 22
ο
: Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της 

υπηρεσίας “Απολύμανσης – μυοκτονίας – εντομοκτονίας στα κτίρια του Δήμου Κέας” , 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. [εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 23
ο
: Αντικατάσταση μελών επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου 

«Ολοκλήρωση εργασιών σφαγείων Δ. Κέας». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης 

Ευαγγέλου] 

Θέμα 24
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της «Προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης». 

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]  

Θέμα 25
ο
: Αναμόρφωση τελών χρήσης του δημοτικού σφαγείου για το 2018. [εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]  

Θέμα 26
ο
: Έγκριση α’ αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2018 Δήμου Κέας. 

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 27
ο
:  Έγκριση α’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δήμου Κέας. 

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 28
ο
: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2018. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δ. Καβαλιέρος] 

Θέμα 29
ο
: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας για τη διαμονή 

των προσκεκλημένων στο πλαίσιο του εορτασμού του πολιούχου του νησιού Αγ. 

Χαραλάμπους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. 
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 
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Θέμα 30
ο
: Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων δημόσιου φωτισμού από τη ΔΕΗ. 

[εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός] 

Θέμα 31
ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις του Πάσχα. 

[εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Κων. Θώδος] 

Θέμα 32: Αίτημα υπαγωγής στο Ν. 4495/2017 του δημοτικού κτιρίου «Η ΤΖΙΑ ΜΑΣ». 

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 33
ο
: Ορισμός επιτροπής για οφειλές ΔΕΗ. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης 

Ευαγγέλου]  
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Θέμα 1
ο
: «Έγκριση κατανομής τακτικής επιχορήγησης του Δήμου στην Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας 

Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και διάθεσης πίστωσης.».  
 

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στην Πρόεδρο της ΔΕΠ, κα Ελευθερία Μορφωνιού, η οποία 

εισηγούμενη το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι: 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 5 του  ΦΕΚ 1383 Β’/16.06.2011, αρ. απόφ. 73 με το οποίο ιδρύθηκε η Ε.Σ.Ε. 

Α’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας  

2. Τις διατάξεις της παρ. 6, περ. (α) και (β)  του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990, με το οποίο 

καθορίζεται η τακτική επιχορήγηση του Δήμου Κέας προς την Ε.Σ.Ε. Α’θμιας Εκπαίδευσης, 

3. Την υπ’ αριθμ. 2/2018 απόφαση της Δ.Ε.Π. του Δήμου Κέας, με την οποία εγκρίνει και 

εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιχορήγηση αυτή, καθώς και  

4. Το γεγονός ότι το κόστος των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων της «Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας» δε δύναται να καλυφθεί, 

παρά μόνο με την τακτική επιχορήγηση από το Δήμο, αφού οι τακτικές κρατικές 

επιχορηγήσεις υπολείπονται κατά πολύ του κόστους λειτουργίας τους,  

 

εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση κατανομής και τη διάθεση πίστωσης 

ύψους 20.000,00€ από τον Κ.Α. 00.6739.0001 «Επιχορήγηση σε Σχολική Επιτροπή Α’ 

θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου 

Κέας για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Α’Ε.Σ.Ε.  

Καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

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

ανωτέρω και της εισήγηση της κας Μορφωνιού 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την κατανομή και τη διάθεση πίστωσης ύψους 20.000,00€ από τον Κ.Α. 

00.6739.0001 «Επιχορήγηση σε Σχολική Επιτροπή Α’ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας» 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Κέας για την κάλυψη των 

λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Α’ Ε.Σ.Ε.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 55/2018 
 

 

Θέμα 2
ο
: «Έγκριση κατανομής τακτικής επιχορήγησης του Δήμου στην Ε.Σ.Ε. Β’ 

θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και διάθεσης πίστωσης.».  
 

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στην Πρόεδρο της ΔΕΠ, κα Ελευθερία Μορφωνιού, η οποία 

εισηγούμενη το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι: 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 5 του  ΦΕΚ 1383 Β’/16.06.2011, αρ. απόφ. 74 με το οποίο ιδρύθηκε η Ε.Σ.Ε. 

Β’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας  

2. Τις διατάξεις της παρ. 6, περ. (α) και (β)  του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990, με το οποίο 

καθορίζεται η τακτική επιχορήγηση του Δήμου Κέας προς την Ε.Σ.Ε. Β’θμιας Εκπαίδευσης, 
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3. Την υπ’ αριθμ. 3/2018 απόφαση της Δ.Ε.Π. του Δήμου Κέας, με την οποία εγκρίνει και 

εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιχορήγηση αυτή, καθώς και  

4. Το γεγονός ότι το κόστος των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων της «Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας» δε δύναται να καλυφθεί, 

παρά μόνο με την τακτική επιχορήγηση από το Δήμο, αφού οι τακτικές κρατικές 

επιχορηγήσεις υπολείπονται κατά πολύ του κόστους λειτουργίας τους,  

 

εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση κατανομής και τη διάθεση πίστωσης 

ύψους 30.000,00€ από τον Κ.Α. 00.6739.0002 «Επιχορήγηση σε Σχολική Επιτροπή Β’ 

θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας»  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου 

Κέας για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Β’ Ε.Σ.Ε.  

Καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

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

ανωτέρω και την εισήγηση της κας Μορφωνιού 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την κατανομή και τη διάθεση πίστωσης ύψους 30.000,00€ από τον Κ.Α. 

00.6739.0002 «Επιχορήγηση σε Σχολική Επιτροπή Β’ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας»  

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Κέας για την κάλυψη των 

λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Β΄ Ε.Σ.Ε.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 56/2018 
 

 

 

 
Θέμα 3

ο
 : Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017  της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής της Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας.  
 
 

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στην Πρόεδρο της ΕΣΕ Α΄θμιας, κα Ελευθερία Μορφωνιού, 

η οποία εισηγούμενη το 3
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι: 

«Σύμφωνα με την παρ. 12 ΚΥΑ 64447/21.02.1991 (ΦΕΚ 136/08.03.1991) το 

Διοικητικό Συμβούλιο της κάθε σχολικής επιτροπής, με βάση το βιβλίο εσόδων – εξόδων 

και τον απολογιστικό πίνακα, προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής 

διαχειρίσεως του έτους που έληξε και αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση, η οποία 

λαμβάνεται μέχρι το τέλος Μαρτίου. 

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της σχολικής επιτροπής (8/2018), μαζί με όλα 

τα δικαιολογητικά, υποβάλλονται προς έλεγχο από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού 

έχει προηγηθεί σχετική γνωμοδότηση της οικείας ΔΕΠ (αρ. απόφαση: 4/2018).  

O οικονομικός απολογισμός του έτους 2017 της εν λόγω Επιτροπής, έχει συνοπτικά ως 

εξής: 
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    Συνοπτικός Πίνακας Απολογισμού 01/01-31/12/2017     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ  ΠΟΣΑ 

Υπόλοιπο προηγ. Έτους 33.064,97 € Προμήθεια γραφικής ύλης   8.634,56 € 

Εσοδα από επιχορηγήσεις -Δήμος Κέας 53.239,30 € Υλικά Καθαριότητας   2.745,51 € 

Έσοδα από ΙΝΕΔΙΒΙΜ  10.741,72 € Αμοιβή Καθαρίστριας   12.560,63 € 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 
ΤΟΚΟΙ   123,66 € Θέρμανση     5.764,75 € 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 72,00 € φωτισμός-Υδρευση -  Τηλεφωνικά 5.738,58 € 

    Συντηρήσεις - επισκευές   28.236,31 € 

      
Λοιπές 
Δαπάνες     1.923,66 € 

      
Αμοιβές 
Τρίτων     640,00 € 

      Εισφόρα Σχολ.Επιτροπής στο ΙΚΑ 0,00 € 

      Αγορές Παγίων   7.014,33 € 

      ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ    3.167,00 € 

      ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ    18,54 € 

      Έξοδα 2016 Πληρωμένα στο 2017 3.863,41 € 

             

        Σύνολο Εξόδων 80.307,28 € 

        Καταθέσεις 12.155,74 € 

        Μετρητά   4.778,63 € 

    Σύνολο Εσόδων 97.241,65 €     Σύνολο   97.241,65 € 
 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό του έτους 2017 

της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας. 

  

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

1. Την παρ. 12 ΚΥΑ 64447/21.02.1991 (ΦΕΚ 136/08.03.1991) 

2. Την υπ’ αριθμ. 8/8-3-2018 απόφαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της Α/θμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Κέας, 

3. Την υπ’ αριθμ. 4/2018 θετική γνωμοδότηση της οικείας Δ.Ε.Π. 

3. Όλα τα σχετικά έγγραφα και αποδεικτικά που προσκόμισε η Πρόεδρος της ανωτέρω 

Σχολικής Επιτροπής 

4. Την εισήγηση της Προέδρου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2017 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

της Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας, όπως παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 57/2018 
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Θέμα 4
ο
 :Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής της Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας.   
 

 

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στην Πρόεδρο της ΕΣΕ Β΄θμιας, κα Μαρία Ξυδοπούλου, 

η οποία εισηγούμενη το 4
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι: 

«Σύμφωνα με την παρ. 12 ΚΥΑ 64447/21.02.1991 (ΦΕΚ 136/08.03.1991) το 

Διοικητικό Συμβούλιο της κάθε σχολικής επιτροπής, με βάση το βιβλίο εσόδων – εξόδων 

και τον απολογιστικό πίνακα, προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων τη οικονομικής 

διαχειρίσεως του έτους που έληξε και αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση, η οποία 

λαμβάνεται μέχρι το τέλος Μαρτίου. 

 Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της σχολικής επιτροπής (3/2018), μαζί με 

όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλονται προς έλεγχο από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, 

αφού έχει προηγηθεί σχετική γνωμοδότηση της οικείας ΔΕΠ (αρ. απόφαση: 5/2018).  

Ο οικονομικός απολογισμός του έτους 2017 της εν λόγω Επιτροπής, έχει συνοπτικά ως 

εξής: 

 
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2017 

   Συνοπτικός Πίνακας Απολογισμού 01/01/2017-31/12/2017   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ  ΠΟΣΑ 

Υπόλοιπο προηγ. Έτους 55.010,19 € Προμήθεια γραφικής ύλης   5.020,48 € 

Έσοδα από επιχορηγήσεις -Δήμος Κέας 42.676,96 € Υλικά Καθαριότητας   1.557,83 € 

Έσοδα από κυλικείο 1.408,24 € Αμοιβή Μισθοδοσίας - ΙΚΑ & ΦΜΥ  14.421,66 € 

Έσοδα από ΙΝΕΔΙΒΙΜ                15.855,37 €  Θέρμανση    5.581,43 € 

Λοιπά έσοδα 0,00 € Φωτισμός Υδρευση Τηλεποικωνίες  7.921,45 € 

Εσοδα Πιστωτικων Τόκων  332,80 € Συντηρήσεις - επισκευές   19.535,38 € 

    Λοιπές Δαπάνες    6.213,00 € 

    Αμοιβές Τρίτων    700,00 € 

    Αγορές Παγίων 5.254,81 € 

    ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 49,93 € 

    Έξοδα έτους 2016 πληρωμένα το έτος 2017 4.836,25 € 

       Σύνολο Εξόδων 71.092,22 € 
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      Υπόλοιπο Τραπεζών 31/12/2017 43.878,92 € 

        Μετρητά   312,42 € 

    Σύνολο Εσόδων 115.283,56 €     Σύνολο   115.283,56 € 

  

 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό του έτους 2017 

της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας 

 

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

1. Την παρ. 12 ΚΥΑ 64447/21.02.1991 (ΦΕΚ 136/08.03.1991) 

2. Την υπ’ αριθμ. 3/7-3-2018 απόφαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Κέας, 

3. Την υπ’ αριθμ. 5/2018 θετική γνωμοδότηση της οικείας Δ.Ε.Π. 

4. Όλα τα σχετικά έγγραφα και αποδεικτικά που προσκόμισε η Πρόεδρος της ανωτέρω 

Σχολικής Επιτροπής 

5. Την εισήγηση της Προέδρου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2017 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

της Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας, όπως παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 58/2018 

 

 

Θέμα 5
ο
: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Ανανέωση 

ονόματος χώρου (domain name) της ιστοσελίδας destinationkea.gr , 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 5
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα εξής :  

«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 “Ανανέωση ονόματος χώρου (domain name) της 

ιστοσελίδας destinationkea.gr”.» 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε τον Δήμαρχο  

ΑΠOΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγράφου 5 του άρθρου 219 του 

Ν.4412/2016, το από 06/03/2018 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας 

“Ανανέωση ονόματος χώρου (domain name) της ιστοσελίδας destinationkea.gr” και του 

υπ΄αριθμ.103436/06.03.2018 τιμολογίου από την εταιρεία ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΜΑΟΥΝΗΣ & 

ΣΙΑ ΟΕ με διακριτικό τίτλο TOPHOST O.E. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 59/2018 
 
Θέμα 6

ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση του 3ου 

τουρνουά “Kea Open Darts Tournament”.  
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 6
ο
 θέμα της ημερήσιας αναφέρει ότι, στην Κέα διοργανώνεται για τρίτη 

συνεχόμενη χρονιά το «3
rd

 Kea Open Darts Tournament”, από τις 4-6 Μαΐου 2018.  

Πέρυσι οι συμμετοχές έφτασαν τις ενενήντα (90), ενώ φέτος αναμένεται να ξεπεράσουν 

τις εκατό (100), με αθλητές που θα καταφθάσουν από όλα τα μέρη της Ελλάδος και το 

εξωτερικό, με τους συνοδούς τους, γεγονός που κατατάσσει τη διοργάνωση στο δεύτερο 

μεγαλύτερο σε συμμετοχές τουρνουά στην Ελλάδα. Επιπλέον, η ομάδα Kea Darts αφήνει 

πλέον το στίγμα της, εκπροσωπώντας το νησί σε μεγάλα τουρνουά της Ελλάδος και του 

εξωτερικού, έχοντας ήδη ένα μέλος στην εθνική ομάδα. 

Σκοπός όλων είναι η διοργάνωση να καθιερωθεί ως μία από τις μεγαλύτερες της 

Ελλάδος και να προσελκύει κάθε χρόνο και περισσότερους επισκέπτες, που θα γνωρίσουν, 

θα αγαπήσουν την Κέα και θα την επισκέπτονται σε κάθε ευκαιρία. 

Η συμμετοχή του Δήμου έχει αυτόν ακριβώς το στόχο. Να μεταδώσει το μήνυμα ότι η 

διοργάνωση στηρίζεται και από τον επίσημο φορέα του νησιού, να βοηθήσει στη 

μεγαλύτερη δημοσιότητα αυτής και να στηρίξει οικονομικά τη διεξαγωγή του τουρνουά.  

Για το λόγο αυτό, εισηγούμαστε θετικά ως προς τη συνδιοργάνωση της εν λόγω 

εκδήλωσης και ως προς την έγκριση δαπάνης ύψους έως 2.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%. Η 

δαπάνη θα καλύψει τη διαμονή της γραμματείας των VIP Προσκεκλημένων του τουρνουά, 

καθώς και την προμήθεια στόχων, μεταλλίων και κυπέλλων και μπλουζών του θα βαρύνει 

τον ΚΑ 15.6472 «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 

του Δήμου Κέας, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.  

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, καθώς και την εισήγηση του 

Δημάρχου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1-Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση του 3
rd

 Kea Open Darts Tournament”, στην Κέα, από τις 4-6 

Μαΐου 2018 
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2-Εγκρίνει τη δαπάνη έως 2.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%, Η δαπάνη θα καλύψει τη διαμονή 

της γραμματείας των VIP Προσκεκλημένων του τουρνουά, καθώς και την προμήθεια 

στόχων, μεταλλίων και κυπέλλων και μπλουζών του. 

3. Διαθέτει πίστωση έως 2.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%, που θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6472 

«Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου 

Κέας, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.  

4. Για τις δαπάνες προμήθειας στόχων, μεταλλίων και κυπέλων, καθώς και μπλουζών, 

παραπέμπει το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή προς ορισμό υπολόγου, καθώς η πληρωμή 

των εν λόγω δαπανών με τακτικό ένταλμα κρίνεται απρόσφορη.  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό.: 60/2018 

 

 

 

Θέμα 7
ο
: 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 6
ο
 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 15/1/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία έκδοσης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για τη μεταφορά υλικών και συσκευασιών 

ανακύκλωσης στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7/2018 

απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ΟΣΤΡΙΑ/ΜΟΡΦΟΒΑΣΙΛΗ Δ. 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ, έναντι συνολικού ποσού 143,62 

2.  Το από 8/2/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία έκδοσης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για τη μεταφορά υλικών και συσκευασιών 

ανακύκλωσης στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 34/2018 

απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ΟΣΤΡΙΑ/ΜΟΡΦΟΒΑΣΙΛΗ Δ. 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ, έναντι συνολικού ποσού 143,62 

3. Το από 2/2/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία παροχής ταχυδρομικών τελών για τη μαζική αποστολή πεντακοσίων ενημερωτικών 

εντύπων του Δήμου Κέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφαση Δημάρχου, από την 

ανάδοχο εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., έναντι συνολικού ποσού 50,00 

4. Το από 31/1/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 
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εργασία ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου Κέας μηνός Ιανουαρίου, σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ. 4/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε, έναντι συνολικού ποσού 116,32 

5. Το από 15/1/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία ταχυμεταφοράς έντυπου προωθητικού υλικού του Δήμου Κέας στο χώρο της 

διεθνούς τουριστικής έκθεσης ΄΄ΒΟΟΤ 2018΄΄, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11/2018 

απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε, 

έναντι συνολικού ποσού 460,77 

6.  Το από 2/3/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία ανανέωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων για τα υπ’ αριθμ. ΚΗΙ4810, ΚΗΗ4650, 

ΚΗΙ9863, ΚΗΙ1514 οχήματα του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 96/2018 απόφαση 

Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία INTERLIFE, έναντι συνολικού ποσού 1.394,13 

7. Το από 2/3/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία ανανέωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων για το υπ’ αριθμ. ΚΗH6989 όχημα του 

Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 96/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία 

INTERLIFE, έναντι συνολικού ποσού 456,17 

8. Το από 2/3/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία ανανέωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων για το υπ’ αριθμ. ΜΕ47438 όχημα του 

Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 96/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία 

INTERLIFE, έναντι συνολικού ποσού 160,93 

9. Το από 28/2/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου Κέας μηνός Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. 25/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε, έναντι συνολικού ποσού 127,94 

10. Το από 15/2/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία συμμετοχής της υπαλλήλου Σωτηρίας Μυκωνιάτη στο διαδικτυακό σεμινάριο με 

θέμα ΄΄Περιγράμματα θέσεων εργασίας΄΄,σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17/2018 απόφαση 

Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., έναντι συνολικού ποσού 190,00 

11. Το από 8/3/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία μεταφοράς έντυπου προωθητικού υλικού στην έκθεση ΄΄Salon de mondial de 

tourisme΄΄ στη Γαλλία  στις 15-18 Μαρτίου 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 100/2018 

απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., έναντι 

συνολικού ποσού 251,10 

12. Το από 9/3/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία ασφάλισης γενικής αστικής ευθύνης και πυρός των δημοτικών σφαγείων, σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμ. 103/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία INTERLIFE, 

έναντι συνολικού ποσού 820,00 

 

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 
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πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 61/2018 

Θέμα 8
ο
: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για παροχή υπηρεσίας 

«Παρουσίαση καλλιτεχνικής παράστασης στο πλαίσιο των προγραμματισμένων 

καρναβαλικών εκδηλώσεων του δήμου.», 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 8
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα εξής :  

«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 «Παρουσίαση καλλιτεχνικής παράστασης στο 

πλαίσιο των προγραμματισμένων καρναβαλικών εκδηλώσεων του Δήμου».» 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε τον Δήμαρχο  

 

ΑΠOΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγράφου 5 του άρθρου 219 του 

Ν.4412/2016, το από 05/03/2018 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας 

«Παρουσίαση καλλιτεχνικής παράστασης στο πλαίσιο των προγραμματισμένων 

καρναβαλικών εκδηλώσεων του Δήμου» και του υπ΄αριθμ. 423/05.03.2018 τιμολογίου 

από την εταιρεία ΤΖΕΝΟΥ Δ.- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ζ. Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο “ΤΑ 

ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ”. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 62/2018 
 

 
Θέμα 9

ο
: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για παροχή υπηρεσίας 

«Ψηφιακή υποστήριξη Ο.Τ.Α. μέσω διαδικτύου για το έτος 2018 και παροχή κωδικών 

πρόσβασης.», 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 9
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα εξής :  
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«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 «Ψηφιακή υποστήριξη Ο.Τ.Α. μέσω διαδικτύου για 

το έτος 2018 και παροχή κωδικών πρόσβασης».» 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε τον Δήμαρχο 

 

ΑΠOΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγράφου 5 του άρθρου 219 του 

Ν.4412/2016, το από 01/03/2018 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας 

«Ψηφιακή υποστήριξη Ο.Τ.Α. μέσω διαδικτύου για το έτος 2018 και παροχή κωδικών 

πρόσβασης» και του υπ΄αριθμ. 5271/01.03.2018 τιμολογίου από την εταιρεία ΔήμοςΝΕΤ 

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 63/2018 

 

 

 

 

Θέμα 10
ο
: Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών στους μικρούς 

ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους.  
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 10
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

6291/20-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΧΦΜ465ΧΘ7-ΣΝΕ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

εγκρίθηκε η επιχορήγηση σε μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς  Δήμους από έσοδα των 

Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για την κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανών είτε για 

επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα.  

Με την υπ’ αριθμ. 38310/22-03-2018 χρηματική εντολή του Ταμείου Παρακαταθηκών 

& Δανείων αποδόθηκε στο Δήμο μας ποσό 192.200,00€. Το καθαρό ποσό της επιχορήγησης 

ανέρχεται στα 191.911,70€ μετά την αφαίρεση της προμήθειας υπέρ Τ.Π.Δ. ποσού 288,30€. 

Με βάσει τα ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποδεχθεί την ανωτέρω 

επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, που θα πιστωθεί  στον Κ.Α. εσόδου 0619.0005 

«Έκτακτη επιχορήγηση μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων» του προϋπολογισμού του 

Δήμου οικ. έτους 2018.  

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

χρηματική εντολή του Τ.Π.Δ., την απόφαση του ΥΠ. ΕΣ. και την εισήγηση του Δημάρχου 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει και αποδέχεται ποσό επιχορήγησης 192.200,00 που κατανεμήθηκε στο Δήμο 

μας κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 6291/2018 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών . 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 64/2018 

 

 

Θέμα 11
ο
: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Εξυγίανσης 

και καθαρισμού πηγών” , 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 11
ο
 

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 “Εξυγίανσης και καθαρισμού πηγών”. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε τον Δήμαρχο 

 

ΑΠOΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγράφου 5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016 

το από 28/02/2018 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Εξυγίανσης και 

καθαρισμού πηγών” και του τιμολογίου από τον κ. Συμεών Κοζαδίνο. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 65/2018 

 

 

Θέμα 12
ο
: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Εξυγίανσης  

γηπέδου ποδοσφαίρου” , 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 12
ο
 

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 
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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 “Εξυγίανσης  γηπέδου ποδοσφαίρου”. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε τον Δήμαρχο, 

 

ΑΠOΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγράφου 5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016 

το από 28/02/2018 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Εξυγίανσης  γηπέδου 

ποδοσφαίρου” και του τιμολογίου από τον κ. Σταύρο Μακρή. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 66/2018 
 

 

 

Θέμα 13
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της «Προμήθειας μελανιών για εκτυπωτικά 

μηχανήματα».  
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος 

το 13
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 28/2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης, και διάθεση πίστωσης για την 

προμήθεια μελανιών για εκτυπωτικά μηχανήματα και την υπ' αριθ. 76/2018 απόφαση 

Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας  μελανιών για εκτυπωτικά 

μηχανήματα ανάδοχος αναδείχθηκε η κ. Μαρία Δεμένεγα, στην οποία ο Δήμος Κέας έκανε 

ανάθεση, διάρκειας έως 15/03/2018. 

Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της σύμβασης και δεν είχε ολοκληρωθεί το φυσικό 

αντικείμενο της προμήθειας μελανιών για εκτυπωτικά μηχανήματα, η ανάδοχος  κ. Μαρία 

Δεμένεγα υπέβαλε εμπρόθεσμα το υπ' αριθ. Πρωτ. 756/12.03.2018 αίτημα παράτασης 

προμήθειας. Στην αίτησή της η  κ. Μαρία Δεμένεγα αναφέρει ότι “οι προμηθεύτριες 

εταιρίες του εξωτερικού επικαλούνται πως κάποια από τα υπό προμήθεια μελάνια 

βρίσκονται σε έλλειψη και αναμένονται εντός των επόμενων 30 ημερών και αιτούμαι τη 

χορήγηση της παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της υπ’αριθ. 4640/14-11-2017 απευθείας 

ανάθεσης προμήθειας μελανιών για εκτυπωτικά μηχανήματα, διάρκειας  ενός (1) μήνα.” 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης 

έως 15/04/2018 . 
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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 για την παράταση της σύμβασης έως 15 Απριλίου 2018 . 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης προμήθειας  μελανιών για εκτυπωτικά 

μηχανήματα από την κ. Μαρία Δεμένεγα έως 15 Απριλίου 2018. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 67/2018 
 
 

Θέμα 14
ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προβολή της Κέας σε έντυπο 

και ηλεκτρονικό μέσο προβολής  
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 14
ο
 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 

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 τη στήριξη της εκστρατείας marketing Δήμου μας με τη συμμετοχή του στη 

συλλεκτική (αφιερωματική) έκδοση του Travelling Exclusive Edition.  

Το Travelling Exclusive Edition κυκλοφορεί 3 φορές το χρόνο σε διάφορες μορφές. 

Η πρώτη και πλέον παραδοσιακή είναι η έντυπη μορφή (14.000 αντίτυπα), η οποία 
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κυκλοφορεί/διανέμεται στο εξωτερικό στις μεγαλύτερες τουριστικές εκθέσεις, όπως 

WTM, MITT, BIT, ITB, IBTM, IMEX, TOP RESA World Travel Market, Philoxenia 

κλπ, στις Ελληνικές Πρεσβείες στο εξωτερικό, σε περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε 

Αγγλία, Άμστερνταμ, Βιέννη, Τορόντο, κλπ και στους επαγγελματίες του τουρισμού στην 

Ελλάδα. 

Οι υπόλοιπες μορφές είναι ψηφιακές. Η κάθε έκδοση μετατρέπεται σε Flip Book και 

την αποστέλλουμε σε mailing list (95,000) που διαθέτουμε με επαγγελματίες του 

τουρισμού στο εξωτερικό. Εν συνεχεία το κάθε άρθρο, μεμονωμένα αποστέλλεται στη 

παραπάνω λίστα, σε τακτά διαστήματα. Το ίδιο έντυπό το μετατρέπουμε και σε PPT και 

video και το στέλνουμε στην λίστα με τους ξένους επαγγελματίες του τουρισμού. 

Και για ακόμη μεγαλύτερη προβολή/διανομή του Travelling Exclusive Edition 

αναρτάται στα πλέον διαδεδομένα κανάλια διανομής (PDF, PPT και video) και εν 

συνεχεία στα social media (Facebook, Twitter, LinkedIn, G+, Pinterest, κλπ). 

Πέρα από την καταχώριση στην έντυπη μορφή της, στις άλλες μορφές της έκδοσης, η 

καταχώρισή σας είναι με link που οδηγεί στο site του Δήμου Κέας. 

Με τον τρόπο αυτό, προβάλουμε το νησί μας µε προωθητικό υλικό, και 

επιτυγχάνουμε -εκτός των παραπάνω- και την υπενθύμιση του brand name της περιοχής 

μας, στη τουριστική αγορά.  

Η δαπάνη της προμήθειας του έντυπου υλικού ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων 

πενήντα ευρώ (750,00€), πλέον Φ.Π.Α. (24%), δηλ. συνολικό ποσό εννιακοσίων τριάντα 

ευρώ (930,00€) και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6431.0011 «Έξοδα ενημέρωσης και 

προβολής» του προϋπολογισμού του Δήμου Κέας, έτους 2018, στον οποίο υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση.  

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια της εν λόγω προμήθειας 

και της διάθεσης σχετικής πίστωσης. 

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

ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση του Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη δαπάνη προβολής της Κέας σε έντυπο και ηλεκτρονικό μέσο προβολής ως 

αναφέρεται ανωτέρω και τη διάθεση πίστωσης επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00€), πλέον 

Φ.Π.Α. (24%), δηλ. συνολικό ποσό εννιακοσίων τριάντα ευρώ (930,00€), που θα βαρύνει 

τον ΚΑ 00.6431.0011 «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού του Δήμου 

Κέας, έτους 2018, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 68/2018 

 

 

 

Θέμα 15
ο
: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την 

«Καταπολέμηση κουνουπιών έτους 2018»  
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 15
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, η Δ/νση Δημόσιας Υγείας 

Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με το υπ’ αριθμ. οικ.552/06.03.2018 

αποστέλλει το κάτωθι σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης για το πρόγραμμα εκτέλεσης 

κουνουποκτονιών προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Κέας: 

 

««…………..ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ 

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

 ‘’Πρόγραμμα – Καλλικράτης’’  
 

ΜΜεεττααξξύύ    

  

      ττοουυ  ««ΟΟΤΤΑΑ  ΝΝΟΟΜΜΟΟΥΥ  ΚΚΥΥΚΚΛΛΑΑΔΔΩΩΝΝ»»   

    κκααιι    

ττηηςς  ««ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΝΝ ..  ΑΑιιγγααίίοουυ  »»   

  

  ττοουυ  έέρργγοουυ  ««ΚΚααττααπποολλέέμμηησσηη   κκοουυννοουυππιιώώνν  έέττοουυςς  22001188»» 

 
 

Ερμούπολη,   .................  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ   
   

ττοουυ   έέρργγοουυ   

  «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για το έτος 2018 στον Νομό Κυκλάδων» 
 
Στην Ερμούπολη, σήμερα ……. μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων   
 

1. Οι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
2. Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, που εδρεύει στην Ερμούπολη της Σύρου, και εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον Περιφερειάρχη κ. Γεώργιο Χατζημάρκο,  
 
Έχοντας Υπόψη την Κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και Ειδικότερα τις παρακάτω 
διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν σήμερα. 
α) Τον Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα  τα άρθρα 100 και 278. 
β)  Την με αριθμό 13/2018  ()ΑΔΑ: 69Α87ΛΞ-2ΘΜ) Απόφαση του περιφερειακού Συμβούλιου 
Νοτίου Αιγαίου περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2018, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
γ) Την 78762/14/07/2017 Απόφαση του Υπουργού ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ περί Έγκρισης 
ΣΑΕΠ ..... έτους 2018. 
ε) Τις Αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίου των ΟΤΑ Α Βαθμού της ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
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στ) Την με αριθμό 153/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου περί 
Έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης για την Καταπολέμηση Κουνουπιών για το έτος 2018 στην ΠΕ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ. 
ζ) Την υπ’ αριθμ. 13222/2-3-2018 (ΑΔΑ:ΩΚΠΗΟΡ1Ι-Ε71) απόφαση  ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου 
συμφωνούν και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα Ακόλουθα.  

                                          
                                               ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, είναι αρμόδια για την υλοποίηση της πράξης 
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2018», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας « το Έργο».  
 
Συνοπτική Περιγραφή της Πράξης :  
 
Το έργο αφορά στη συνεργασία των ΟΤΑ Α΄ βαθμού του Νομού Κυκλάδων για την 
καταπολέμηση των κουνουπιών, την αντιμετώπιση προβλημάτων όχλησης και μόλυνσης 
προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία των πολιτών και επισκεπτών του Νομού. 
           
       Η εν λόγω Δράση θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ μέσω της ΣΑΕΠ 567 και το 
εγγεγραμμένο έργο με τίτλο ‘’Πρόγραμμα Καταπολέμησης  Κουνουπιών στα νησιά ΠΕ 
Κυκλάδων & Δωδεκανήσου της ΠΝΑ’’ και κωδικό έργου 2014ΕΠ56700004. 
 
         Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, θα συμβάλει στην υλοποίηση του έργου παρέχοντας 
στους συμβαλλόμενους, τη χρηματοδότηση υλοποίησης καθώς και την παροχή οδηγιών 
για την ομαλή προώθησή του. 
         
 Το έργο είναι εγγεγραμμένο και στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΕ Κυκλάδων της ΠΝΑ 
στον Πίνακα 4 α/α έργου 14.  
 
        Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων 
τετρακοσίων  εβδομήντα έξι ευρώ (173.476,00)  για ένα έτος. 
 
 

                                              ΑΡΘΡΟ 1  
          ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των 
ΟΤΑ Νομού Κυκλάδων με τη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για την καταπολέμηση των 
κουνουπιών, την αντιμετώπιση προβλημάτων όχλησης και μόλυνσης προκειμένου να 
διασφαλιστεί η δημόσια υγεία των πολιτών και επισκεπτών του Νομού. 
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Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τους ΟΤΑ του Νομού Κυκλάδων, λόγω της 
ιδιαίτερης γνώσης των περιοχών που χρήζουν  εφαρμογής στα όρια της χωρικής 
αρμοδιότητας τους. 
Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Π.Δ.Ε. και είναι εγγεγραμμένο στην ΣΑΕΠ567, 
με το ποσό των εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων  εβδομήντα έξι ευρώ 
(173.476,00) για το έτος 2018.  
Αναμενόμενα οφέλη από τη συνεργασία στα πλαίσια της παρούσης σύμβασης:  
 
  Α) Πληρέστερη εφαρμογή λόγω της εγγύτητας με τους χώρους  
 
  Β) Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 
 
  Γ) Διεύρυνση της έκτασης της εφαρμογής εάν επιλεγεί η εκτέλεση του 
προγράμματος με αυτεπιστασία και επίσης εάν αυξηθεί η χρηματοδότηση από 
πόρους των ΟΤΑ. 
 
  Δ) Ταχύτερη και επίκαιρη εφαρμογή, άρα μείωση πληθυσμών και εστιών.  
Η έναρξη υλοποίησης του προγράμματος είναι άμεση και ακολούθως η εφαρμογή 
κατανέμεται σε επαναλήψεις ανά 25-30 ημέρες, ανάλογα με τις συνθήκες,  όπως 
αναφέρεται και στην Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Δημ. Υγείας.  
Κύριος του έργου, είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  
 
Αναθέτουσα Αρχή είναι οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού της ΠΕ Κυκλάδων  
 
Προϊσταμένη Αρχή είναι τα Δημοτικά Συμβούλια των ΟΤΑ  
 
Διευθύνουσα –Επιβλέπουσα Υπηρεσίας είναι οι αρμόδιες Δημοτικές Επιτροπές 
Διενέργειας και Παραλαβής του Έργου  
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και τα λοιπά αποφαινόμενα και 
γνωμοδοτούντα όργανα, ενεργούν αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές 
προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία και όπως αυτή συμπληρωθεί ή/και 
τροποποιηθεί με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος του αρθ. 186, περ. VII.α. 
του Ν. 3852/2010. 
 
Το αντικείμενο της σύμβασης θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες των 
δήμων του Νομού, που θα βασιστούν στη Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Δημ. Υγείας 
Κυκλάδων, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμβασης 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). 
 
 

                                                       ΑΡΘΡΟ 2 
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               ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
 
     Οι ΟΤΑ αναλαμβάνουν τις κάτωθι υποχρεώσεις: 
 
1. Προσαρμογή της Τεχνικής Έκθεσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στα τοπικά 
δεδομένα έκαστου Δήμου, όσον αφορά τον αριθμό των κύκλων, τους τόπους ψεκασμών 
και την μορφή σκευασμάτων, όπου αυτό απαιτείται  και σύμφωνα πάντα με τις 
κλιματολογικές συνθήκες. 
2. Την πληρωμή των δαπανών μέχρι του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 3  και την  
υλοποίηση του προγράμματος: 
       α)  είτε με δικά τους συνεργεία, μετά από σχετική άδεια του Υπουργείου Γεωργίας, η 
οποία εκδίδεται στο όνομα του υπεύθυνου ο οποίος αναλαμβάνει και την επίβλεψη της 
όλης εργασίας. 
       β)     είτε με ανάθεση σε ανάδοχο έχοντα την προς τούτο ειδική ως άνω άδεια χρήσης 
και διάθεσης των ειδικών σκευασμάτων. 
     Οι διαδικασίες θα γίνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει για τους ΟΤΑ.         
     Θα διασφαλισθεί ότι θα χρησιμοποιηθούν τα εγκεκριμένα σκευάσματα ψεκασμών από 
την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  και η μέθοδος 
ψεκασμού θα γίνεται, σύμφωνα με τη τεχνική έκθεση της Δ/νσης Δημ. Υγείας Κυκλάδων. 
3. Να ενημερώνουν έγκαιρα τους πολίτες για τη λήψη σχετικών προφυλάξεων. 
4. Να συγκροτήσουν δημοτικές επιτροπές διενέργειας και παραλαβής του Έργου, στη 
χωρική τους αρμοδιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσης. 
5. Να συμμορφώνονται στις υποδείξεις της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων και της 
Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης, για την καλύτερη εφαρμογή του Έργου.   
6. Να διαθέσει επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα 
προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η άρτια υλοποίηση του Έργου. 
7. Να μεριμνούν για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε 
συνεργασία με τον Κύριο του Έργου. 
  
 Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου  Αναλαμβάνει : 
 
1. Τη χρηματοδότηση τμήματος του έργου με το ποσό των εκατόν εβδομήντα τριών 
χιλιάδων τετρακοσίων  εβδομήντα έξι ευρώ (173.476,00), μέχρι του ποσού που 
αναφέρεται ανά ΟΤΑ.  
     Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά με την έκδοση Χ.Ε. στο όνομα των ΟΤΑ, εφόσον η 
δαπάνη  έχει εγγραφεί  στον προϋπολογισμό του και θα ενταλματοποιηθεί και επικυρωθεί 
από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  βάσει επικυρωμένων αντιγράφων όλων των 
δικαιολογητικών και τιμολογίων, που θα προσκομίζονται στη Δ/νση Οικονομικού 
Κυκλάδων, από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 
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                                                                     ΑΡΘΡΟ 3 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 
 Η εν λόγω Δράση θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ μέσω της ΣΑΕΠ 567 και το 
εγγεγραμμένο έργο με τίτλο ‘’Πρόγραμμα Καταπολέμησης  Κουνουπιών στα νησιά ΠΕ 
Κυκλάδων & Δωδεκανήσου της ΠΝΑ’’ και κωδικό έργου 2014ΕΠ56700004. 

 
Ο Π/Υ του έργου ανέρχεται στο ποσό των 173.476,00 €. Το έργο θα υλοποιηθεί   στο 

έτος 2018. 
Η εκταμίευση του ποσού από την Περιφέρεια Ν Αιγαίου προς τους ΟΤΑ Α Βαθμού, θα 

γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  και  ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του 
έργου και την Έγκριση των δαπανών από την κάθε Δημοτική Επιτροπή για την ολοκλήρωση 
των εργασιών  και πληρωμή αυτών από πόρους του Προγράμματος  ΟΤΑ.  

Η κατανομή των πιστώσεων ανά ΟΤΑ Α΄ βαθμού θα γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω 
Πίνακα.   
Σε περίπτωση την οποία, ΟΤΑ Α΄ βαθμού αδυνατεί να υλοποίηση  το Έργο, παρέχεται η 
αρμοδιότητα της δυνατότητας συνεργασίας του,  με άλλον ΟΤΑ  Α΄ Βαθμού.     

             Όπου υπάρχει Δήμος με περισσότερα νησιά από ένα, υπάρχει σημείωση με την 
κατανομή δαπάνης ανά νησί.  

            Η κατανομή θα γίνει ως εξής :  
 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

(χωρίς ΦΠΑ) 
ΦΠΑ 24 % ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

1 ΑΜΟΡΓΟΣ 375,00 3.000,00 720,00 3720,00 
2 ΑΝΔΡΟΣ 1.875,00 15.000,00 3600,00 18600,00 
3 ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 500,00 4.000,00 960,00 4960,00 
4 ΑΝΑΦΗ 62,50 500,00 120,00 620,00 
5 ΘΗΡΑ 812,50 6500,00 1560,00 8060,00 
7 ΙΟΣ 625,00 5000,00 1200,00 6200,00 
8 ΚΕΑ 1.000,00 8000,00 1920,00 9920,00 
9 ΚΙΜΩΛΟΣ 625,00 5000,00 1200,00 6200,00 

10 ΚΥΘΝΟΣ 625,00 5000,00 1200,00 6200,00 
11 ΜΗΛΟΣ 937,50 7500,00 1800,00 9300,00 
12 ΜΥΚΟΝΟΣ 375,00 3000,00 720,00 3720,00 
13 ΠΑΡΟΣ 1.250,00 10000,00 2400,00 12400,00 
14 ΣΕΡΙΦΟΣ 750,00 6000,00 1440,00 7440,00 
15 ΣΙΚΙΝΟΣ 87,50 700,00 168,00 868,00 
16 ΣΙΦΝΟΣ 625,00 5000,00 1200,00 6200,00 
17 ΣΥΡΟΣ 625,00 5000,00 1200,00 6200,00 
18 ΤΗΝΟΣ 1.250,00 10000,00 2400,00 12400,00 
19 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ 87,50 700,00 168,00 868,00 
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20 
ΝΑΞΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ 5.000,00 40000,00 9600,00 49600,00 
ΣΥΝΟΛΟ   139.900,00 33.576,00 173.476,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
                                         ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

Η παρούσα σύμβαση αρχίζει την ...η .................... 2018 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018.  
Το πρώτο τρίμηνο του έτους 2018 θα πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες για την 
Δημοπράτηση του έργου και την ανάδειξη αναδόχου. Από τον εκάστοτε Μάρτιο μέχρι και 
τον Οκτώβριο θα πραγματοποιηθούν οι  ψεκασμοί. Το τελευταίο δίμηνο Νοέμβριος και 
Δεκέμβριος κάθε έτους  θα συντάσσεται  η έκθεση πεπραγμένων από τις Δημοτικές 
Επιτροπές του άρθρου 5.  
 
                                                                ΑΡΘΡΟ 5 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 

Για την εκτέλεση , τον έλεγχο και την παραλαβή του Έργου, συγκροτείται Δημοτική 
Επιτροπή με τα ανωτέρω καθήκοντα. Τα μέλη της επιτροπής, ορίζονται από τον κάθε 
Δήμαρχο. 
Η επιτροπή αυτή , θα αποστέλλει βεβαίωση , καλής διενέργειας και έγκαιρης παραλαβής 
του μηνιαίου κύκλου εργασιών του Έργου , όπως και την ετήσια αναφορά καλής εκτέλεσης 
του Έργου, από τον ανάδοχο και θα την αποστέλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Σύμβασης, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ώστε να δρομολογείται η διαδικασίας 
πληρωμής του αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

 
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι 
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής 
πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το 
δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία 
του. 
 

ΑΡΘΡΟ 7  
ΡΗΤΡΕΣ 

 
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσης σύμβασης, οι οποίοι 
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής 
πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο  μέρος το 
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δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία 
του.  
 

ΑΡΘΡΟ 8  
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
Α) Υποκατάσταση. Απαγορεύεται στους ΟΤΑ η υποκατάσταση τους από τρίτο για την 
υλοποίηση του Έργου. Αν χωρίσει υποκατάσταση , τότε ευθύνεται για κάθε πταίσμα του 
τρίτου έναντι του Κύριου του έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα 
της. 
Β) Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ) που 
συντάσσονται από τους ΟΤΑ (και τους προστεθέντες και αντισυμβαλλόμενους) στο 
πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσης και της υλοποίησης του Έργου θα είναι πάντοτε στη 
διάθεση του Κυρίου του Έργου, οπότε αυτός το ζητήσει και χωρίς την καταβολή αμοιβής. 
Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του 
Έργου. 
Γ) Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή 
λύση αυτής, οι ΟΤΑ αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσουν σε τρίτους 
συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την 
προηγούμενη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες 
που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την υλοποίηση του Έργου και την υλοποίηση των 
υποχρεώσεων τους. 

 
ΑΡΘΡΟ 9  

                                               ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον  Κύριο του 
Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων. 

 
ΑΡΘΡΟ 10  

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και 
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα 
αρμόδια Δικαστήρια της Σύρου.  

                                               
                                                                        ΑΡΘΡΟ 11  
                                                      ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον 
εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.  
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 
συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική  
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σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση 
αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 
παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις 
τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται 
από αυτή την προγραμματική σύμβαση.  
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε 
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, έλαβε 
δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα. 
 
 

 
  ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ............................ 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ           Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 
 
1.Εισαγωγή 
Σας γνωρίζουμε ότι για την προστασία της δημόσιας υγείας κρίνεται αναγκαία η 
κατάρτιση και η υλοποίηση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών και για το έτος 
2018 ιδιαίτερα μετά από την επανεμφάνιση κρουσμάτων ελονοσίας και περιστατικών 
λοίμωξης από τον ιό του δυτικού Νείλου σε αρκετές περιοχές της χώρα μας, καθώς και η 
ύπαρξη κινδύνου εισαγωγής άλλων ιών που μεταδίδονται με κουνούπια (π.χ. ιών Zika, 
Δάγγειου πυρετού κά). 
Επίσης η υλοποίηση προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών  κρίνεται αναγκαία και 
για την εξάλειψη της όχλησης και των δυσμενών περιπτώσεων που προκαλεί η παρουσία 
κουνουπιών τόσο στην αγροτική όσο και στην τουριστική οικονομία των Κυκλάδων . 
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2.Σκοπός του έργου 
Το πρόγραμμα αποσκοπεί : α) στην καταπολέμηση των κοινών και ανωφελών 
κουνουπιών στο υδρόβιο στάδιο (αυγό ,προνύμφη ,νύμφη) με εφαρμογές τους σε τακτά 
χρονικά διαστήματα  σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν . 
3.Αντικείμενο του έργου 
Η εφαρμογή του έργου περιλαμβάνει : 
-τον συστηματικό έλεγχο των υδατοσυλλογών που αποτελούν εστίες αναπαραγωγής 
κουνουπιών για τον εντοπισμό παρουσίας αυγών-προνυμφών-νυμφών κουνουπιών. 
-την διενέργεια ψεκασμών στις εστίες , υδατοσυλλογές που φιλοξενούν αβγά, 
προνύμφες, νύμφες. 
-την παράδοση μηνιαίων αναφορών προόδου του έργου και τελικής έκθεσης 
πεπραγμένων που θα περιλαμβάνει ενέργειες, αποτελέσματα και υποβολή προτάσεων 
για την βελτιστοποίηση του έργου. 
-Διενέργεια δειγματοληψιών ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να 
διαπιστώνεται η αποτελεσματικότητα των εφαρμογών. 
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται με ψεκασμό από το έδαφος όλων των υπαίθριων εστιών 
εκκόλαψης που βρίσκονται σε δημόσιο χώρο οι οποίες είναι κάθε ποσότητα κυρίως 
στάσιμου νερού όπως: όχθες ποταμών, έλη, άχρηστα πηγάδια, χαντάκια,  φραγμένες 
υδρορροές, ανοικτές αποχετεύσεις και όπου αλλού μπορεί να παραμείνει ποσότητα 
στάσιμου νερού. 
Για την επιτυχή εφαρμογή των εντομοκτονιών κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία των 
Δήμων όσον αφορά: α)την υπόδειξη των περιοχών στις οποίες παρουσιάζονται 
προβλήματα από την ανάπτυξη κουνουπιών και β) τη χρήση του νερού των εστιών στο 
οποίο θα εφαρμοστεί ο ψεκασμός.  
Ενδεικτικά αναφέρουμε περιπτώσεις όπου το νερό μπορεί να χρησιμοποιείται για 
πότισμα ζώων ή φυτών ή να πρόκειται για οικολογικά προστατευόμενη περιοχή (natura 
κλπ) ή ύπαρξη κυψελών.  
4.Χρονική διάρκεια 
 Οι ψεκασμοί πρέπει να γίνουν κατά τους μήνες Μάρτιο ,Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο 
,Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.  
5.Περιοχές –Θέσεις εφαρμογής 
Οι περιοχές παρέμβασης του έργου είναι στους Δήμους: 1. ΑΜΟΡΓΟΥ, 2. ΑΝΔΡΟΥ, 3. 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, 4. ΘΗΡΑΣ, 5. ΙΟΥ, 6. ΚΕΑΣ, 7. ΚΙΜΩΛΟΥ 8. ΚΥΘΝΟΥ, 9. ΜΗΛΟΥ, 10. 
ΜΥΚΟΝΟΥ,  11. ΠΑΡΟΥ, 12. ΣΕΡΙΦΟΥ, 13. ΣΙΚΙΝΟΥ, 14. ΣΙΦΝΟΥ, 15. ΣΥΡΟΥ, 16. 
ΤΗΝΟΥ, 17. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ, 18.ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, 19. ΑΝΑΦΗΣ.  
 
 

Οι επιμέρους εργασίες αφορούν: 
α) Υγροτοπικά συστήματα (λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη, εκβολές ποταμών, χείμαρροι, 
αλυκές κ.α.) 
 
β)  Περιαστικό σύστημα (βιολογικοί και ρέματα) 
γ)  Αστικό σύστημα (φρεάτια ομβρίων, ρέματα που διασχίζουν οικισμούς, τσιμεντένια 

κανάλια κλπ, δεξαμενές συλλογής λυμάτων του αποχετευτικού συστήματος. 
Για τα παραπάνω ορίζεται συχνότητα εφαρμογής ανά 25 έως και 30 ημέρες 

 

 
6.Υποχρεώσεις αναδόχου 
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-Η ανάθεση του έργου μπορεί να γίνει, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπ. Υγείας, μόνο στο 
όνομα ατόμου που κατέχει τη σχετική άδεια του Υπ. Γεωργίας και η  οποία εκδίδεται για 
τις ειδικότητες γιατρού, γεωπόνου, φαρμακοποιού, χημικού, χημικού μηχανικού, επόπτη 
δημόσιας υγείας, τεχνολόγου γεωπόνου φυτικής παραγωγής και τεχνολόγου γεωπόνου 
θερμοκηπιακών καλλιεργειών. 
-Σε περίπτωση που ο ανάδοχος του έργου δεν κατέχει τα παραπάνω προσόντα θα πρέπει 
να ορίσει εγγράφως υπεύθυνο επιστήμονα, εφοδιασμένο με τη σχετική άδεια ο οποίος 
και θα έχει την ευθύνη της εφαρμογής και του συντονισμού του έργου. Επίσης  ευθύνη 
του αναδόχου είναι και η χορήγηση των κατάλληλων μέσων προστασίας στους εργάτες 
που θ’ απασχολεί όπως ειδικά υποδήματα (γαλότσες), κατάλληλες μάσκες (για την 
αποφυγή εισπνοής σταγονιδίων εντομοκτόνου) και αδιαπότιστη στολή καθώς και η 
παρακολούθηση του αν τηρούνται οι κανόνες ατομικής προφύλαξης από τους εργάτες 
κατά τον ψεκασμό. 
-Υποχρέωση επίσης του αναδόχου είναι: η υλοποίηση του αντικειμένου του έργου όπως 
αυτό περιγράφεται  στην παράγραφο (3). 
-Τα συνεργεία καταπολέμησης κουνουπιών του αναδόχου οφείλουν να παρουσιάζονται 
στους Δήμους κατά την ημέρα και ώρα που θα ορίζεται από το πρόγραμμα και θα 
ενημερώνουν εγκαίρως την επιτροπή παρακολούθησης του έργου.  
- Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εκπόνηση μηνιαίου προγράμματος εργασιών των 
συνεργείων του, το οποίο θα καταθέτει στην Επιτροπή Ελέγχου έγκαιρα για να 
καθίσταται πραγματοποιήσιμος ο έλεγχος από την παραπάνω επιτροπή. 
-Ο Ανάδοχος πρέπει, μέσω των Δήμων, να ενημερώνει τους μελισσοκομικούς 
συνεταιρισμούς πριν από την εφαρμογή του κάθε κύκλου. 
-O Aνάδοχος σε περίπτωση ψεκασμού υδατοσυλλογών θα πρέπει να λαμβάνει 
σοβαρά υπόψη του την χρήση για την οποία προορίζεται το νερό προκειμένου 

να αποφευχθεί κάθε περίπτωση ρύπανσης του περιβάλλοντος ή να 

προκληθεί τοξικότητα σε διάφορους υδρόβιους οργανισμούς . Ιδιαίτερη 
προσοχή χρειάζεται σε περιπτώσεις όπου το νερό χρησιμοποιείται για το 

πότισμα των ζώων και την άρδευση καλλιεργειών. 
Σε οικολογικά προστατευόμενες περιοχές (Natura κλπ) ενδείκνυται μόνο η 

χρήση των σκευασμάτων B.t.i (Bacillus thurigiensis subsp.israelensis )του 

οποίου η δράση είναι εκλεκτική.  
Δεν ενδείκνυται η χρήση οποιουδήποτε χημικού σκευάσματος για την 

καταπολέμηση των κουνουπιών σε ιχθυότροφα ύδατα , δεδομένου ότι όλα 
είναι περισσότερο ή λιγότερο τοξικά για τους υδρόβιου οργανισμούς και 

επομένως μπορεί να προκληθούν οικονομικές ζημιές , αλλά και βλαβερές 

επιπτώσεις στην Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον. Όσον αφορά τα βιολογικά 
σκευάσματα δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα ως προς την επίδρασή τους στα 

αλιεύματα και κυρίως στο γόνο. 
Οι αεροψεκασμοί , οι εκνεφώσεις από εδάφους σε κατοικημένες περιοχές 

και η εφαρμογή ακμαικτόνων βιοκτόνων από αέρος επιτρέπεται μόνο σε 

έκτακτες συνθήκες και μετά από χορήγηση σχετικής άδειας από το 
Υπουργείο Υγείας. 
- Για την επιτυχία του προγράμματος είναι απαραίτητη η συνεργασία του Αναδόχου  με 
τις κατά τόπους Δημοτικές Αρχές 
 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης και η παραλαβή του έργου θα γίνεται από 
τριμελείς επιτροπές ανά Περιφερειακή ενότητα στην οποία κρίνεται απαραίτητο να 
συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι των Δήμων και Γεωπόνος της Δ/νσης Αγροτικής 
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Ανάπτυξης ή των τοπικών τμημάτων Αγροτικής Οικονομίας και σε περίπτωση που δεν 
υπηρετεί Γεωπόνος θα αντικαθίσταται από  Επόπτη Δημόσιας Υγείας των κατά τόπους 
Περιφερειακών Ενοτήτων. Τα εγκεκριμένα σκευάσματα για την καταπολέμηση 
κουνουπιών είναι αυτά που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα εγκύκλιο  του Υπ. 
Αγροτικής Ανάπτυξης . 
Επισημαίνεται ότι η επιλογή και η δοσολογία των ψεκαστικών  διαλυμάτων που 
αναφέρονται στις ισχύουσες εγκυκλίους είναι αρμοδιότητα των γεωπόνων της Δ/νσης 
Αγροτικής Ανάπτυξης.  
 Τα εγκεκριμένα σκευάσματα για την καταπολέμηση των κουνουπιών 
αναφέρονται στο αριθμ.2397/24568/03-03-2017 (ΑΔΑ:ΩΔΣ0465ΦΥΟ-6ΧΝ) 

Έγγραφο Υποργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Τμήμα 

Φυτοπροστατευτικών & Βιοκτόνων προϊόντων)  
           Σημειώνεται ότι: 
α) Όλα τα παραπάνω σκευάσματα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα  με την 
έγκριση κυκλοφορίας τους , την ετικέτα τους και το έντυπο με τις οδηγίες 

ασφαλούς και ορθής χρήσης τους ώστε να επιτυγχάνεται η 

αποτελεσματικότητά τους αλλά και η προστασία του χρήστη, της Δημόσιας 
Υγείας και του Περιβάλλοντος. Οποιαδήποτε χρήση τους που δεν προβλέπεται από 
την έγκρισή κυκλοφορίας τους και την ετικέτα τους απαγορεύεται ρητώς 
β) Οποιαδήποτε άλλα σκευάσματα (πχ. φυτοπροστατευτικά προϊόντα) που τυχόν 
περιέχουν        κάποια δραστική ουσία για την εφαρμογή της κουνοποκτονίας αλλά δεν 
έχουν την έγκριση        κυκλοφορίας για χρήση εναντίον των κουνουπιών (δηλ. ως 
βιοκτόνα) απαγορεύονται να        χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των 
κουνουπιών. 
γ) Πέραν των εγκεκριμένων σκευασμάτων στη χώρα μας για χρήση εναντίον των 
κουνουπιών, οποιαδήποτε άλλα βιοκτόνα σκευάσματα αναφέρονται στη βιβλιογραφία, 
επιστημονικά συγγράμματα κλπ, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε προγράμματα 
καταπολέμησης κουνουπιών στη χώρα μας. 
δ) Εφόσον υπάρξουν αλλαγές των αναφερομένων φαρμάκων, μετά από νέες εγκυκλίους 
των    Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης καθώς και του Υπ. Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. 
 
            Συγκεκριμένα το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στους τομείς που αναφέρονται στον παρακάτω 

πίνακα .Σε περίπτωση που υποδειχθούν από τον Δήμο νέοι τόποι στους οποίους υπάρχουν εστίες 

αναπτύξεως κουνουπιών και οι οποίοι προστίθενται σε αυτούς που ήδη έχουν καταγραφεί ή 

αντικαθιστούν κάποιους από τους ήδη καταγεγραμμένους ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενεργήσει τις 

κουνουποκτονίες  σύμφωνα με τα νέα δεδομένα .Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η συνεργασία του 

αναδόχου με τις τοπικές Δημοτικές Αρχές.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ  

ΕΝΤΟΜΩΝ (ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ) 
 

ΣΤΗ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ 
Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
1 ΚΟΡΘΙΟΥ ΟΡΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ ΡΟΓΟ ΠΑΡΑΠΟΡΤΙ ΝΕΙΜΠΟΡΙΟ ΜΠΑΤΣΙ 50 
2 ΚΟΡΘΙΟΥ ΡΟΓΟ 50 
3 ΑΝΔΡΟΥ  ΠΑΡΑΠΟΡΤΙ 40 
4 ΑΝΔΡΟΥ ΝΕΙΜΠΟΡΙΟ 30 



7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 30
η
 Μαρτίου 2018 

30 

 

5 ΑΝΔΡΟΥ ΜΕΝΗΤΕΣ 30 
6 ΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑΛΙΑ 100 
7 ΑΝΔΡΟΥ ΛΑΜΥΡΑ 100 
8 ΑΝΔΡΟΥ ΑΓ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ 50 
9 ΑΝΔΡΟΥ ΠΛΑΚΟΥΡΕΣ 50 

10 ΥΔΡΟΥΣΑΣ ΜΠΑΤΣΙ 200 
11 ΥΔΡΟΥΣΑΣ ΑΤΕΝΙ 200 
12 ΥΔΡΟΥΣΑΣ ΡΕΜΜΑΤΑ 100 
13 ΥΔΡΟΥΣΑΣ ΓΑΥΡΙΟ 100 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΟΡΓΟΥ 
Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
1 ΑΜΟΡΓΟΥ ΑΙΓΙΑΛΗ ΡΕΜΑ ΠΟΤΑΜΟΥ  2 
2  ΑΙΓΙΑΛΗ ΒΑΤΟΣ  9 
3  ΑΙΓΙΑΛΗ ΕΜΠΟΡΙΟΙ 2,5 
4  ΑΙΓΙΑΛΗ ΜΑΡΩΝΙΑ 0,5 
5  ΚΑΤΑΠΟΛΑ ΡΕΜΑ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΗΣ 0,6 
6  ΚΑΤΑΠΟΛΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΕΜΑ 1,2 
7  ΑΡΚΕΣΙΝΗ  ΛΑΚΟΣ 1 
8  ΚΑΤΑΠΟΛΟ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ 5 
9  ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ 85 ΣΗΜ ΕΣΤΙΕΣ  

10  ΜΑΡΩΝΙΑ 0,1 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
1 ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΨΑΡΑΛΥΚΗ 70 

ΣΤΗ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ 
1  ΚΑΛΝΤΕΡΑ 3 
2  ΔΕΞΑΝΕΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕΣΣΑΡΙΑ 1 
3  ΦΥΤΩΡΙΟ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ 11 
4  ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ 1 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΗΤΩΝ 
Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
1 ΙΗΤΩΝ ΜΥΛΟΠΟΤΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

2  ΨΑΘΗ 

3  ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΟΤΗ 

4  ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΙΟΚΑ 

5  ΑΛΜΥΡΟΣ ΧΑΔΑ 

6  ΛΙΜΑΝΙ (ΞΕΝ. ΛΗΤΩ) 

7  ΛΙΜΑΝΙ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΑΡΠΑΚΗ) 

8  ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 

9  ΛΙΜΑΝΙ (WC ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ) 

10  ΧΩΡΑ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΒΟΥΡΑ 

11  ΛΙΜΑΝΙ 1 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ 

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
1 ΚΕΑΣ ΠΟΙΣΣΕΣ 2 
2  ΚΟΡΗΣΣΙΑ 1,5 
3  ΒΟΥΡΚΑΡΙ 0,5 
4  ΟΤΖΙΑ 1,5 
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ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΜΩΛΟΥ 
Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
1 ΚΙΜΩΛΟΥ ΒΟΚΑ 3 
2  ΛΙΜΝΗ ΑΛΥΚΗΣ 5 
3  ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΒΟΘΡΟΙ ΨΑΘΗΣ 1 
4  ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΚΑΣ 0,5 
5  ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΗΓΑΔΟΣ 1 
6  ΧΥΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΚΚΙΝΑ 5 
7  ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΚΑΙ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΨΑΘΗΣ 2 
8  ΟΜΒΡΟΔΕΚΤΕΣ ΞΕΥΡΗ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΑ 0,5 
9  ΚΑΣΤΡΟ ΧΩΡΙΟΥ 1 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΝΟΥ 
Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
1 ΚΥΘΝΟΥ ΛΟΥΤΡΑ ΜΕΡΙΧΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΝΑΛΑ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΑΓ. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

500 

    

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΗΛΟΥ 
Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
1 ΜΗΛΟΥ ΑΛΥΚΕΣ 526,25 
2  ΚΑΤΩ ΚΩΜΙΑ 10 
3  ΠΑΝΩ ΚΩΜΙΑ 8,7 
4  ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗ 72 
5  ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ 7,5 
6  ΒΟΥΡΛΑ 0,82 
7  ΑΓΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  5.2 
8  ΠΡΟΒΑΤΑΣ 49 

 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
1 ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 4 
2  ΠΑΝΟΡΜΟΣ 3 
3  ΦΤΕΛΙΑ 3 
4  ΒΙΟΚΑ ΑΛΟΓΟΜΑΝΔΡΑ 1 
5  ΛΕΙΒΑΔΑΚΙΑ 2 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΥ 
Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
1 ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΛΙΒΑΔΙΑ 10 
2  ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 2 
3  ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ 3 
4  ΒΙΟΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 10 
5  ΠΟΥΝΤΑ 2 
6 ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΛΙΜΝΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 
7  ΑΛΙΚΗ 1 
8 ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ ΜΩΛΟΣ – ΛΙΜΝΕΣ 20 
9  ΒΙΟΚΑ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ 3 
10 ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ ΛΟΓΑΡΑΣ 3 
11  ΔΡΥΟΣ – ΣΤΕΡΝΕΣ 3 
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12  ΒΙΟΚΑ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ 5 
13 ΚΩΣΤΟΥ ΚΩΣΤΟΣ 2 
14 ΛΕΥΚΩΝ ΛΕΥΚΕΣ 2 
15 ΝΑΟΥΣΑΣ ΛΙΜΝΕΣ 10 
16  ΛΑΓΓΕΡΗ 2 
17  ΑΜΠΕΛΑΣ 2 
18  ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 2 
19  ΒΙΟΚΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 6 
20  ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ 3 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΙΦΟΥ 
Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
1  ΤΣΙΛΙΠΑΚΙ (ΛΙΜΝΗ) 20 
2  ΤΣΙΛΙΠΑΚΙ (ΒΙΟΚΑ) 6 
3  ΣΤΕΝΟ 0,3 
4  ΚΑΛΙΤΣΟΣ 1 
5  ΓΑΛΑΝΗ 1 
6  ΛΙΒΑΔΙ 1 
7  ΧΩΡΑ ΛΑΓΓΑΔΙ 1 
8  ΣΥΚΑΜΙΑ 1 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΙΝΟΥ 
Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
1  ΞΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΛΛΟΠΡΟΝΟΙΑ 4 
2  ΧΩΡΟΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 0,5 
3  ΧΑΔΑ ΘΕΣΗ ΤΣΙΝΚΟΥΡΑ 1 
4  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 0,5 
5  ΛΙΜΑΝΙ 1 

 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΦΝΟΥ 

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
1  ΒΙΟΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ 8 
2  ΒΙΟΚΑ ΚΑΣΤΡΟΥ 4 
3  ΒΙΟΚΑ ΚΑΜΑΡΩΝ 4 
4  ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΜΑΡΩΝ 6 
5  ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ 4 
6  ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΑΡΟΥ 8 
7  ΡΕΜΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΠΕΤΑΛΙ ΕΩΣ ΚΑΣΤΡΟ 7 
8  ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΡΕΜΑ 4 
9  ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΘΙΟΥ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ 

4 

10  ΡΕΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΡΟΥΛΙΔΙΩΝ 4 
11  ΡΕΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥΛΑΤΗ 4 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
1 ΦΟΙΝΙΚΑ ΦΕΤΟΥΡΗ 7,5 
2  ΦΟΙΝΙΚΑΣ 10 
3  ΡΕΜΑ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΙΑΡΩΠΑ ΡΕΜΑ ΝΙΚΟΡΕΣΗ 30 
4  ΚΥΡΙΟ ΡΕΜΑ ΜΕΓΑ ΓΥΑΛΟΥ 8 
5  ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜ. ΚΤΗΜΑΤΟΣ  ΒΚ 143 (ΓΑΛΗΣΣΑΣ) 27 
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6  ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΒΑΡΗΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΕ 

ΑΥΤΟ 

30 

7  ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1,5 
8  ΕΚΒΟΛΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΟΠΑΚΑ 7 
9  ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΚΙΝΙΟΥ 20 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΝΟΥ 
Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
1 ΚΩΜΗΣ ΛΙΒΑΔΙ ΚΩΜΗΣ 8 
2 ΤΡΙΑΝΤΑΡΟΣ ΠΟΡΤΟ 8 
3 ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 3 
4 ΚΤΙΚΑΔΟΣ ΚΟΝΙΑ 3 
5 ΣΤΕΝΗ ΣΤΕΝΗ 3 
6 ΑΓΑΠΗ ΑΓΑΠΗ 3 
7 ΠΡΑΝΟΡΜΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΣ 3 
8 ΤΡΙΑΝΤΑΡΟΣ ΑΓ. ΣΩΣΤΗ 2 
9 ΦΑΛΑΤΑΔΟΣ ΦΑΛΑΤΑΔΟΣ 3 
10 ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΑΛΛΟΝΗ 4 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 
Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 

1  ΛΙΒΑΔΙ 10 
2  ΛΙΜΑΝΙ 1 
3  ΑΙΓΙΑΛΗ 1 
4  ΚΑΜΒΟΣΤΑΣΗ 5 

 
 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
1 ΝΑΞΟΥ ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΝΑΧΟΣ ΚΑΜΠΙΓΚ ΠΡΟΣ ΔΡΟΜΟ 

ΑΓΕΡΣΑΝΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑ (ΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΩΔΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) 

20 

2  ΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΩΔΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΞΕΝ ΑΣΤΙΡ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣ ΒΙΛΑ ΝΑΞΙΑ 

12 

3  ΡΕΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΜ ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ ΚΑΙ ΞΕΝ. ΣΕΡΓΗ 0,5 
4  ΡΕΜΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΑΤ/ΜΑ ΝΤΙΖΙ ΑΙΣ 1 
5  ΡΕΜΑ ΔΥΤΙΚΑ ΞΕΝ. ΑΛΚΥΟΝΗ 2 
6  ΡΕΜΑ ΣΤΑ ΕΝ. ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΥ 1,5 
7  ΡΕΜΑ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΟΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΝΙΚΟΥ 1,5 
8  ΡΕΜΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΞΕΝ ΣΑΜΕΡ ΜΕΜΟΡΙΣ  3,5 
9  ΑΠΟ ΕΝΟΙΚ. ΔΩΜΑΤΙΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΜΕΧΡΙ ΔΡΟΜΟ 

ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 

1 

10  ΑΠΟ ΔΡΟΜΟ ΤΥΡΟΚΟΜΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΝ. ΓΡΙΒΑ ΜΕΧΡΙ ΒΙΟΚΑ 3,5 
11  ΓΕΦΥΡΙ ΦΙΛΙΠΠΙΔΕΝΑΣ ΠΡΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ 0,5 
12  ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΑΛΥΚΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ  90 
13  ΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΟΙΚ. ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 16 
14  ΛΙΜΝΕΣ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 50 
15  ΠΗΓΑΔΕΣ Ν. ΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 16 
16  ΠΗΓΑΔΕΣ ΝΔ ΛΙΜΗΣ ΠΑΝΤΙΚΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΤΕΡΝΑ ΜΠΙΡΙΚΟΥ 20 
17  ΡΕΜΑ ΠΑΡΑΤΡΕΧΟΥ 4 
18  ΡΕΜΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΕΛΑΝΩΝ 1 
19  ΛΙΜΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΓΛΑΣ ΚΑ ΡΕΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ 

17 
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20  ΛΙΜΝΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 60 
21  ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣΣΟΥ 40 
22  ΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΞΕΝ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 19 
23  ΒΙΟΚΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥ (ΡΕΜΑ) 1 
24  ΒΙΟΚΑ ΑΠΟΛΛΩΝΑ (ΦΡΕΑΤΙΟ) 0,5 
25  ΡΕΜΑ ΜΕΛΑΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΜΙΝΑΚΙ ΕΩΣ ΦΥΡΟΑ 2 
26  ΕΓΓΑΡΕΣ ΡΕΜΑ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑ ΕΩΣ ΑΜΜΙΤΗ 29 
27  ΕΓΓΑΡΕΣ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΧΡΙ ΒΙΟΚΑ 15 
28  ΕΓΓΑΡΕΣ ΣΤΑ ΠΗΓΑΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  1 
29  ΚΑΛΑΝΤΟΣ (ΛΙΜΝΗ-ΡΕΜΑ) 50 
30  ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ (ΦΡΕΑΤΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΑ) 50  

31 ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΙΟΥ ΣΕ ΒΟΘΡΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΑ (70 

ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ) 

 

32  ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (30 ΣΗΜ ΕΣΤΙΕΣ)  

33 ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 250 ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ  

34  ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ 40 ΣΗΜ ΕΣΤΙΕΣ  

35  ΤΣΙΓΓΟΥΡΙ ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΑΙ 20 ΣΗΜ ΕΣΤΙΕΣ  

36  ΛΕΙΒΑΔΙ ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΑΙ 20 ΣΗΜ ΕΣΤΙΕΣ  

37  ΛΙΟΛΙΟΥ 20 ΣΗΜ ΕΣΤΙΕΣ  

38 ΔΟΝΟΥΣΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ 200 ΣΗΜ ΕΣΤΙΕΣ  

 
……….» 

 

Η έναρξη εφαρμογής του προγράμματος είναι σημαντικό να αρχίζει το μήνα Μάρτιο 

ώστε να μην διαφύγει ο πρώτος ενήλικος πληθυσμός οπότε θα δημιουργηθούν νέες εστίες οι 

οποίες θα συμβάλουν στο να δημιουργηθεί έξαρση του πληθυσμού σε ευνοϊκότερες 

συνθήκες όπως π.χ. τους θερινούς μήνες .  

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας για την υλοποίηση του έργου. 

 

Εισηγούμαστε την έγκριση της εν λόγω Προγραμματικής σύμβασης και τη συγκρότηση 

τριμελούς επιτροπής διενέργειας και παραλαβής του έργου αποτελούμενης από τους:  

 Ιωάννη Ευαγγέλου, Δήμαρχο Κέας 

 Δημήτριο Καβαλιέρο, Αντιδήμαρχο Κέας και  

 Στέφανο Βρεττό, Αντιδήμαρχο Κέας. 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

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

σχετικές διατάξεις, το σχέδιο της σύμβασης και την εισήγηση του Δημάρχου του  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την 

«Καταπολέμηση κουνουπιών έτους 2018» ως αναφέρεται ανωτέρω 

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου για την υπογραφή της σύμβασης. 

3. Συγκροτεί δημοτική Επιτροπή Διενέργειας και Παραλαβής του Έργου στη χωρική 

αρμοδιότητα του Δήμου Κέας, αποτελούμενη από τους: 

 Ιωάννη Ευαγγέλου, Δήμαρχο Κέας 
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 Δημήτριο Καβαλιέρο, Αντιδήμαρχο Κέας και  

 Στέφανο Βρεττό, Αντιδήμαρχο Κέας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 69/2018 

 

 

Θέμα 16
ο
: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου  

Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών  (1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του 

έργου «Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία».  
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος 

το 16
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με το υπ' αριθ. Πρωτ. 146645/3949/17-

26.02.2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, μας διαβιβάστηκε ο 1ος ΑΠΕ και 

το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία» 

με ανάδοχο τον κ.Κωνσταντίνο Παπαπάνο , τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα. (1ος ΑΠΕ 

με την αιτιολογική έκθεση, 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με το πρακτικό εξακρίβωσης κόστους νέων 

εργασιών).  

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.  

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

ανωτέρω έγγραφα και την εισήγηση του Δημάρχου . 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου  «Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου 

μπάσκετ στην Κορησσία» , όπως μας διαβιβάστηκαν με το υπ' αριθ. Πρωτ. 146645/3949/17-

26.02.2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 70/2018 

 

 

 

 

 

Θέμα 17
ο
: Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στο Δίκτυο Αειφόρων 

Νήσων Αιγαίου «ΔΑΦΝΗ» - ετήσια συνδρομή.  
 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ . Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 17
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, η «ΔΑΦΝΗ» είναι αστική μη 

κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία μέσω των οργάνων και της λειτουργίας της επιθυμεί να 

συμβάλει: 1) στη διατήρηση και προστασία του αιγαιοπελαγίτικου περιβάλλοντος το 

οποίο αποτελεί βασικό οικονομικό πόρο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, 2) στην ενδυνάμωση 

του ρόλου της τοπικής κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης των νησιών, 3) στη 

διαμόρφωση μέσα από το διπλό σύστημα στοχοθετήσεων και ελέγχων, των προϋποθέσεων 

για υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των νησιών εκείνων που στοχεύουν στην πιστοποίηση της 

ποιότητας, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού, 4) στη δημιουργία των βάσεων για 



7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 30
η
 Μαρτίου 2018 

36 

 

επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των νησιών του Αιγαίου σε θέματα που αφορούν την 

προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη των 

τοπικών κοινοτήτων. 

Ο Δήμος Κέας ήταν ο πρώτος, εκ των 37 Δήμων που μετέχουν στο Δίκτυο, που 

πιστοποιήθηκε με Σήμα Αειφορίας, για το 2007, ενώ το έτος 2018 υλοποιεί το πρόγραμμα 

ΣΒΑΚ. 

Η αναπτυξιακή πολιτική του νησιού, από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, 

στοχεύει στη δημιουργία υποδομών που θα ενισχύσουν τον τουρισμό, θα αναδείξουν τον 

πολιτισμό και θα βελτιώσουν τη ζωή των κατοίκων του νησιού, σύμφωνα με ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο θα προστατεύει το φυσικό περιβάλλον του νησιού, δεν 

θα αλλοιώσει τη φυσιογνωμία του και δεν θα αποσαθρώσει τον κοινωνικό ιστό. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Κέας να λάβει απόφαση, με την οποία να εγκρίνει 

τη συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο και τη σχετική δαπάνη για την ετήσια εισφορά 

συμμετοχής, ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00 €), που θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6161.0001 του 

προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 του Δήμου καθώς και να ορίσει τον εκπρόσωπο του Δήμου 

με τον αναπληρωτή του σε αυτό.  

Επίσης εισηγούμαστε στο δημοτικό συμβούλιο τον ορισμό εκπρόσωπου του Δήμου 

το Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου με αναπληρωτή του, τον δημοτικό σύμβουλο, κ. Γεώργιο 

Πατητή. 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

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

εισήγηση του Δημάρχου, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου και 

τη δαπάνη της ετήσιας εισφοράς, ύψους 1.000,00 €, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6161.0001 

του προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 του Δήμου Κέας.  

Ορίζει ως εκπρόσωπου του Δήμου το Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου με 

αναπληρωτή του, τον δημοτικό σύμβουλο, κ. Γεώργιο Πατητή. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 71/2018 

Θέμα 18
ο
: Απόφαση επί αιτήματος Κ.Κ.Ε. για τοποθέτηση μνημείου στη νήσο 

Μακρόνησο. 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 18
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με αίτημά του, το 

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, μας γνωστοποιεί ότι με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 

100 χρόνων από την ίδρυσή του, η Κεντρική του Επιτροπή προτίθεται να προκηρύξει 

ανοιχτό Πανελλήνιο Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό δημιουργίας μνημείου που θα τοποθετηθεί 

στη Μακρόνησο, ως φόρος τιμής στους αγωνιστές που φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν 

στο νησί.  

Ο ακριβής χώρος τοποθέτησης του μνημείου, αποτυπώνεται σε τοπογραφικό 

διάγραμμα που επισυνάπτεται. Για την ολοκλήρωση των σχεδιασμών ο αιτών προσδοκά στη 
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συναίνεση και τη βοήθεια του Δήμου μας, ενώ μας διαβεβαιώνει ότι θα προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες με το Υπουργείο Πολιτισμού.  

Αναγνωρίζοντας την ιστορικότητα του τόπου, τα βασανιστήρια όσων φυλακίστηκαν 

στο νησί, καθώς και την αναγκαιότητα απόδοσης τιμής σε αυτούς, κρίνουμε θεμιτή όσο και 

απαραίτητη την κατασκευή και τοποθέτηση ενός μνημείου στη Μακρόνησο ως ελάχιστο 

φόρο τιμής.  

Για το λόγο αυτό, εισηγούμαστε θετικά ως προς το αίτημα τοποθέτησης του 

προαναφερθέντος μνημείου στη νήσο Μακρόνησο και της υποστήριξής μας στις 

απαραίτητες ενέργειες προκειμένου για τη λήψη της σχετικής αδειοδότησης, με την 

παράκληση να συμμετέχει εκπρόσωπος του Δήμου στην επιτροπή που θα αποφασίσει για το 

εν λόγω μνημείο.  

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

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

ανωτέρω και την εισήγηση του Δημάρχου, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Γνωμοδοτεί θετικά ως προς το αίτημα τοποθέτησης του προαναφερθέντος μνημείου 

στη νήσο Μακρόνησο και της υποστήριξής μας στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου για 

τη λήψη της σχετικής αδειοδότησης, με την παράκληση να συμμετέχει εκπρόσωπος του 

Δήμου στην επιτροπή που θα αποφασίσει για το εν λόγω μνημείο.  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 72/2018 

 
Θέμα 19

ο
: Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ” και εκτέλεση της προμήθειας μέσω της απευθείας 

ανάθεσης.  
 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στην Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου εισηγούμενος το 19
ο
 

θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 75/2018 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής: 

«Στις 14 Μαρτίου 2018 διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, με τους όρους που περιγράφονται στην με αρ. 41/2018 απόφαση 

της Ο.Ε. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του 

Ν.4412/2016. 

Κατά την διαδικασία του διαγωνισμού δεν προσήλθε κανείς να καταθέσει προσφορά και 

ουδέποτε κατατέθηκε Φάκελος Προσφοράς στο γραφείο του Πρωτοκόλλου με θέμα: “ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”, οπότε ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος. 

Η επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού συνέταξε και υπέβαλε το 

υπ’ αριθμ. 822/14.3.2018 Πρακτικό διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ” που απέβη άγονος. 
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Κατόπιν τούτου εισηγούμαστε την απ’ ευθείας ανάθεση για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ” από το Δημοτικό Συμβούλιο με την διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ.1 και άρθρο 221 παρ.1 του Ν.4412/2016. 

 

Περιγραφή 

Είδους 

Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ  

(χωρίς ΦΠΑ) 

1.Τσιμέντο 

Σάκος 50 

Kgr 500 

 

7,50 

 

 

  

2.Ασβέστης  

Σάκος 20 

Kgr 316 

 

2,30 

 

 

  

3.Τσιμεντόλιθο

ς 15x17x31 Τεμάχια 1500 

 

2,30 

   

4.Άμμος(χύμα) m3 160 

 

 

22,00 

 

 

 

 

 

  

5.Χαλίκι (χύμα) m3 160 

 

  

6.Σίδηρος S500 Kgr 3000 

 

1,20 

 

 

  

7.Δομικό 

πλέγμα (15x25) Τεμάχια 200 

 

14,00 

   

8.Φελιζόλ 

θερμοπρόσοψης 

πάχους 3 mm m2 40 

 

6,50 

   

9.Κόλλα 

θερμοπρόσοψης Τεμάχια 20    

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126564
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679
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(25kg) 11,00 

 

10.Σοβάς 

θερμοπρόσοψης 

(25kg) Τεμάχια 6 49,80   

11.Τούβλο 

διπλό Νο 12 

(9x12x19) Τεμάχια 800 0,20   

12.Τούβλο 

μονό Νο 6 

(6x9x19) Τεμάχια 200 0,15   

13.Ετοιμο 

σκυρόδεμα 

C16/20 m
3
 190 90,00   

 

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα με την ανωτέρω απόφασή της: 

Α. Ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού 

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ” και ως εκ τούτου κήρυξε τον ανωτέρω 

διαγωνισμό ως άγονο, λόγω μη προσέλευσης ενδιαφερομένων για την υποβολή προσφορών 

και 

Β. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να λάβει σχετική 

απόφαση, για την απευθείας ανάθεση της παραπάνω προμήθειας με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει : 

Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας οικοδομικών υλικών, με τη διαδικασία 

της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση. 

 

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

1. Το υπ’ αριθμ. 822/14.3.2018 Πρακτικό διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμών Προμηθειών, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών,  

2. την υπ’ αριθμ. 75/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα (άρθρο 106 παρ.5 του 

Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010) περί  “Απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης” , λόγω 

άγονου, 

4. Την πρόταση του Προέδρου όπως το σώμα εγκρίνει την απευθείας ανάθεση με 

διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση. 

http://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-65-αρμοδιότητες-του-δημοτικού-συμ/
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της Προμήθειας Οικοδομικών Υλικών, με τη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 73/2018 
 

 

Θέμα 20
ο
: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Συντήρησης 

και υποστήριξης εφαρμογών του ΟΠΣ SHR (προγράμματος μισθοδοσίας) για το 2017-

18” , 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 20
ο
 

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 “Συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών του ΟΠΣ 

SHR (προγράμματος μισθοδοσίας) για το 2017-18”. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε τον Δήμαρχο 

 

ΑΠOΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγράφου 5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016 

το από 21/03/2018 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Συντήρησης και 

υποστήριξης εφαρμογών του ΟΠΣ SHR (προγράμματος μισθοδοσίας) για το 2017-18” και 

του τιμολογίου από την εταιρία  «SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 74/2018 

Θέμα 21
ο
: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Μεταφοράς 

ανταλλακτικού για το μηχάνημα έργου του Δήμου (γκρέϊντερ) για επισκευή” , 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 21
ο
 

θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 
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«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 “Μεταφοράς ανταλλακτικού για το μηχάνημα έργου 

του Δήμου (γκρέϊντερ) για επισκευή”. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε τον Δήμαρχο, 

ΑΠOΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγράφου 5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016 

το από 22/03/2018 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Μεταφοράς 

ανταλλακτικού για το μηχάνημα έργου του Δήμου (γκρέϊντερ) για επισκευή” και του 

τιμολογίου από τον κ. Συμεών Μορφωνιό. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 75/2018 
 

Θέμα 22
ο
: Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της 

υπηρεσίας “Απολύμανσης – μυοκτονίας – εντομοκτονίας στα κτίρια 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 22
ο
 

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 “Απολύμανσης – μυοκτονίας – εντομοκτονίας στα 

κτίρια του Δήμου Κέας”. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε τον Δήμαρχο, 

 

ΑΠOΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγράφου 5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016 

το από 19/03/2018 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας  “Απολύμανσης – 

μυοκτονίας – εντομοκτονίας στα κτίρια του Δήμου Κέας” και του τιμολογίου από τον  

κ.Γεώργιο Ζορμπάνο. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:  76/2018 
 

 
Θέμα 23

ο
: Αντικατάσταση μελών επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου 

«Ολοκλήρωση εργασιών σφαγείων Δ. Κέας».  
 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη 

Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 23
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, 

σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 171/87: «1.Οι κατά τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 

του ν. 3669/2008 (Α' 116), επιτροπές παραλαβής των έργων ορίζονται από το Δημοτικό 

Συμβούλιο, αφού προηγουμένως η Διευθύνουσα Υπηρεσία ανακοινώσει την περαίωση του 

έργου και τη σύνταξη της τελικής επιμετρήσεως στην Προϊσταμένη Αρχή και ζητήσει την 

παραλαβή του. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 171/87: «1.Οι κατά τις διατάξεις των 

άρθρων 73 και 75 του ν. 3669/2008 (Α' 116), επιτροπές παραλαβής των έργων ορίζονται 

από το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως η Διευθύνουσα Υπηρεσία ανακοινώσει 

την περαίωση του έργου και τη σύνταξη της τελικής επιμετρήσεως στην Προϊσταμένη Αρχή 

και ζητήσει την παραλαβή του. Οι επιτροπές παραλαβής, με την επιφύλαξη των διατάξεων 

της παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ. 171/1987 (Α' 84), αποτελούνται από έναν δημοτικό 

σύμβουλο και για έργα προϋπολογισμού κάτω των 1.000.000 ευρώ από δύο υπαλλήλους 

κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή έναν υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ενός 

υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών. 
 Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κέας  είχε ανακοινώσει την πραγματοποίηση 

κλήρωσης με το υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 4924/30-11-2017 έγγραφό της, το οποίο θυροκολλήθηκε 

στο Δημαρχείο Κέας και διενήργησε την υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 4940/1-12-2017 κλήρωση για 

την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), που συγκρότησαν την 

“Επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών σφαγείου Δ. 

Κέας». Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 

4940/1-12-2017 Πρακτικό Κληρώσεως όπως φαίνεται ακολούθως: 
 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Γεώργιος Γεωργουσόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

2 Φωτεινή Πολλάτου Μηχανικός  Έργων Υποδομής ΤΕ 

3 Δημήτριος Καβαλιέρος Δημοτικός Σύμβουλος 
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Μαργαρίτα  Ζαράνη Δομικών Έργων ΤΕ 

2 Νικολέττα Δελασούδα Δομικών Έργων ΤΕ 

3 Βρεττός Στέφανος Δημοτικός Σύμβουλος 

 

Η συγκρότηση της επιτροπής εγκρίθηκε με την 247/2017 απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Κέας. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων με το υπ’ αριθ. πρωτοκ. 

147999/3982/17-23.03.2018  έγγραφό της ζήτησε την αντικατάσταση των μελών της 

Επιτροπής, όσων αφορά τους Υπαλλήλους, λόγω διαπιστωθέντων κωλυμάτων συμμετοχής, 

παραθέτοντας τα νέα μέλη που δύναται να συμμετάσχουν είτε ως μέλη, είτε ως 

αναπληρωτές στην Οριστική Παραλαβή του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών σφαγείου Δ. 

Κέας». 
Το τακτικό και το αναπληρωματικό  μέλος  που κληρώθηκαν εκ των Δημοτικών 

Συμβούλων παραμένουν ως έχει, εφόσον δεν συντρέχει αντίστοιχο κώλυμα. 

Την Τετάρτη 28η Μαρτίου 2018, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κέας, Γραφείο 

Δημάρχου, διενεργήθηκε από την Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Δεμένεγα Δήμητρα, 

ενώπιον της κας Βασιλικής Πετρή και της κας Μαριάννας Μωραϊτη, υπαλλήλων της 

Οικονομικής Υπηρεσίας, κλήρωση για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την 

“Επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών 

σφαγείου Δ. Κέας», σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. πρωτ. 968-26/03/2018, τοιχοκολληθείσα 

σχετική ανακοίνωση . 

Στο με αριθ. Πρωτ.  970-26/03/2018 έγγραφο  αναφέρονται οι υπάλληλοι  που πληρούν 

τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στην “Επιτροπή προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών σφαγείου Δ. Κέας»”, οι οποίοι είναι οι 

κάτωθι : 

 

1.Γεωργουσόπουλος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

2.Μαρία Μίχου, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 

3.Ελένη Κανάκη,Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 

4.Ιωάννης Μάστορης ,Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 
 
Η κ. Δήμητρα Δεμένεγα, προχώρησε στην κλήρωση των μελών από τους αναφερόμενους 

στην ανωτέρω λίστα υπαλλήλους με επιλογή κλήρου. Πρώτα διενεργήθηκε κλήρωση για τα 

τακτικά μέλη και έπειτα για τα αναπληρωματικά. 

 

Τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφηκαν σε Πίνακα κατά σειρά κλήρωσης: 

 

 



7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 30
η
 Μαρτίου 2018 

44 

 

 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Γεώργιος Γεωργουσόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

2 Μαρία  Μίχου Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 

3 Δημήτριος Καβαλιέρος Δημοτικός Σύμβουλος 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Ελένη Κανάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 

2 Ιωάννης  Μάστορης Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 

3 Βρεττός Στέφανος Δημοτικός Σύμβουλος 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Αντικαθιστά τα μέλη της “Επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση 

εργασιών σφαγείου Δ. Κέας»”, όπως αυτή είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 247/2017, και 

συγκροτεί εκ νέου την “Επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση 

εργασιών σφαγείου Δ. Κέας»” η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη: 
 

 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Γεώργιος Γεωργουσόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

2 Μαρία  Μίχου Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 

3 Δημήτριος Καβαλιέρος Δημοτικός Σύμβουλος 

 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Ελένη Κανάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 

2 Ιωάννης  Μάστορης Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 
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3 Βρεττός Στέφανος Δημοτικός Σύμβουλος 

Έργο της επιτροπής είναι η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Επιτροπή οριστικής 

παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών σφαγείου Δ. Κέας». 
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της τα κάτωθι: 

Υπ’ αρίθμ. Πρωτ.968/26.03.2018 Ανακοίνωση. 

      Υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 969/26.03.2018 Αποδεικτικό Ανάρτησης. 

      Υπ’ αρίθμ. πρωτ. 970/26.03.2018 Λίστα Υπαλλήλων. 

Υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 1015/28.03.2018 Πρακτικό Κλήρωσης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:77/2018 

 
Θέμα 24

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

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος 

το 24
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 356/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών 

προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δεξαμενής ύδρευσης και την υπ' 

αριθ. 483/2017 απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας δεξαμενής 

ύδρευσης ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία AQUASTAR ABEE, στην οποία ο Δήμος 

Κέας έκανε ανάθεση, διάρκειας έως 31/12/2017. 

1.Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της σύμβασης και δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό 

αντικείμενο της προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης, όπως προβλεπόταν στο εγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα η ανάδοχος εταιρεία AQUASTAR ABEE υπέβαλε εμπρόθεσμα το υπ' 

αριθ. Πρωτ. 5315/20.12.2017 αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών. Στην αίτησή της η 

ανάδοχος εταιρεία AQUASTAR ABEE αναφέρει ότι “η απαραίτητη υποδομή υποδοχής για 

την τοποθέτηση της δεξαμενής δεν είχε κατασκευαστεί ακόμα και αιτούμαστε τη χορήγηση 

της παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της υπ’αριθ. 4640/14-11-2017 σύμβασης προμήθειας 

δεξαμενής, διάρκειας ενός (1) μήνα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγηθήκαμε την χρονική παράταση της σύμβασης 

έως 31/01/2018 . 

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

διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση 

του Δημάρχου, ενέκρινε την παράταση του χρόνου εκτέλεσης της υπ’αριθ. 4640/14-11-

2017 σύμβασης προμήθειας δεξαμενής, έως 31/01/2018. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα 

αριθμό: 276/2017. 

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. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγηθήκαμε την χρονική παράταση της σύμβασης 

έως 28/02/2018 . 

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

διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση 

του Δημάρχου ενέκρινε την παράταση της σύμβασης προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης 

από την AQUASTAR ABEE έως 28 Φεβρουαρίου 2018 .Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα 

αριθμό: 29/2018. 

3.Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της παράτασης και δεν είχε ολοκληρωθεί το φυσικό 

αντικείμενο της προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης, όπως προβλεπόταν στο εγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα η ανάδοχος εταιρεία AQUASTAR ABEE υπέβαλε εμπρόθεσμα το υπ' 

αριθ. Πρωτ. 615/26.02.2018 αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών. Στην αίτησή της η 

ανάδοχος εταιρεία AQUASTAR ABEE αναφέρει ότι “η απαραίτητη υποδομή υποδοχής για 

την τοποθέτηση της δεξαμενής δεν είχε κατασκευαστεί ακόμα λόγω έντονων καιρικών 

φαινομένων στην περιοχή και αιτούμαστε τη χορήγηση της παράτασης του χρόνου 

εκτέλεσης της υπ’αριθ. 4640/14- 11-2017 σύμβασης προμήθειας δεξαμενής, διάρκειας ενός 

(1) μήνα.Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγηθήκαμε την χρονική παράταση της 

σύμβασης έως 28/03/2018. 

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

διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση 

του Δημάρχου ενέκρινε την παράταση της σύμβασης προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης από 

την AQUASTAR ABEE έως 28 Μαρτίου 2018 .Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 

51/2018. 

4.Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της παράτασης και δεν είχε ολοκληρωθεί το φυσικό 

αντικείμενο της προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης, όπως προβλεπόταν στο εγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα η ανάδοχος εταιρεία AQUASTAR ABEE υπέβαλε εμπρόθεσμα το υπ' 

αριθ. Πρωτ. 957/23.03.2018 αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών. Στην αίτησή της η 

ανάδοχος εταιρεία AQUASTAR ABEE αναφέρει ότι “η απαραίτητη υποδομή υποδοχής για 

την τοποθέτηση της δεξαμενής δεν είχε κατασκευαστεί ακόμα λόγω έντονων καιρικών 

φαινομένων στην περιοχή και αιτούμαστε τη χορήγηση της παράτασης του χρόνου 

εκτέλεσης της υπ’αριθ. 4640/14- 11-2017 σύμβασης προμήθειας δεξαμενής, διάρκειας ενός 

(1) μήνα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγούμαστε 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, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης από την 

AQUASTAR ABEE έως 28 Απριλίου 2018 . 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 78/2018 
 

 

Θέμα 25
ο
: Αναμόρφωση τελών χρήσης του δημοτικού σφαγείου για το 2018.  
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, η Οικονομική Επιτροπή με την 

υπ’ αρίθμ. 72/14-3-2018 απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα κάτωθι: 

“Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ,(Αρμοδιότητες Οικονομικής 

Επιτροπής) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07.06.2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”, η 

Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, 

δικαιωμάτων και εισφορών. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1Ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή 

εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό του 

δικαιώματος χρήσης δημοτικών σφαγείων όπως ορίζεται και στην παρ.3 του άρθρου 3 του 

Β.Δ 24/2-10/10/10/58 

Με την υπ΄αριθμ. 235/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το τέλος χρήσης 

Δημοτικού Σφαγείου για το έτος 2018 (επικύρωση νομιμότητας από Απ/νη Διοίκηση 

Αιγαίου 11235/22-2-2018) έχει διαμορφωθεί ως εξής: 

 

α/α Κατηγορίες Ζώων Όσοι έχουν Δραστηριότητα 

Χονδρικού Εμπορίου νωπού 

κρέατος αιγοπροβάτων, 

χοιρινών και βοοειδών 

€/κεφαλή 

Λοιπές κατηγορίες 

λιανικής πώλησης 

κρέατος, παραγωγοί 

και λοιποί 

€/κεφαλή 

1. Αμνοί, ερίφια 1,70 2,20 

2. Αίγες, πρόβατα 1,90 2,50 

3. Χοίροι γδαρτοί 8,00 8,00 

4. Χοίροι μαδητοί 10,00 10,00 

5. Χοιρίδια 3,50 3,50 

6. Βοοειδή- Μόσχοι 20,00 20,00 

 

Από την λειτουργία του Σφαγείου, την αύξηση της παραγωγής χοιρινών για 

εκμετάλλευση από τους ντόπιους παραγωγούς και την ανάγκη προσέλκυσης εμπόρων και 

εκτός του νησιού για την διάθεση της ζωικής παραγωγής τους, προτείνουμε την 

αναμόρφωση των τελών χρήσης για την κατηγορία 4. “Χοίροι μαδητοί”, ανάλογα με το 

βάρος των ζώων προς σφαγή. Ένας επιπλέον λόγος είναι η εκτίμηση από την αποκτηθείσα 

εμπειρία ότι μια κατηγορία βάρους χοιρινών, δηλαδή αυτή των 25 κιλών έως 45 κιλών είναι 

η πλέον εμπορεύσιμη αλλά και εκ των πραγμάτων η πλέον ανταγωνιστική. Για αυτό 

δημιουργούμε μια ειδική κατηγορία τελών σφαγείου για αυτό το βάρος χοιρινών ζώων. 
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Κατόπιν αυτού, ο πίνακας τελών χρήσης Δημοτικού Σφαγείου για το έτος 

2018 διαμορφώνεται ως εξής: 

α/α Κατηγορίες Ζώων Όσοι έχουν Δραστηριότητα 

Χονδρικού Εμπορίου νωπού 

κρέατος αιγοπροβάτων, 

χοιρινών και βοοειδών 

€/κεφαλή 

Λοιπές κατηγορίες 

λιανικής πώλησης 

κρέατος, παραγωγοί 

και λοιποί 

€/κεφαλή 

1. Αμνοί, ερίφια 1,70 2,20 

2. Αίγες, πρόβατα 1,90 2,50 

3. Χοίροι γδαρτοί 8,00 8,00 

4. Χοίροι μαδητοί πάνω από 45κ. 10,00 10,00 

5. Χοίροι μαδητοί από 25κ. έως 45κ. 6,00 8,00 

6. Χοιρίδια (έως 25κ) 3,50 3,50 

7. Βοοειδή- Μόσχοι 20,00 20,00 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης 

για την αναμόρφωση τελών χρήσης δημοτικού σφαγείου για το έτος 2018 και τη 

διαμόρφωση τους, ως εξής :  

α/α Κατηγορίες Ζώων Όσοι έχουν Δραστηριότητα 

Χονδρικού Εμπορίου νωπού 

κρέατος αιγοπροβάτων, 

χοιρινών και βοοειδών 

€/κεφαλή 

Λοιπές κατηγορίες 

λιανικής πώλησης 

κρέατος, παραγωγοί 

και λοιποί 

€/κεφαλή 

1. Αμνοί, ερίφια 1,70 2,20 

2. Αίγες, πρόβατα 1,90 2,50 

3. Χοίροι γδαρτοί 8,00 8,00 

4. Χοίροι μαδητοί πάνω από 45κ. 10,00 10,00 

5. Χοίροι μαδητοί από 25κ. έως 45κ. 6,00 8,00 

6. Χοιρίδια (έως 25κ) 3,50 3,50 

7. Βοοειδή- Μόσχοι 20,00 20,00 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

ανωτέρω διατάξεις, την υπ’ αριθμ. 72/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την 

εισήγηση του Δημάρχου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την αναμόρφωση των τελών χρήσης του δημοτικού σφαγείου για το 2018, και 

τη διαμόρφωση τους, ως εξής :  

 

α/α Κατηγορίες Ζώων Όσοι έχουν Δραστηριότητα 

Χονδρικού Εμπορίου νωπού 

κρέατος αιγοπροβάτων, 

χοιρινών και βοοειδών 

€/κεφαλή 

Λοιπές κατηγορίες 

λιανικής πώλησης 

κρέατος, παραγωγοί 

και λοιποί 

€/κεφαλή 

1. Αμνοί, ερίφια 1,70 2,20 

2. Αίγες, πρόβατα 1,90 2,50 

3. Χοίροι γδαρτοί 8,00 8,00 

4. Χοίροι μαδητοί πάνω από 45κ. 10,00 10,00 

5. Χοίροι μαδητοί από 25κ. έως 45κ. 6,00 8,00 

6. Χοιρίδια (έως 25κ) 3,50 3,50 

7. Βοοειδή- Μόσχοι 20,00 20,00 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 79/2018 

 

 

Θέμα 26
ο
: Έγκριση α’ αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2018 Δήμου Κέας.  

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 26
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι το τεχνικό πρόγραμμα του 

έτους 2018 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 12/12/2017 με την υπ' αριθμ 

260/2017 απόφασή μας. Είναι απαραίτητο να αναμορφωθεί προκειμένου να εντάξουμε στο 

τεχνικό πρόγραμμα νέες δαπάνες και να απεντάξουμε δαπάνες που δεν θα 

πραγματοποιηθούν. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η αναμόρφωσή του, προκειμένου να 

συμπληρωθεί με νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά την ψήφισή του. 

Προτείνουμε την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος ως εξής:  

1. Αύξηση ΚΑ 25.7312.0001, «Διάνοιξη γεώτρησης για την αποκατάσταση ύδρευσης 

της Κάτω-Μεριάς» από ποσό 0,00€, σε ποσό 64.897,82€ (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122  ποσό 

24.597,82€ και Ίδιους Πόρους ποσό 40,000€ ) 

2. Αύξηση ΚΑ 25.7312.0006, «Επέκταση δικτύου ύδρευσης» από ποσό 20.000,00€, σε 
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ποσό 40.000,00€ (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122 ποσό 20.000,00€ και ΣΑΤΑ 2018 ποσό 

20,000€), δηλ. αύξηση κατά 20.000,00 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) 

3. Μείωση ΚΑ 25.7336.0003, «Βελτίωση και τσιμεντόστρωση χαντακιών απορροής 

ομβρύων» από ποσό 60.000,00€, σε ποσό 40.000,00€ (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122 ποσό 

40.000,00€), δηλ. μείωση κατά 20.000,00 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) 

4. Αλλαγή τίτλου  ΚΑ 25.7312.0024 από «Εξωτερικές διακλαδώσεις νέου δικτύου 

αποχέτευσης Κορησσίας» σε «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης 

Κορησσίας Δ. Κέας» (όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την εκπόνηση της μελέτης) 

5. Αύξηση ΚΑ 30.7333.0004, «Εργασίες βελτίωσης Δημοτικής οδού Σωρός – Σπαθί» 

από ποσό 63.184,00€, σε ποσό 63.184,01€ (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122 ποσό 63.184,01€), 

δηλ. αύξηση κατά 0,01 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) 

6. Δημιουργία ΚΑ 30.7333.0005, «Βελτίωση βατότητας και απορροών όμβριων 

δημοτικής οδοποιίας» ποσό 30.000,00 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) 

7. Μείωση ΚΑ 30.7333.0003, «Αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης Δημοτικής οδοποιϊας» 

από ποσό 60.000,00€ (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122 ) σε ποσό 54.600,00 €, δηλ. μείωση κατά 

5.400,00 € 

8. Μείωση ΚΑ 62.7336.0001, «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ» από ποσό 11.264,00€ (ΠΔΕ) σε 

ποσό 10.264,00 €, δηλ. μείωση κατά 1.000,00 € 

9. Αύξηση ΚΑ 30.7413.0006, «Μελέτη αποκατάστασης Ρεδιαδείου» από ποσό 0,00€, 

σε ποσό 5.000,00€ (Ίδιους Πόρους ποσό 5.000,00€), δηλ. αύξηση κατά 5.000,00 € (Ίδιους 

Πόρους) 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω το Τεχνικό Πρόγραμμα διαμορφώνεται ως επισυνάπτεται 

στην παρούσα. 

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

απόφασή του με αριθμ. 260/2017 και την εισήγηση του Δημάρχου  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την Α΄αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 Δήμου Κέας ως 

αναφέρεται ανωτέρω και φαίνεται στον συνημμένο πίνακα τεχνικού προγράμματος που 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 80/2018 

 

 

Θέμα 27
ο
:  Έγκριση α’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δήμου Κέας.  

 
 

      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 27
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, ο προϋπολογισμός του 

έτους 2018 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 266/2017 απόφαση, 

και είναι υποχρεωτικό να αναμορφωθεί όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 

25595/2017 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, 

οικονομικού έτους 2018» προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά 
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οικονομικά αποτελέσματα του Δήμου. Σύμφωνα και με την υπ’αριθμ. 85/2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής: 

 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Στην με αριθμό ΑΔΑ: Ψ7ΑΜΟΡ1Ι-5ΥΘ έγκριση του Π/Υ 2018 της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου αναφέρεται ότι: 

 
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 25595/26-07-2017, στο ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου δεν εγγράφεται 

ως έσοδο η συνολική δαπάνη του έργου άλλα το πόσο της ετήσιας πίστωσης για το 2018 όπως 

αναγράφεται στη συλλογική απόφαση. Ως εκ’ τούτου θα πρέπει στην α’ αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού να διαμορφώσετε ισόποσα τις έγγραφες σύμφωνα με την συλλογική απόφαση του 

2017 ως κάτωθι: 

 
α/α  Περιγραφή  Κ.Α. εσόδου  Κ.Α. εξόδου  Πόσο 

εγγεγραμμένο 

στον Π/Υ 2018  

Πόσο σύμφωνα με 

την συλλογική 

απόφαση  

Π/Υ ο.ε.2018  
1  Αντικατάσταση ΧΑΔΑ στην θέση 

Αγ. Ιωάννης Χάλαρα (ΠΔΕ)  

(Σύμφωνα με την συλλογική 

απόφαση 58513/24-05-2017 

(ΑΔΑ 6ΨΤΖ465ΧΙ8-ΡΕΦ).  

1322.004  64.7413.0001  

62.7336.0001  

11.264,00  

1.736,00  

13.000,00  

12.000,00  

  

Προκειμένου να συμμορφωθούμε με την παρατήρηση αναμορφώνουμε ως 

εξής: 

Κ.Α. Εσόδου. Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση 

1322.0004 
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην θέση Αγ. Ιωάννης 

Χάλαρα 
13.000,00 -1.000,00 12.000,00 

 

Κ.Α. 
Δαπάνης. 

Περιγραφή Κ.Α. Δαπάνης. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση 

62.7336.0001 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ 1.736,00 8.528,00 10.264,00 

62.7413.0001 
Μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ στην θέση Αγ. 

Ιωάννης Χάλαρα 
11.264,00 -9.528,00 1.736,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 13.000,00 -1.000,00 12.000,00 

 

Συνεχίζουμε την αναμόρφωση του Π/Υ 2018 σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ Ι ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
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Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

2016 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

2017 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

Π/Υ 2018 

01 

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ 

ΑΚΙΝΗΤΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

3.800,00 8.847,23 10.750,00 

02 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΚΙΝΗΤΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

25.776,88 24.201,74 30.000,00 

03 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

ΤΕΛΗ ΚΑΙ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

308.815,80 323.406,61 353.975,80 

04 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ 

ΤΕΛΗ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

115.560,97 101.493,22 110.650,00 

05 
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
3.170,00 96.100,00 0,00 

07 
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 

ΕΣΟΔΑ 
23.975,63 100.095,00 3.000,00 

11 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΕΚΠΟΙΗΣΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

0,00 0,00 0,00 

14 

ΔΩΡΕΕΣ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ 

ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 

7.000,00 8.000,00 2.000,00 

15 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

38.895,67 41.466,83 49.000,00 

16 
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΕΣΟΔΑ 
3.284,85 21.955,79 42.000,00 

21 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

ΠΟΕ 
191.821,27 227.644,24 226410,00 

22 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

ΠΟΕ 
17.286,28 2.150,32 2.000,00 

  739.387,35 955.360,98 829.785,80 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 25595 «..οι δήμοι... επαναϋπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί να 

εγγραφεί στον Π/Υ 2018 για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το 

συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις 

εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2016 ή 

2017». 

 

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται η θετική διαφορά μεταξύ των εισπραχθέντων των δύο ετών 

αναφοράς. Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ κατάρτισης Π/Υ, το ανώτατο όριο ιδίων εσόδων που μας 
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επιτρέπεται να εγγράψουμε για το έτος 2018 είναι ίσο με το ύψος των εισπράξεων του έτους 2017, δηλαδή 

955.360,98€.  

Στην στήλη «Εγκεκριμένος Π/Υ 2018» παρατηρούμε ότι έχουν εγγραφεί συνολικά 829.785,80€. Το 

εγγεγραμμένο ποσό είναι χαμηλότερο από το ανώτατο επιτρεπτό, επομένως επί του παρόντος δεν 

απαιτείται αναμόρφωση των ΚΑ της ομάδας των ιδίων εσόδων.  

 

 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ 

ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

 

 

Στις 31/12/2017 τα εισπρακτέα υπόλοιπα ανήλθαν στο ποσό των 536.789,43 

€ βάσει του ταμιακού απολογιστικού πίνακα. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 25595 «..οι δήμοι εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ (ΚΑΕ 32) τα 

πραγματικά ποσά και, σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που 

πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85«Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» με βάση την 

αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2018 για τους ΚΑΕ 32 και 

85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 

32 για τα έτη 2016 και 2017»     

 

 

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ 
ΙΙ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2016 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

2017 

32 

εισπρακτέα 
υπόλοιπα από 
βεβαιωθέντα 

έσοδα κατά τα 
παρελθόντα έτη 

138.234,72 
 

124.812,28 
 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι οι εισπράξεις του έτους 2017 είναι λιγότερες από 

αυτές του 2016 κατά 13.422,44€. Η διαφορά είναι αρνητική, άρα πρέπει να δεχθούμε ότι οι 

εισπράξεις στον ΚΑΕ 32 για το έτος 2018 θα ανέλθουν στο ύψος των εισπράξεων του έτους 2016, 

ποσό 138.234,72€. 

 

 

Η πρόβλεψη μη είσπραξης για το 2018 (ΚΑΕ 85) διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/12/17    536.789,43 

Μείον πρόβλεψη εισπράξεων 2018  - 138.234,72 

ΚΑΕ 85    398.554,71 
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Το ποσοστό εισπραξιμότητας για το 2018 υπολογίζεται ως το πηλίκο της πρόβλεψης εισπράξεων 

του ΚΑΕ 32 προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων: 

 

Πρόβλεψη εισπράξεων 2018    138.234,72 

προς εισπρακτέα υπόλοιπα      536.789,43 

 

και διαμορφώνεται στο 25,75%. 

 

 

 

Στην παρ. Β.3.2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 25595/2017 αναφέρεται ότι «..ως προς την ισοσκέλιση 

των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ 

άλλων, η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων ετών (δηλ. 32-

85) .… για τον 

υπολογισμό των 

επισφαλειών στην 

είσπραξη οφειλών 

από 

ανταποδοτικά τέλη, θα 

χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον υπολογισμό του 

συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85)». 

 

Βάσει αυτής της παραγράφου παρατίθεται ο υπολογισμός της προσδοκίας εισπράξεων και των 

επισφαλειών των εισπρακτέων υπολοίπων της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις 31/12/2017 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

ανήλθαν στο ποσό των 192.921,57 € βάσει του ταμιακού απολογιστικού πίνακα. 

 

Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι το έτος 2017 εισπράχθηκαν 27.829,33€ λιγότερα  

σε σχέση με το έτος 2016. Η διαφορά των δύο ετών είναι αρνητική, άρα πρέπει να δεχθούμε 

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2016 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

2017 

32 

εισπρακτέα 
υπόλοιπα από 

βεβαιωθέντα έσοδα 
κατά τα παρελθόντα 

έτη 

94.981,89 
 

67.152,56 
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ότι οι εισπράξεις των υπολοίπων Ύδρευσης – Αποχέτευσης  για το έτος 2018 θα ανέλθουν 

στο ύψος των εισπράξεων του έτους 2016, ποσό 94.981,89€. 

 

Η πρόβλεψη μη είσπραξης για το 2018 (ΚΑΕ 85) διαμορφώνεται ως εξής: 

Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/12/17 192.921,57 

   Μείον πρόβλεψη εισπράξεων 2018        -   94.981,89 

ΚΑΕ 85    97.939,68 

 

Το ποσοστό εισπραξιμότητας για το 2018 υπολογίζεται ως το πηλίκο της πρόβλεψης εισπράξεων 

του ΚΑΕ 32 προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων: 

 

Πρόβλεψη εισπράξεων 2018      94.981,89 

προς εισπρακτέα υπόλοιπα     192.921,57 

 

και διαμορφώνεται στο 49,23%. 

 

Αναλυτικά η διαμόρφωση του ΚΑΕ 32 παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση 

3212.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη ύδρευσης 143.906,57 3.621,49 147.528,06 

3212.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο ύδρευσης 20.286,76 1.575,84 21.862,60 

3212.0003 Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά τέλη ύδρευσης 601,69 -50,00 551,69 

3214.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη αποχέτευσης 12.346,31 1.296,04 13.642,35 

3214.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο αποχέτευσης 8.265,03 1.071,84 9.336,87 

3218.0001 
Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων 

κτλ 
16.938,89 1.573,77 18.512,66 

3218.0002 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 171,87 134,89 306,76 
3219.0002 Έσοδα από την χρήση σφαγείων 5.765,13 -613,98 5.151,15 
3219.0003 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 6.074,67 1.440,00 7.514,67 
3219.0004 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων 104.706,14 -7.456,29 97.249,85 
3219.0005 Έσοδα από νεκροταφεία 6.935,52 -1.757,65 5.177,87 
3219.0006 Εισπρακτέα υπόλοιπα από ΦΠΑ Σφαγείων 171,53 -142,56 28,97 

3219.0007 
Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & 
ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) 

0,00 10.443,64 10.443,64 

3219.0008 Λοιπά τακτικά έσοδα 76.096,75 0,00 76.096,75 
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3219.0009 Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων 341,50 16,12 357,62 

3219.0010 ΦΠΑ Ύδρευσης  Αποχέτευσης 22.331,35 1.923,00 24.254,35 
3221.0001 Πρόστιμα ΚΟΚ 30.324,43 -237,43 30.087,00 
3221.0002 Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα 5.716,49 -1.022,24 4.694,25 
3221.0003 Πρόστιμο παράνομου υπαίθριου εμπορίου 10.041,56 0,00 10.041,56 
3221.0004 Πρόστιμα 2% 20.038,24 -6.169,42 13.868,82 
3221.0005 Πρόστιμο λατομείων 40.044,69 0,00 40.044,69 

3221.0006 
Πρόστιμα από παραβάσεις φορολογικών 

διατάξεων 
0,00 37,25 37,25 

 ΣΥΝΟΛΟ 531.105,12 5.684,31 536.789,43 
 

Η διαμόρφωση του ΚΑΕ 85 παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση 

00.8511.0001 
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων 
302.445,93 -1.830,90 300.615,03 

25.8511.0001 
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων ύδρευσης 
90.424,47 7.515,21 97.939,68 

 ΣΥΝΟΛΟ 392.870,40 5.684,31 398.554,71 

 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

Σύμφωνα με την βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας το χρηματικό υπόλοιπο στις 

31/12/2017 ανέρχεται στο ποσό των 1.644.017,50€. Αναμορφώνουμε τους ΚΑΕ 51 ως εξής: 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση 

5111.0001 
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 

έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ 
118.892,06 -33.632,59 85.259,47 

5113.0001 
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 

(Ύδρευση-Αποχέτευση) 
217.215,01 19.809,55 237.024,56 

5113.0002 
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 

(Καθαριότητα-Ηλεκτροφωτισμός) 
39.294,00 13.310,00 52.604,00 
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5119.0001 
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 

έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του  
δήμου 

601.993,10 -272.180,63 329.812,47 

5121.0001 
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 

έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 
ΠΟΕ 

90.646,60 -60.439,67 30.206,93 

5122.0001 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις 
προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 

(ΣΑΤΑ). 

677.785,18 49.197,83 726.983,01 

5122.0002 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις 

προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (Υπ. 
δωρεάς ασθενοφόρου) 

29.340,40 3.211,58 32.551,98 

5123.0001 
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 

έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων 
δαπανών 

35.765,34 5.508,00 41.273,34 

5124.0002 
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το 

ΕΣΠΑ (Κέντρο Κοινότητας) 
14.359,91 -4.229,46 10.130,45 

5124.0003 
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το 

ΕΣΠΑ (Δίκτυο ύδρευσης Ιουλίδας) 
0,00 649,01 649,01 

5129.0001 
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει 

δαπανών του δήμου 
25.126,40 72.395,88 97.522,28 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.850.418,00 -206.400,50 1.644.017,50 

 

 

 

 

1) Ο ΚΑΕ 5111.0001 ποσό 85.259,47 χρηματοδοτεί τακτικές δαπάνες ΠΟΕ που δεν 

αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος 
Π/Υ 

Αναμόρφωση Τελική 
Διαμόρφωση 

00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.160,00 -216,55 1.943,45 

00.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 4.987,50 0,00 4.987,50 

00.8113 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 

τρίτων 
2.259,07 -1.748,66 510,41 

00.8114 Φόροι - Τέλη 35.942,18 1.308,97 37.251,15 
00.8115 Διάφορα έξοδα 2.437,09 -589,66 1.847,43 
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00.8117 Λοιπά έξοδα 10.115,23 -2.443,51 7.671,72 
10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 460,00 -166,56 293,44 

10.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 5.704,00 -5.704,00 0,00 

10.8113 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 

τρίτων 
26.853,60 -23.128,93 3.724,67 

10.8115 Διάφορα έξοδα 185,05 -68,65 116,40 

10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.719,20 -1.273,53 445,67 

10.8121 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 

προμήθειες παγίων 
0,00 254,20 254,20 

15.8113 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 

τρίτων 
2.750,02 -916,26 1.833,76 

15.8115 Διάφορα έξοδα 2.064,81 -2.064,81 0,00 
15.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 483,18 -121,99 361,19 
30.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 870,00 -69,88 800,12 
30.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 6.416,00 -6.416,00 0,00 

30.8113 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 

τρίτων 
1.000,00 8.438,56 9.438,56 

30.8115 Διάφορα έξοδα 0,00 523,80 523,80 

30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 4.448,10 1.732,58 6.180,68 

45.8121 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 

προμήθειας παγίων 
2.998,60 0,00 2.998,60 

70.8113 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 

τρίτων 
900,00 -900,00 0,00 

70.8115 Διάφορα έξοδα 750,00 -6,00 744,00 

70.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.388,43 -1.734,74 653,69 

70.8121 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 

προμήθειας παγίων 
1.000,00 1.679,03 2.679,03 

 ΣΥΝΟΛΟ 118.892,06 -33.632,59 85.259,47 

 

 

 

2) Ο ΚΑΕ 5121.0001  χρηματοδοτεί δαπάνες ΠΟΕ προερχόμενες από έκτακτα έσοδα όπως 

αναμορφώνονται στον παρακάτω πίνακα 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

15.8121 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 

προμήθειες παγίων 
72.659,60 -72.659,60 0,00 
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20.8121 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 

προμήθειας παγίων 
0,00 2.480,00 2.480,00 

30.8121 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 

προμήθειας παγίων 
0,00 24.800,00 24.800,00 

30.8123 
Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και 

ειδικές δαπάνες 
4.489,50 -4.489,50 0,00 

60.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.892,00 -229,47 2.662,53 

60.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 255,50 -119,50 136,00 

60.8115 Διάφορα έξοδα 0,00 128,40 128,40 

60.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 350,00 -350,00 0,00 
70.8122 Έργα 10.000,00 -10.000,00 0,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 90.646,60 -60.439,67 30.206,93 
 

Η εγγραφή στον ΚΑ 20.8121 αφορά μη εξοφλημένο τιμολόγιο επενδυτικής δαπάνης που έχει 

χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΤΑ και όχι από τα έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας. 

 

3) Ο ΚΑΕ 5113.0001 αφορά το χρηματικό υπόλοιπο που προέρχεται από τα έσοδα της υπηρεσίας 

Ύδρευσης – Αποχέτευσης. Έχει αυξηθεί κατά 19.809,55€ και διαμορφώθηκε στο ποσό των 

237.024,56€ εκ των οποίων ποσό 10.382,72€ αφορά σε τιμολόγια ΠΟΕ της υπηρεσίας.  

Το υπολειπόμενο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για δαπάνες της υπηρεσίας όπως θα παρουσιαστεί 

αναλυτικά στο κεφάλαιο που αφορά στην υπηρεσία αυτή. 

 

4) Ο ΚΑΕ 5113.0002 αφορά το χρηματικό υπόλοιπο που προέρχεται από τα έσοδα της υπηρεσίας 

Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού. Έχει αυξηθεί κατά 13.310,00€ και διαμορφώθηκε στο ποσό 

των 52.604,00€ εκ των οποίων ποσό 47.257,56€ αφορά σε τιμολόγια ΠΟΕ της υπηρεσίας.  

Το υπολειπόμενο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για δαπάνες της υπηρεσίας όπως θα παρουσιαστεί 

αναλυτικά στο κεφάλαιο που αφορά στην υπηρεσία αυτή. 

 

 

Το σύνολο των απλήρωτων δαπανών στο τέλος του έτους 2017 ανέρχεται στο ποσό των 

173.106,68€ και ισούται με τις εγγραφές στους ΚΑΕ 5111,5121 και 5113 όπως αναλύθηκαν 

παραπάνω. 

 

 

5)  Ο ΚΑΕ 5122.0001 αφορά στο χρηματικό υπόλοιπο που προέρχεται από την αδιάθετη ΣΑΤΑ.   

Η αύξηση του ΚΑ ανήλθε στο ποσό των 49.197,83€.  Οι επενδυτικές δαπάνες διαμορφώνονται ως 

εξής προκειμένου να απορροφηθεί η αύξηση του χρηματικού υπολοίπου: 
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Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

25.7312.0001 
Διάνοιξη γεώτρησης για την αποκατάσταση 

ύδρευσης της Κάτω-Μεριάς 
0,00 24.597,82 24.597,82 

30.7333.0002 
Αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης δημοτικής 

οδοποιίας 
60.000,00 -5.400,00 54.600,00 

30.7333.0004 
Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδού Σωρός 

- Σπαθί 
63.184,00 0,01 63.184,01 

30.7333.0005 
Βελτίωση βατότητας και απορροών 

όμβριων δημοτικής οδοποιίας 
0,00 30.000,00 30.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 123.184,00 49.197,83 172.381,83 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνολική δαπάνη του ΚΑΕ 25.7312.0001 ανέρχεται σε 64.597,82€ εκ των 

οποίων τα 40.000,00€ θα χρηματοδοτηθούν από ίδιους πόρους, και συγκεκριμένα από την 

έκτακτη επιχορήγηση σε μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους για το έτος 2018.  

 

6)  Ο ΚΑΕ 5122.0002 αφορά στο υπόλοιπο της δωρεάς για την αγορά ασθενοφόρου.   Η αύξηση 

του ΚΑ ποσού 3.211,58€ προέρχεται από τους τόκους του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο 

κατατέθηκε η δωρεά.  

Αναμορφώνουμε αυξάνοντας τον παρακάτω ΚΑ, έως ότου το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει 

για την κατανομή του αδιάθετου ποσού της δωρεάς σε σχετικές δαπάνες. 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

15.6473.0003 
Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών 

δραστηριοτήτων και υπηρεσιών πρόνοιας 
26.340,40 3.211,58 29.551,98 

 

 

 

7) Ο ΚΑΕ 5123.0001 αυξήθηκε κατά 5.508,00€. Οι δαπάνες διαμορφώνονται ως εξής 

προκειμένου να απορροφηθεί η αύξηση του χρηματικού υπολοίπου: 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση 

10.6054 
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 

προσωπικού 
0,00 5.529,60 5.529,60 

70.6262.0003 
Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών 

κρουνών οικισμών 
5.000,00 -21,60 4.978,40 

 ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00 5.508,00 10.508,00 



7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 30
η
 Μαρτίου 2018 

61 

 

 

8)  Ο ΚΑΕ 5124.0002 αφορά το χρηματικό υπόλοιπο από την δράση «Κέντρο Κοινότητας Δήμου 

Κέας» και μειώθηκε  κατά 4.229,46€.  

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

60.6473.0001 
Δαπάνες δράσεων Κέντρου 

Κοινότητας 
6.952,91 -4.229,46 2.723,45 

 

 

9)  Ο ΚΑΕ 5124.0003 αφορά το χρηματικό υπόλοιπο από το έργο  «Βελτίωση και επέκταση 

δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας» και αυξήθηκε κατά 649,01€. Η αύξηση οφείλεται σε υπόλοιπο 

που παρέμεινε στον λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος μετά την ολοκλήρωση 

του έργου και αναμένεται η αυτόματη ανάκλησή του. Για τον λόγο αυτό 

εγγράφουμε τον παρακάτω ΚΑΕ. 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

63.8263.0002 

Επιστροφή χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 
από την πράξη «Βελτίωση και 
επέκταση δικτύου ύδρευσης 

Ιουλίδας» 

0,00 649,01 649,01 

 

 

 

 

 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 

 

1) Με την υπ΄αριθμ 6291/20-3-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 

6ΧΦΜ465ΧΘ7-ΣΝΕ), επιχορηγήθηκαν οι μικροί ορεινοί και νησιωτικοί δήμοι από τους 

Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους για το έτος 2018. Σύμφωνα με την ΥΑ «Τα ανωτέρω 

ποσά διατίθενται στους δικαιούχους Δήμους για την κάλυψη είτε λειτουργικών 

τους δαπανών είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα..» 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

0619.0005 
Έκτακτη επιχορήγηση μικρών 

ορεινών και νησιωτικών Δήμων 
0,00 192.200,00 192.200,00 

 

 

Εγγράφουμε τις παρακάτω δαπάνες και μεταφέρουμε το υπολειπόμενο ποσό στο 

αποθεματικό για χρηματοδότηση  άλλων δαπανών. 

 

 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Αναμόρφωση Τελική 
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Π/Υ Διαμόρφωση 

15.6112.0006 
Σύνταξη και υποβολή φακέλου 
αίτησης  χρηματοδότησης στο 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
0,00 4.000,00 4.000,00 

25.7312.0001 
Διάνοιξη γεώτρησης για την 

αποκατάσταση ύδρευσης της Κάτω-
Μεριάς 

0,00 40.000,00 40.000,00 

30.7413.0006 
Μελέτη αποκατάστασης 

"Ρεδιαδείου" 
0,00 5.000,00 5.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 0,00 49.000,00 49.000,00 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνολική δαπάνη του ΚΑΕ 25.7312.0001 ανέρχεται σε 64.597,82€ εκ των 

οποίων τα 24.597,82€ θα χρηματοδοτηθούν από την αύξηση του 5122.0001.  

Το υπόλοιπο ποσό ύψους 143.200,00€ μεταφέρεται στο αποθεματικό. 

 

 

2) Σύμφωνα με την απόφαση 13/2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 

(ΑΔΑ: 69Α87ΛΞ-2ΘΜ) οι Δήμοι Νοτίου Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου 

Κέας, θα υπογράψουν Προγραμματική Σύμβαση για το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης 

Κουνουπιών για το έτος 2018 στον Νομό Κυκλάδων». Ο Δήμος μας θα επιχορηγηθεί από 

την Περιφέρεια με το ποσό των 9.920,00€.  

Αναμορφώνουμε ως εξής: 

 

Κ.Α. Εσόδου Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

1213.0004 

Προγραμματική σύμβαση με την 
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για το 

έργο «Καταπολέμηση 
κουνουπιών 2018» 

0,00 9.920,00 9.920,00 

 

Κ.Α. Εξόδου Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

35.6112.0006 
Παροχή υπηρεσίας για την 

Καταπολέμηση κουνουπιών 2018 
9.500,00 420,00 9.920,00 

 

Η δαπάνη αυξάνεται μόνο κατά 420,00€, δεδομένου ότι είχε αρχικά προβλεφθεί ποσό για 

την δράση καταπολέμησης των κουνουπιών από ίδιους πόρους του Δήμου, οι οποίοι 

αποδεσμεύονται  (ποσό 9.500,00€)  για να  χρησιμοποιηθούν σε άλλες δαπάνες μέσω του 

αποθεματικού.  

 

 

3)  ΟΑΕΔ Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενους κοινωφελούς 

εργασίας. 
  



7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 30
η
 Μαρτίου 2018 

63 

 

Κ.Α. Εσόδου. Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

1219.0001 
Επιχορήγηση ασφαλιστικών 

εισφορών προγράμματος ΟΑΕΔ 
0,00 1.687,94 1.687,94 

 

Κ.Α. Εξόδου. Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

10.6054 
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 

προσωπικού 
0,00 1.687,94 1.687,94 

 

 

 

 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΕ 41 - 82 

 

 

Κ.Α. Εξόδου. Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

4142.0007 
Είσπραξη τελών για λογαριασμό 

Λιμενικού Ταμείου 
0,00 30.000,00 30.000,00 

 

Κ.Α. Εξόδου. Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

00.8242.0007 
Απόδοση τελών Λιμενικού 

Ταμείου 
0,00 30.000,00 30.000,00 

 

 

Δημιουργούμε τους ανωτέρω ΚΑΕ προκειμένου να εισπράττουμε και να αποδίδουμε τα 

τέλη ελλιμενισμού στο Λιμενικό Ταμείο Σύρου.  

 

 

  ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

 

1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

Η αναμόρφωση των εσόδων της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 

παρουσιάστηκε ήδη στην αναμόρφωση του χρηματικού υπολοίπου.  

Ο ΚΑΕ  χρηματικού υπολοίπου έχει ήδη αναμορφωθεί στην αντίστοιχη ομάδα εσόδων 

και  επαναλαμβάνεται στον κατωτέρω πίνακα  για να παρουσιαστεί η ισοσκελισμένη 

αύξηση των δαπανών υπηρεσίας. 

 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Αρχική 

Πίστωση 
ΑΥΞΗΣΗ 

Τελική 
Διαμόρφωση 
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5113.0002 

Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από 

τακτικά έσοδα για την 
κάλυψη ειδικευμένων 

δαπανών 

39.294,00 13.310,00 52.604,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 39.294,00 13.310,00 52.604,00 
 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δαπάνες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και 

Ηλεκτροφωτισμού που αναμορφώνονται: 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Αρχική 

Πίστωση 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Τελική 
Διαμόρφωση 

20.6011 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, 
γενικά και ειδικά 

τακτικά επιδόματα 
ΜΟΝΙΜΩΝ) 

124.150,00 -17.937,48 106.212,52 

20.6051 

Εργοδοτικές 
εισφορές 

προσωπικού με 
σύμβαση Δημοσίου 

Δικαίου 

28.720,00 -5.149,98 23.570,02 

20.6063.0002 

Παροχή ιατρικών 
εξετάσεων στους 

εργάτες 
καθαριότητας 

0,00 1.000,00 1.000,00 

20.6112.0001 

Τεχνική υποστήριξη 
της 

παρακολούθησης 
της λειτουργίας του 

ΧΥΤΑ 

0,00 6.000,00 6.000,00 

20.6142.0002 
Σύνδεση ΦΟΠ με 
δίκτυο διανομής 

0,00 400,00 400,00 

20.6211.0001 

Οφειλές από 
ηλεκτρικό ρεύμα 
για φωτισμό & 

παραγωγική 
διαδικασία 

30.000,00 -1.000,00 29.000,00 

20.6262.0012 

Συντήρηση και 
επισκευή 

ηλεκτροφωτισμού 
ΔΕΗ (συνεχ 2017) 

13.795,00 102,12 13.897,12 

20.6263.0001 

Συντήρηση και 
επισκευή 

απορριμματοφόρων 
(συνεχ 2017) 

799,45 990,90 1.790,35 

20.6279.0003 
Λοιπές δαπάνες για 
ύδρευση, άρδευση, 

2.000,00 -1.000,00 1.000,00 



7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 30
η
 Μαρτίου 2018 

65 

 

φωτισμό, 
καθαριότητα 

20.6641.0005 

Προμήθεια 
καυσίμων και 

λιπαντικών για 
κίνηση 

μεταφορικών 
μέσων (συνεχ 2017) 

11.559,31 16.006,40 27.565,71 

20.6641.0007 

Προμήθεια 
καυσίμων και 

λιπαντικών για 
κίνηση 

μεταφορικών 
μέσων 2018-19 

32.740,23 -25.540,23 7.200,00 

20.6671.0001 
Ανταλλακτικά 

απορριμματοφόρων 
(συνεχ 2017) 

3.459,60 4.283,80 7.743,40 

20.6699 
Λοιπές προμήθειες 

αναλωσίμων 
2.281,27 248,83 2.530,10 

20.8111 
Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού 
9.145,92 33.827,60 42.973,52 

20.8113 
Αμοιβές και έξοδα 

τρίτων Παροχές 
τρίτων 

1.750,00 -1.242,41 507,59 

20.8116 
Δαπάνες 

προμήθειας 
αναλωσίμων 

1.456,00 2.320,45 3.776,45 

 ΣΥΝΟΛΟ 261.856,78 13.310,00 275.166,78 
 

Όπως παρατηρούμε η αύξηση των εσόδων της υπηρεσίας κατά 13.310,00€ ισοσκελίστηκε  

με ισόποση αύξηση δαπανών.  

Από την παραπάνω αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται ο ισοσκελισμός της υπηρεσίας ούτε 

μεταφέρονται ποσά στο αποθεματικό. 

 

 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 

Η αναμόρφωση των εσόδων της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης παρουσιάστηκε 

ήδη στην Ομάδα ΙΙ και στην αναμόρφωση του χρηματικού υπολοίπου.  

Οι  κωδικοί εσόδων έχουν ήδη αναμορφωθεί στις αντίστοιχες ομάδες εσόδων που 

ανήκουν και  επαναλαμβάνονται στον κατωτέρω πίνακα  για να παρουσιαστεί η 

ισοσκελισμένη αύξηση των δαπανών υπηρεσίας 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αύξηση 
Τελική 

Διαμόρφωση 

3212.0001 
Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη 

ύδρευσης 
143.906,57 3.621,49 147.528,06 
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3212.0002 
Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο 

ύδρευσης 
20.286,76 1.575,84 21.862,60 

3212.0003 
Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά 

τέλη ύδρευσης 
601,69 -50,00 551,69 

3214.0001 
Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη 

αποχέτευσης 
12.346,31 1.296,04 13.642,35 

3214.0002 
Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο 

αποχέτευσης 
8.265,03 1.071,84 9.336,87 

5113.0001 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 
από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 
ειδικευμένων δαπανών (Ύδρευση-

Αποχέτευση) 

217.215,01 19.809,55 237.024,56 

 ΣΥΝΟΛΟ 402.621,37 27.324,76 429.946,13 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δαπάνες της Υπηρεσίας Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης που αναμορφώνονται 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αύξηση 
Τελική 

Διαμόρφωση 

25.6041 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 

γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα 
ΙΔΟΧ) 

13.300,00 8.000,00 21.300,00 

25.6054 
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 

προσωπικού 
3.600,00 2.000,00 5.600,00 

25.6262.0007 
Συντήρηση και επισκευή 

αυτοματισμών αντλιοστασίων 
ύδρευσης Ιουλίδας (συνεχ 2017) 

4.960,00 620,00 5.580,00 

25.6264.0006 
Συντήρηση και επισκευή αυτόματων 

πωλητών νερού (συνεχ 2017) 
4.500,00 1.390,03 5.890,03 

25.6275.0004 Εξυγίανση και καθαρισμός πηγών 6.000,00 5.000,00 11.000,00 

25.6279.0006 
Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου νερού 

(συνεχ 2017) 
3.628,00 67,20 3.695,20 

25.6279.0007 
Καθαρισμός υγρών θαλάμων 
αντλιοστασίων αποχέτευσης 

6.200,00 6.200,00 12.400,00 

25.6633.0001 
Προμήθεια χημικού υλικού 
(απολυμαντικά, χημικά κτλ) 

1.000,00 1.500,00 2.500,00 

25.6633.0003 
Προμήθεια χημικού υλικού για την 

μονάδα αφαλάτωσης 
0,00 7.000,00 7.000,00 

25.6661.0001 Οικοδομικά υλικά κτιρίων 5.000,00 -312,44 4.687,56 
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25.6662.0003 
Οικοδομικά υλικά συντήρησης και 
επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 

15.000,00 -2.787,80 12.212,20 

25.7131.0009 
Σύστημα ελέγχου απωλειών & 

απόδοσης δικτύου ύδρευσης (συνεχ 
2017) 

13.500,00 11.300,00 24.800,00 

25.7131.0010 
Σύστημα ελέγχου απωλειών & 
απόδοσης δικτύου ύδρευσης 

24.800,00 -4.260,43 20.539,57 

25.7133.0001 Προμήθεια ειδών υγιεινής 5.000,00 -5.000,00 0,00 

25.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 765,04 -66,16 698,88 

25.8113 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 

τρίτων 
6.270,52 -2.313,00 3.957,52 

25.8115 Διάφορα έξοδα 100,00 210,00 310,00 

25.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 14.154,17 -14.154,17 0,00 

25.8121 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 

προμήθειας παγίων 
0,00 5.416,32 5.416,32 

25.8511.0001 
Προβλέψεις μη είσπραξης 

εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης 
90.424,47 7.515,21 97.939,68 

 ΣΥΝΟΛΟ 218.202,20 27.324,76 245.526,96 

 

 

Όπως παρατηρούμε η αύξηση των εσόδων της υπηρεσίας κατά 27.324,76€ ισοσκελίστηκε  

με ισόποση αύξηση δαπανών.  

Ο ΚΑΕ 25.8511.0001 επαναλαμβάνεται εδώ για λόγους παρουσίασης της ισοσκέλισης της 

υπηρεσίας. 

Από παραπάνω αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται ο ισοσκελισμός της υπηρεσίας ούτε 

μεταφέρονται ποσά στο αποθεματικό. 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Σύμφωνα με την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος αναμορφώνουμε τους παρακάτω 

ΚΑΕ. 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση 
Τελική 

Διαμόρφωση 
ΧΡΗΜ/ΣΗ 

25.7312.0006 
Επέκταση δικτύου 

ύδρευσης 
20.000,00 20.000,00 40.000,00 ΣΑΤΑ 
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25.7336.0003 
Βελτίωση και 

τσιμεντόστρωση χαντακιών 
απορροής όμβριων 

60.000,00 -20.000,00 40.000,00 ΣΑΤΑ 

 ΣΥΝΟΛΟ 80.000,00 0,00 80.000,00  

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΤΑ 

 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση 
Τελική 

Διαμόρφωση 
ΣΧΟΛΙΟ 

15.7135.0006 
Προμήθεια εξοπλισμού 

παιδικών χαρών 
43.400,00 -43.400,00 0,00 ΣΑΤΑ 

30.7135.0008 
Προμήθεια παγίων για Γαλάζιες 

Σημαίες 
5.000,00 5.000,00 10.000,00 ΣΑΤΑ 

30.7133.0002 Προμήθεια ειδών υγιεινής 0,00 5.000,00 5.000,00 ΣΑΤΑ 

70.7131.0005 
Μηχάνημα αποτρίχωσης μικρών 

χοίρων 
0,00 13.050,00 13.050,00 ΣΑΤΑ 

70.7135.0011 
Προμήθεια τριχινελοσκόπιου 

για τα σφαγεία 
0,00 4.500,00 4.500,00 ΣΑΤΑ 

 ΣΥΝΟΛΟ 48.400,00 -15.850,00 32.550,00  

 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ο ΚΑΕ 15.7135.0006 που θα χρηματοδοτούνταν από τη ΣΑΤΑ μηδενίζεται και στη θέση 

του εγγράφουμε νέες προμήθειες παγίων 27.550,00€. Το υπόλοιπο ποσό των 15.850,00 από την μείωση 

του ΚΑΕ θα διατεθεί για τις  παρακάτω ήδη εγγεγραμμένες δαπάνες, που θα χρηματοδοτούσαμε από 

ίδιους πόρους. Οι ίδιοι πόροι εξοικονομούνται και μεταφέρονται στο αποθεματικό (ποσό 15.850,00). 

 

 

 

. 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ ΣΧΟΛΙΟ 

10.7131.0001 
Προμήθεια κεντρικής μονάδας 

κλιματισμού  για το νέο Δημαρχείο 
10.000,00 ΣΑΤΑ 

30.7135.0006 
Προμήθεια ντουζιέρων για τις 

παραλίες 
850,00 ΣΑΤΑ 
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30.7135.0008 
Προμήθεια παγίων για Γαλάζιες 

Σημαίες 
5.000,00 ΣΑΤΑ 

 ΣΥΝΟΛΟ 15.850,00  

 

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

00.6111.0011 

Αμοιβή δικηγόρου για τον καθορισμό 
οριστικής τιμής για την 

απαλλοτρίωση της οδού σύνδεσης με 
τον ΧΥΤΑ 

2.305,56 1.910,44 4.216,00 

00.6122.0001 
Αποζημίωση δημοτικών συμβούλων 
για την συμμετοχή στα συμβούλια 

6.200,00 -4.200,00 2.000,00 

00.6423 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

τρίτων 
6.000,00 1.000,00 7.000,00 

00.6431.0002 Έντυπα τουριστικής προβολής 0,00 2.500,00 2.500,00 

00.6431.0011 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής 5.000,00 1.500,00 6.500,00 

00.6432 
Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και 

στο εξωτερικό 
5.000,00 -2.000,00 3.000,00 

00.6433.0001 
Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά 

δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών 
προσώπων και αντιπροσωπειών 

7.000,00 -2.000,00 5.000,00 

00.6433.0002 Προμήθεια λευκώματος Δήμου Κέας 5.000,00 -500,00 4.500,00 

00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 1.000,00 4.000,00 

00.6495.0003 
Δαπάνες παροχής σίτισης σε 

εργαζομένους βάσει του αρθ. 32 Ν. 
4483 

0,00 3.200,00 3.200,00 

00.6735 
Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς 

συλλόγους και σωματεία 
6.000,00 -3.000,00 3.000,00 

10.6011 
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ) 

186.250,00 2.320,00 188.570,00 

10.6051 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 

με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 
26.140,00 672,00 26.812,00 

10.6115.0001 
Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον 

έλεγχο της χρήσης 2014 
0,00 5.750,00 5.750,00 
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10.6115.0004 
Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον 
έλεγχο των χρήσεων 2015 και 2016 

6.000,00 6.000,00 12.000,00 

10.6117 
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων 

ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 
ελεύθερου επαγγελματία 

0,00 5.000,00 5.000,00 

10.6265.0007 
Συντήρηση Η/Υ και μηχανών 

γραφείου (συνεχ 2017) 
3.530,00 824,00 4.354,00 

10.6274.0008 
Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 

2018-19 
14.628,90 -1.329,90 13.299,00 

10.6279.0004 
Εργασία απολύμανσης - μυοκτονίας - 

απεντόμωσης κτιρίων του Δήμου 
2018-19 

620,00 620,00 1.240,00 

10.6634 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού 
0,00 500,00 500,00 

10.6643.0001 
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 

και φωτισμό (συνεχ 2017) 
5.548,00 3.105,34 8.653,34 

10.6643.0002 
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 

και φωτισμό 2018-19 
9.548,00 -8.048,00 1.500,00 

10.6661.0002 
Οικοδομικά υλικά για κτίρια του 

Δήμου 
0,00 1.158,24 1.158,24 

10.6681.0001 
Είδη άμεσης ανάλωσης φαρμακείου 

για τις Διοικητικές Υπηρεσίες 
220,00 -220,00 0,00 

15.6262.0004 
Εργασίες εξυγίανσης γηπέδου 

ποδοσφαίρου 
0,00 12.722,40 12.722,40 

15.6274.0007 
Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 

έτους 2018-19 
26.291,10 -21.661,77 4.629,33 

15.6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 2.000,00 4.000,00 6.000,00 

15.6634 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού 
0,00 500,00 500,00 

15.6661.0003 
Προμήθεια υλικών συντήρησης και 

επισκευής κτιρίων 
0,00 339,93 339,93 

15.7135.0001 Λοιπός εξοπλισμός 15.000,00 -5.000,00 10.000,00 

20.6279.0016 
Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού ΧΛΖ 

Κορησσίας - Βουρκαρίου 2017-18 
6.200,00 1.195,06 7.395,06 

30.6112.0013 
Τεχνικός σύμβουλος υλοποίησης 

έργων της τεχνικής υπηρεσίας του 
Δήμου (συνεχ 2017) 

15.800,00 5.528,00 21.328,00 

30.6117.0001 
Σύμβουλος για την σύσταση 

Λιμενικού Ταμείου Κέας 
2.500,00 -2.500,00 0,00 
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30.6233.0001 Μίσθωση μηχανημάτων έργου 15.000,00 6.055,20 21.055,20 

30.6262.0012 Εργασίες επίστρωσης παραλιών 4.500,00 -4.500,00 0,00 

30.6263.0001 
Συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων (συνεχ 2017) 
0,00 568,95 568,95 

30.6264.0001 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών 

μηχανημάτων (συνεχ 2017) 
281,36 287,04 568,40 

30.6279.0017 Ασβέστωμα οικισμού Ιουλίδας 12.400,00 -5.000,00 7.400,00 

30.6279.0019 Ασβέστωμα οικισμού Κορησσίας 12.400,00 -12.400,00 0,00 

30.6641.0005 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 

για κίνηση μεταφορικών μέσων 
(συνεχ 2017) 

8.130,47 3.460,06 11.590,53 

30.6641.0007 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 
για κίνηση μεταφορικών μέσων 2018-

19 
13.878,80 -9.878,80 4.000,00 

30.6644.0005 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 

για λοιπές ανάγκες (συνεχ 2017) 
9.486,03 2.797,05 12.283,08 

30.6644.0007 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 

για λοιπές ανάγκες 2018-19 
15.361,38 -10.361,38 5.000,00 

30.6661.0001 
Υλικά συντήρησης και επισκευής 

κτιρίων 
14.400,00 -14.400,00 0,00 

30.6661.0002 Προμήθεια χρωμάτων 14.800,00 -5.000,00 9.800,00 

30.6662.0001 
Υλικά συντήρησης και επισκευής 

οδικού δικτύου 
0,00 2.000,00 2.000,00 

30.6662.0007 Προμήθεια ξυλείας 17.000,00 -5.000,00 12.000,00 

30.6662.0009 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 30.000,00 -7.025,64 22.974,36 

30.6671.0001 
Ανταλλακτικά φορτηγών - 

ημιφορτηγών (συνεχ 2017) 
0,00 730,16 730,16 

30.6672.0001 
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 

(συνεχ 2017) 
745,74 3,54 749,28 

30.7135.0004 Προμήθεια παγκακιών 9.000,00 -9.000,00 0,00 
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35.6279.0003 
Αποψίλωση χόρτων απο δημόσιους 

χώρους 
11.000,00 -500,00 10.500,00 

45.6279.0006 
Καθαρισμός νεκροταφείων (συνεχ 

2017) 
7.520,00 829,33 8.349,33 

70.6117.0001 
Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης 

βιωσιμότητας νέων σφαγείων 
2.000,00 -2.000,00 0,00 

70.6117.0002 
Εργασίες επιμέτρησης για τη 

δημιουργία συστήματος wi-fi στους 
οικισμούς του Δήμου Κέας 

0,00 5.000,00 5.000,00 

70.6261.0004 
Συντήρηση και επισκευή 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
κτιρίου σφαγείου (συνεχ 2017) 

500,00 560,00 1.060,00 

70.6262.0005 
Επισκευή και συντήρηση 

ελικοδρομίου 
4.900,00 -1.400,00 3.500,00 

70.6262.0011 
Ευπρεπισμός και σηματοδότηση 

παραλιακής οδού ΧΛΖ Κορησσίας - 
Βουρκαρίου 

0,00 10.000,00 10.000,00 

70.6263.0001 
Συντήρηση και επισκευή 

πυροσβεστικών οχημάτων (συνεχ 
2017) 

647,55 70,20 717,75 

70.6279.0018 
Καθαρισμός θαλάσσιου χώρου ΧΛΖ 

Κορησσίας - Βουρκαρίου 
0,00 5.000,00 5.000,00 

70.6641.0005 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 
για κίνηση μεταφορικών μέσων έτους 

(συνεχ 2017) 
5.899,08 3.271,64 9.170,72 

70.6641.0007 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 
για κίνηση μεταφορικών μέσων έτους 

2018-19 
10.780,93 -7.780,93 3.000,00 

70.6644.0008 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 

για λοιπές ανάγκες (συνεχ 2017) 
792,30 113,16 905,46 

70.6644.0009 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 

για λοιπές ανάγκες 2018-19 
2.005,08 -505,08 1.500,00 

70.6661.0001 Οικοδομικά υλικά κτιρίων 5.000,00 -1.250,00 3.750,00 

70.6662.0002 
Προμήθεια οικοδομικών υλικών για 

λοιπές εγκαταστάσεις 
5.000,00 -1.250,00 3.750,00 

70.6671.0001 
Ανταλλακτικά πυροσβεστικών 

οχημάτων (συνεχ 2017) 
1.984,00 400,95 2.384,95 

 ΣΥΝΟΛΟ 601.194,28 -45.218,81 555.975,47 
 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
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       Επισυνάπτεται η ανακεφαλαίωση της αναμόρφωσης. 
 

Οι κ.κ. Βελισσαροπούλου, Μουζάκης και Μουζάκη ψηφίζουν κατά για το λόγο ότι ο  

κωδικός για τις παιδικές χαρές μηδενίζεται. 

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 

1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 

2.Την ΚΥΑ 7028/7.2.04 «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και 

Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ23976/26-7-2016 

3. Την υπ' αριθμ. 266/2017 (ΑΔΑ: 63ΘΣΩΕΔ-Α6Μ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2018 
4.Την ανάγκη αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 

5.Την εισήγηση του Δημάρχου και την υπ’αριθμ 85/2018 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(7 ΥΠΕΡ και 3 ΚΑΤΑ) 

 

Εγκρίνει την α’ αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού 

έτους 2018 Δήμου  Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 81/2018 

 

 

Θέμα 28
ο
: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2018.  
 

   

Αρχικό Αποθεματικό  31.679,37  
Αύξηση Εσόδων (+)   
 0619.0005 143.200,00  
1213.0004     9.500,00  
5129.0001   72.395,88  
Μείωση Εσόδων (-)   
5119.0001 272.180,63  
Μείωση Δαπανών (+)   
15.7135.0006 15.850,00  
Λοιπές Δαπάνες 45.218,81  

   

Τελικό Αποθεματικό 45.663,43  
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κων. Θώδος εισηγούμενος το 28
ο
 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: 

 «ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Νικολάου», κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ στο Βουρκάρι Κέας με αρ. γνωστοποίησης 

για χρήση μουσικής: 1052160/23/3/2018 (αρ. πρωτ. αίτησης: 327/30-1-2018) 

«Β.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με την επωνυμία «Le petite azure» στoν Βουρκάρι Κέας με αρ.πρ. 

γνωστοποίησης χρήσης μουσικής: 1558/4-5-2017 (αρ. πρωτ. αίτησης: 792/13-3-2018) 

«ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΤΚΕΕ- ΚΕΑ EVENTS» κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ, στο Μεσολίβαδο Κέας, με αρ. άδειας μουσικής 2528/13-7-2015 (αρ. πρωτ. 

αίτησης: 980/26-3-2018) 

«ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΤΚΕΕ- ΚΕΑ EVENTS» κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, στο 

Μεσολίβαδο Κέας, με αρ. άδειας μουσικής 2531/13-7-2015 (αρ. πρωτ. αίτησης: 979/26-3-

2018) 

«ΠΟΔΟΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασιλείου», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (χωρίς παρασκευαστήριο)» με την επωνυμία «ΕΝ ΛΕΥΚΩ» 

στην Ιουλίδα Κέας με αρ. γνωστοποίησης χρήσης μουσικής: 1052890 (αρ. πρωτ. αίτησης: 

1000/27-3-2018)  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ του Αθανασίου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με την επωνυμία «ΚΕΑ ΑΝΕΜΟΣ CAFE» στην Κορησσία Κέας με αρ. 

άδειας μουσικής: 1455/22-3-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1019/28-3-2018) 

ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιακώβου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

Εποχιακό ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, με την επωνυμία «Η στροφή του Μίμη» που 

βρίσκεται στο Βουρκάρι Κέας, με αρ.πρ. γνωστοποίησης χρήσης μουσικής: 4561/17-8-2016 

(αρ. πρωτ. αίτησης: 1020/28-3-2018) 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι: 

5. Την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας 

από θορύβους Μουσικής»  

6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) 

9. Το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του αρθρ. 7 της ΚΥΑ 16228/2017 

10. Την υπ’ αριθμ. 128/2011 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 

11. Τις ανωτέρω αιτήσεις των ενδιαφερομένων 
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12. Το γεγονός ότι για το κατάστημα της εταιρείας «Β.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ» 

έχει επιβληθεί σφράγιση, κατόπιν τριών (3) παραβάσεων εντός του προηγούμενου 

έτους, για λόγους υπέρβασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικής. 

13. Το γεγονός ότι για το κατάστημα ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 

ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ της εταιρείας «ΚΕΑ EVENTS» έχει βεβαιωθεί 

εντός προηγούμενου έτους μία (1) παράβαση σχετική με υπέρβασης του ωραρίου 

λειτουργίας μουσικής. 

14. Το γεγονός ότι για το κατάστημα με την επωνυμία «Η στροφή του Μίμη»έχει 

βεβαιωθεί εντός προηγούμενου έτους μία (1) παράβαση σχετική με υπέρβασης του 

ωραρίου λειτουργίας μουσικής. 

15. Το ότι οι ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι για την έκδοση της εν λόγω 

άδειας 

16. Την θετική εισήγηση του Προέδρου  

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

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

διατάξεις και την εισήγηση του Αντιδημάρχου  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Χορηγεί άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος 2018 στα καταστήματα των: 

1. «ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Νικολάου», κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ στο Βουρκάρι Κέας με αρ. γνωστοποίησης 

για χρήση μουσικής: 1052160/23/3/2018 (αρ. πρωτ. αίτησης: 327/30-1-2018) 

2. «Β.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με την επωνυμία «Le petite azure» στoν Βουρκάρι Κέας με αρ.πρ. 

γνωστοποίησης χρήσης μουσικής: 1558/4-5-2017 (αρ. πρωτ. αίτησης: 792/13-3-2018) 

3. «ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΤΚΕΕ- ΚΕΑ EVENTS» κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ, στο Μεσολίβαδο Κέας, με αρ. άδειας μουσικής 2528/13-7-2015 (αρ. πρωτ. 

αίτησης: 980/26-3-2018) 

4. «ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΤΚΕΕ- ΚΕΑ EVENTS» κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, στο 

Μεσολίβαδο Κέας, με αρ. άδειας μουσικής 2531/13-7-2015 (αρ. πρωτ. αίτησης: 979/26-3-

2018) 

5. «ΠΟΔΟΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασιλείου», κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (χωρίς παρασκευαστήριο)» με την 

επωνυμία «ΕΝ ΛΕΥΚΩ» στην Ιουλίδα Κέας με αρ. γνωστοποίησης χρήσης μουσικής: 

1052890 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1000/27-3-2018)  

6. ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ του Αθανασίου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με την επωνυμία «ΚΕΑ ΑΝΕΜΟΣ CAFE» στην Κορησσία Κέας με αρ. 

άδειας μουσικής: 1455/22-3-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1019/28-3-2018) 

7. ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιακώβου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

ως Εποχιακό ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, με την επωνυμία «Η στροφή του Μίμη» που 
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βρίσκεται στο Βουρκάρι Κέας, με αρ.πρ. γνωστοποίησης χρήσης μουσικής: 4561/17-8-

2016 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1020/28-3-2018) 

 Οι ανωτέρω θα λάβουν την άδεια εφόσον είναι ταμειακά ενήμεροι. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 82/2018 

 

Θέμα 29
ο
: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας για τη διαμονή 

των προσκεκλημένων στο πλαίσιο του εορτασμού του πολιούχου του νησιού Αγ. 

Χαραλάμπους, 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 29
ο
 

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 “Για τη διαμονή των προσκεκλημένων στο πλαίσιο του 

εορτασμού του πολιούχου του νησιού Αγ. Χαραλάμπους”. 

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 13/02/2018 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Για τη διαμονή των 

προσκεκλημένων στο πλαίσιο του εορτασμού του πολιούχου του νησιού Αγ. 

Χαραλάμπους” και το τιμολόγιο από το “ΞΕΝΩΝ ΣΕΙΡΙΗ – Λέανδρος Εμμανουήλ”. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 83/2018 

 

Θέμα 30
ο
: Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων δημόσιου φωτισμού από τη ΔΕΗ.  

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στ.Βρεττό, ο οποίος 

εισηγούμενος το 30
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι υπάρχει η ανάγκη για  

τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων στο δίκτυο της ΔΕΗ. Τα αιτήματα των πολιτών 

είναι τα κάτωθι: 
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Α/

Α 

Α.Π. 

ΑΙΤΗΣΗ

Σ 

ΑΙΤΩΝ/-ΟΥΣΑ ΑΙΤΗΜΑ-ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

1 994/26-3-

2018 

Στέφανος Βρεττός  Τοποθέτηση 4 φωτιστικών σε 

υφιστάμενους νέους 

τσιμεντένιος στύλους, επί του 

Επαρχικού δρόμου στη θέση 

Παλιόμυλος (όπως φαίνεται 

στο συνημμένο χάρτη) 

Εισηγούμαστε θετικά ως 

προς την τοποθέτηση 

των εν λόγω φωτιστικών 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

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

αίτηση και την εισήγηση του Αντιδημάρχου  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε υφιστάμενους στύλους της ΔΕΗ ως 

αναφέρονται στην εισήγηση και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υποβολή αιτήματος σε 

αυτή.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 84/2018 

 

 

Θέμα 31
ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις του Πάσχα.  

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κων. Θώδος εισηγούμενος το 31
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης αναφέρει ότι ενόψει των εορτών του Πάσχα και στο πλαίσιο γενικευμένης 

προσπάθειας ανάδειξης του  νησιού ως τουριστικό προορισμό με ταυτότητα, ο Δήμος μας 

προτίθεται να αναλάβει δαπάνη έως του ποσού των 2.490,01 € (συμπ.ΦΠΑ) για την 

προσφορά παραδοσιακών προϊόντων εν ίδει κεράσματος στους επισκέπτες του νησιού, τον 

ανθοστολισμό των οικισμών Βουρκάρι, Κορησσία, Οτζιάς και Ιουλίδα, προμήθεια εναέριων  

πυροτεχνημάτων για τον εορτασμό της Αναστάσεως καθώς και τη δαπάνη μεταφοράς του 

Αγίου Φωτός με πλωτό μέσο. 

Για το λόγο αυτό, εισηγούμαστε την έγκριση της ανωτέρω δαπάνης και τη διάθεση 

αντίστοιχης πίστωσης έως του ποσού των 2.490,01 €(συμπ.ΦΠΑ), που θα βαρύνει τον ΚΑ 

00.6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών & τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2018, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.  

 

Οι δαπάνες έχουν ως εξής : 

 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΤΙΜΗ € 

Υφασμάτινα στεφάνια 

CPV : 39293200-4 

 

26,0000 19,8400 515,8400 
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Μάτσα αμάραντου 

πολύχρωμα 

CPV :  03121200-7 

 

40,0000 3,3900 135,6000 

Πασχαλινά κουλουράκια 

CPV : 15612500-6 

6 κιλά 11,1600 66,9600 

Αμυγδαλωτά 

CPV : 15812000-3 

8 κιλά 17,3600 138,8800 

Παστέλι 

CPV : 15812000-3 

800,0000 0,4960 396,8000 

Μαστίχα 

CPV : 15911100-8 

20 λίτρα 12,6356 252,7100 

Τσίπουρο 

CPV : 15911100-8 

20 λίτρα 6,4975 129,9500 

Κόκκινα αυγά 

CPV : 03142500-3 

200,0000 0,3503 70,0600 

Ποτήρι διάφανο σφηνάκι 

CPV :19520000-7 
 

25,0000 2,1204 53,0100 

Χαρτοπετσέτες 

CPV : 33764000-3 

5,0000 1,2400 6,2000 

Πυροτεχνήματα 

CPV : 24613200-6 

3 κουτιά με 165 

βολές  

200,0000 600 

Μεταφορά Αγίου Φωτός 

με πλωτό μέσο 

CPV : 60600000-4 

1,0000 124,0000 124,0000 

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

άρθρο 158 παρ. 3
α
 του. Ν. 3463/2006, την εισήγηση του προέδρου και την ύπαρξη 

εγγεγραμμένης πίστωσης 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει δαπάνη έως του ποσού των 2.490,01 € για την προσφορά παραδοσιακών 

προϊόντων εν ίδει κεράσματος στους επισκέπτες του νησιού, τον ανθοστολισμό των 

οικισμών Βουρκάρι, Κορησσία, Οτζιάς και Ιουλίδα καθώς και την προμήθεια  εναέριων  

πυροτεχνημάτων για τον εορτασμό της Αναστάσεως, καθώς και τη δαπάνη μεταφοράς του 

Αγίου Φωτός με πλωτό μέσο, ως εξής : 
 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΤΙΜΗ € 

Υφασμάτινα στεφάνια 

CPV : 39293200-4 

 

26,0000 19,8400 515,8400 
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Μάτσα αμάραντου 

πολύχρωμα 

CPV :  03121200-7 

 

40,0000 3,3900 135,6000 

Πασχαλινά κουλουράκια 

CPV : 15612500-6 

6 κιλά 11,1600 66,9600 

Αμυγδαλωτά 

CPV : 15812000-3 

8 κιλά 17,3600 138,8800 

Παστέλι 

CPV : 15812000-3 

800,0000 0,4960 396,8000 

Μαστίχα 

CPV : 15911100-8 

20 λίτρα 12,6356 252,7100 

Τσίπουρο 

CPV : 15911100-8 

20 λίτρα 6,4975 129,9500 

Κόκκινα αυγά 

CPV : 03142500-3 

200,0000 0,3503 70,0600 

Ποτήρι διάφανο σφηνάκι 

CPV :19520000-7 
 

25,0000 2,1204 53,0100 

Χαρτοπετσέτες 

CPV : 33764000-3 

5,0000 1,2400 6,2000 

Πυροτεχνήματα 

CPV : 24613200-6 

3 κουτιά με 165 

βολές  

200,0000 600 

Μεταφορά Αγίου Φωτός 

με πλωτό μέσο 

CPV : 60600000-4 

1,0000 124,0000 124,0000 

 
Διαθέτει ισόποση πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6443 «Δαπάνες δεξιώσεων 

και εθνικών & τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, στον οποίο υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 85/2018 
 

Θέμα 32: Αίτημα υπαγωγής στο Ν. 4495/2017 του δημοτικού κτιρίου «Η ΤΖΙΑ ΜΑΣ».  
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 32
o 
θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι στο πλαίσιο του Ν.4495/17 

(ΦΕΚ 167 Α') "Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις" 

και ειδικότερα του άρθρου 114 παρ. ε. αυτού "Αυθαίρετες κατασκευές ακινήτων δημόσιου 

ενδιαφέροντος" η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κέας θα πρέπει να προχωρήσει σε 

ενέργειες υπαγωγής του Δημοτικού κτηρίου “Η Τζιά μας” στο Ν. 4495/2017. 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο, δίνεται η δυνατότητα (και) στον Δήμο, να 

τακτοποιήσει αυθαίρετες κατασκευές σε Δημοτικές εκτάσεις.. 

Συγκεκριμένα: 

Σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν. 4495/17 “Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε 

παραδοσιακό οικισμό παρ. 1 “ Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υπάγονται αυθαίρετες 

κατασκευές σε παραδοσιακό οικισμό ή τμήμα πόλης, εφόσον αυτές έχουν ολοκληρωθεί πριν 

από τη δημοσίευση της διοικητικής πράξης χαρακτηρισμού του οικισμού ή τμήματος πόλης ως 

παραδοσιακού, ......................” 

Απώτερος σκοπός της τακτοποίησης του αυθαίρετων κατασκευών του κτηρίου του 

Δημοτικού Ξενώνα της πρώην κοινότητας Κορησσίας ν. Κέας είναι η δυνατότητα σύνταξης 

τοπογραφικού διαγράμματος ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η μεταβίβαση μέσω 

συμβολαιογραφικής πράξης του οικοπέδου και των εγκαταστάσεων από την πρώην 

κοινότητα Κορησσίας στον Δήμο Κέας.  

 Ιστορικό: 
Το οικόπεδο ιδιοκτησίας της πρώην κοινότητας Κορησσίας, εντός του οποίου έχει 

κατασκευαστεί ο ξενώνας είναι εντός του χαρακτηρισμένου ως παραδοσιακού οικισμού 

Κορησσίας (στο ανατολικό του όριο του οικισμού) , και συνορεύει νότια με την επαρχιακό 

οδό Κορησσίας-Βουρκαρίου-Οτζιά, σε απόσταση περίπου 260 μέτρων από την 

διασταύρωση των οδών προς Ιουλίδα και προς Βουρκάρι. 

Ο χαρακτηρισμός του οικισμού ως παραδοσιακού πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με 

την υπ. αρ. 83/1986 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Κορησσίας και 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Δ’ 504/14-07-1988. 

Εντός του οικοπέδου βρίσκονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις που αποτελούνται από 

ισόγειο , 1
ο
 όροφο, κλιμακοστάσια και περιβάλλοντα διαμορφωμένο χώρο. Το οικόπεδο 

είναι περιτοιχισμένο στην νότια, την δυτική και την ανατολική πλευρά του με επιχρισμένη 

λιθοδομή μικρού ύψους και πλάτους 0,50Μ. 

Το κτήριο κατασκευάστηκε τμηματικά. Το πρώτο τμήμα (ισόγειο) κατασκευάστηκε, αρχικά 

από την πρώην κοινότητα Κορησσίας την δεκαετία των αρχών του 1960 και ο όροφος προς 

το τέλος της ίδιας δεκαετίας. 

 Κτηριολογικά στοιχεία αρχικού κτηρίου ( υφιστάμενου προ του 1965): 
Για την 1

η
 κατασκευαστική φάση (του αρχικού ισογείου) δεν υπάρχουν σε αρχεία 

κατασκευαστικά σχέδια. Τα πρώτα αρκετά λεπτομερή σχέδια με τοπογραφικό , κατόψεις , 

όψεις και τομές του κτηρίου και των εγκαταστάσεων μέσα στα οποία παρουσιάζεται και 

κάτοψη με τίτλο “υπάρχουσα κατάσταση” η οποία αφορά την 1
η
 κατασκευαστική φάση, 

βρίσκονται στο φάκελο του Ε.Ο.Τ. και έχουν ημερομηνία “ΟΚΤΩΒΡΗΣ 1965”. Τα εν λόγω 

ανωτέρω σχέδια εκπονήθηκαν για την κατασκευή της 2
η
 φάσης. 

Σε αυτά τα αρχεία παρουσιάζονται για πρώτη φορά σχέδιο με τίτλο ”ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΞΕΝΩΝ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ ΚΕΑΣ – ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ” και θέμα “ΚΑΤΟΨΙΣ 

ΙΣΟΓΕΙΟΥ 1:100” , όπου αποτυπώνεται οριζοντιογραφικά το κτήριο όπως είχε 

κατασκευαστεί αρχικά κατά την 1
η
 κατασκευαστική φάση.  

Στην κάτοψη εμφανίζονται 10 δωμάτια 2 κλινών, καθαρών εσωτερικών διαστάσεων 

4,50Mx2,80M, τρία κοινόχρηστα w.c. εξυπηρέτησης των ενοίκων των δωματίων, χώρος 

υποδοχής με δύο w.c. (ανδρών-γυναικών) εξωτερικών διαστάσεων 10,00Mx5,00M και 

χώρος κουζίνας – εστιατόριο εξωτερικών διαστάσεων 15,00Mx6,00M.  

Ο χώρος τη υποδοχής συνδέεται με τα δωμάτια μέσω στεγασμένης υπαίθριας 

επιφάνειας διαστάσεων 5,00Mx5,00M, η οποία επεκτείνεται (σαν μαρκίζα) και κατά μήκος 
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της εισόδου των δωματίων με πλάτος 1,40Μ. Έμπροσθεν των δωματίων εκτείνονται 

ημιϋπαίθριοι στεγασμένοι χώροι καθαρών διαστάσεων 2,80Mx1,20M. 

Οι εξωτερικοί τοίχοι είναι πάχους 50εκ. , κατασκευασμένοι από λιθοδομή και οι 

εσωτερικοί από οπτόλινθους με πάχος 10εκ.  

Το σύνολο της δόμησης ανέρχεται σε 30,80x5,50(δωμάτια)+8,40x3,90(w.c.)+ 

+10,00x5,00(υποδοχή)+15,00x6,00(κουζίνα) = 342,16Μ2 

Το σύνολο της κάλυψης (δόμηση+ημιϋπαίθριοι+εξώστες) = 30,80x8,10+5,60x8,40+ 

+15,00x5,00+15,00x6,00 = 461,52M2 

 

 Κτηριολογικά στοιχεία αρχικού κτηρίου ( υφιστάμενου προ του 1965): 
Στον φάκελο που τηρείται στο ΕΟΤ στη Σύρο και αφορούν την 2

η
 κατασκευαστική 

φάση του έργου (τέλος δεκαετίας του 1960) υπάρχουν εκτός του ανωτέρω σχεδίου τα εξής 

επίσης σχέδια : Τοπογραφικό , Σχέδιο Προσθήκης Ισογείου σε κλίμακα 1:100, Σχέδιο 

Προσθήκης Ορόφου σε κλίμακα 1:100, Σχέδιο κατά πλάτος και κατά μήκος Τομών και 

σχέδιο Κύριας και Δευτερεύουσας όψης. 

 

 Προτεινόμενες επιφάνειες ένταξη στο ν. 4495/2017:  
Τα εν λόγω ανωτέρω σχέδια που εκπονήθηκαν από τον Ε.Ο.Τ. για την κατασκευή της 2

η
 

φάσης με ημερομηνίες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1965 εμφανίζεται το κτήριο, όπως θα έπρεπε να είναι 

σήμερα. Είναι προφανές συγκρίνοντας την σημερινή αποτύπωση με τα ανωτέρω σχέδια, ότι 

υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Οι διαφοροποιήσεις αυτές εμφανίζονται στην συνημμένο 

Τοπογραφικό και αφορούν τα εξής στοιχεία : 

 Την επιφάνεια υπό τα στοιχεία Ε1 με έκταση 6,00Μ2 που επιφέρει αύξηση της 

δόμησης και της κάλυψης κατά την ανωτέρω έκταση των 6,00Μ2. 

 Τις επιφάνειες υπό τα στοιχεία Ε2 και Ε3 που αποτελούσαν στεγασμένους αλλά όχι 

δομημένες επιφάνειες και επιφέρουν αύξηση στην Δόμηση κατά 7,50+7,50 = 

15,00Μ2, αλλά δεν επιφέρουν αύξηση στη Κάλυψη. 

 Την επιφάνεια Ε2 που αποτελούσε εν μέρει το θερινό εστιατόριο και εν μέρει 

αύξηση του συνολικού πλάτους κατά 60εκ. και οι οποίες επιφέρουν αύξηση στη 

Δόμηση κατά 80,51Μ2 και αντίστοιχη αύξηση στην κάλυψη.  

Άρα συνολική αύξηση δόμησης = 6,00+15,00+80,51 = 101,51Μ2 και συνολική 

αύξηση της κάλυψης κατά 6,00+80,51 = 86,51Μ2. 

Υπάρχει επίσης η επιφάνεια Ε6 με έκταση 6,29Μ2 η οποία φέρει στα αρχικά σχέδια 

την ονομασία αποθήκη και η οποία έχει αλλάξει χρήση. 

 

Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις του Ν.4495/17 (ΦΕΚ 167 Α') "Έλεγχος και 

προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις", το Δημοτικό Συμβούλιο 

καλείται να αποφασίσει σχετικά, με την υποβολή αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 

4495/17 των υπερβάσεων στην κατασκευή και χρήση που αφορούν στο δημοτικό κτίριο “Η 

Τζια μας”. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την υποβολή αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/17 των υπερβάσεων στην 

κατασκευή και χρήση που αφορούν στο δημοτικό κτίριο “Η Τζια μας”. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 86/2018 

 

 

Θέμα 33
ο
: Ορισμός επιτροπής για οφειλές ΔΕΗ. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης 

Ευαγγέλου]  
 
Αναβάλλεται 

 

 

 

 

 

 

Λύεται η συνεδρίαση. 
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Ο Πρόεδρος    Τα μέλη 

                                   

Κωνσταντίνος Θώδος                                                 1. Γεώργιος Πατητής 

   

                                                                                                 2. Εμμανουήλ Λέανδρος 

 

                                                                                    3. Στέφανος Βρεττός 

    

                                                                                                 4. Δημήτριος Καβαλιέρος     

  

                                                                                                 5. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη   

                                                                                                

                                             6. Ελευθερία Μορφωνιού      

             

                                                                                               7. Αντώνιος Παούρης      

 

                    

                                                                                                8. Νικόλαος. Πολίτης   

 

 

                                                                                                9. Νικόλαος Ζουλός   

 

                                                                                              10. Ειρήνη Βελισσαροπούλου    

   

     

                                                                                              11. Δημήτριος Μουζάκης     

 

                

                                                                                               12. Βασιλική Δεμένεγα    

     

                 

                                                                                             13. Βασίλειος Βρέτταρος 

    

                

                                                                                            14. Σώζα Μουζάκη         

     

               

                                                                                             15. Ελευθέριος Τζουβάρας 

 

 

                                                                                             16. Νικόλαος Παούρης 


