14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 25η Ιουνίου 2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 14ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 25η Ιουνίου 2018
Σήμερα, 25 Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου στην Ιουλίδα
Κέας, ύστερα από την 2227/21-6-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του και την ορθή
επανάληψή της, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν
παρόντα 10 μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γεώργιος Δ. Πατητής
2. Αντώνιος Β. Παούρης
3. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος
4. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη
5. Νικόλαος Αντ. Ζουλός
6. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
7. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου
8. Δημήτριος Ν. Μουζάκης
9. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
10. Σώζα Αντ. Μουζάκη

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Στέφανος Αθ. Βρεττός
2. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος
3. Δημήτριος Καβαλιέρος
4. Βασιλική Δ. Δεμένεγα
5. Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος
6. Νικόλαος Στ. Παούρης
7. Νικόλαος Αυγ. Πολίτης
(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, ενώ ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Μανούσος Ψημίτης, και ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Κορησσίας κ. Δημήτριος Πολίτης απουσιάζουν.
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την τήρηση
των πρακτικών.
Δεν προσήλθαν ούτε αποχώρησαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη συνεδρίαση.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25/06/2018
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2227/21-6-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
Θέμα 1ο: Ορθή επανάληψη της υπ αριθμ. 69/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί
προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την «Καταπολέμηση
κουνουπιών έτους 2018» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 2ο: «Επιχορήγηση Συλλόγου Στήριξης Π.Π.Ι. Κέας «Ο Ερασίστρατος» για την κάλυψη
έκτακτων λειτουργικών αναγκών του Π.Π.Ι. Κέας» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης
Ευαγγέλου]
Θέμα 3ο : Αλλαγή συγκρότησης Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Κέας [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 4ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας
αποζημίωσης Δημάρχου για τη μετάβασή του στη Σύρο (21-23/6/2018), προκειμένου να
πραγματοποιήσει συναντήσεις με αρμόδιους φορείς της Α’βαθμιας εκπαίδευσης, της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων και να παραστεί στο Συνέδριο - Διάλογο με φορείς και πολίτες με θέμα «Η
Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης: Ελλάδα - Ευρώπη: Προκλήσεις και Προοπτικές» .
[εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Κων.Θώδος]
Θέμα 5ο: Αποδοχή και έγκριση μελετών για την Πράξη: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ» και
για την Πράξη: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ» στο ΕΠ «Νότιο Αιγαίο» της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου, Άξονας Προτεραιότητας 2, με τίτλο «Ενίσχυση της Ενεργειακής Απόδοσης των
δημόσιων κτιρίων». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 6ο: 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 7ο: Έγκριση και αποδοχή της μελέτης «Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση
δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία Ν. Κέας». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης
Ευαγγέλου]
Θέμα 8ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για ετήσια συνδρομή σε εφημερίδα του
νομού. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 9ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της προμήθειας υγρών απόφραξης. [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 10ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των «Ελληνικό Δημόσιο –
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» και «Δήμου Κέας»
με τίτλο «Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην
Κορησσία Ν. Κέας». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
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Θέμα 1ο: Ορθή επανάληψη της υπ αριθμ. 69/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
περί προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την
«Καταπολέμηση κουνουπιών έτους 2018».
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την υπ’αριθμ. 69/2018
(ΑΔΑ: ΩΟΒ1ΩΕΔ-Ι1Ι) απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Κέας αποφάσισε ομόφωνα:
1. τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την
«Καταπολέμηση κουνουπιών έτους 2018» ως αναφέρεται ανωτέρω
2. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της και
3. τη συγκρότηση δημοτικής Επιτροπής Διενέργειας και Παραλαβής του Έργου στη
χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Κέας, αποτελούμενη από τους:
 Ιωάννη Ευαγγέλου, Δήμαρχο Κέας
 Δημήτριο Καβαλιέρο, Αντιδήμαρχο Κέας και
 Στέφανο Βρεττό, Αντιδήμαρχο Κέας.
Σύμφωνα με υπόδειξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα πρέπει να αντικατασταθεί ο
Δήμαρχος Κέας, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, λόγω ασυμβίβαστου (ταυτόχρονη παραλαβή και
έγκριση πληρωμής του έργου).
Για το λόγο αυτό, εισηγούμαστε την τροποποίηση της 69/2018 απόφασης ως προς την
επανασυγκρότηση της εν λόγω Επιτροπής ως εξής:
 Δημήτριος Καβαλιέρος, Αντιδήμαρχος Κέας
 Στέφανος Βρεττός, Αντιδήμαρχος Κέας και
 Κωνσταντίνος Θώδος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Κατά τα λοιπά, ισχύει ως έχει η απόφαση 69/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
ανωτέρω και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’αριθμ. 69/2018 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου περί προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την
«Καταπολέμηση κουνουπιών έτους 2018», ως προς την επανασυγκρότηση της Επιτροπής
Διενέργειας και Παραλαβής του Έργου στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Κέας ως εξής:
 Δημήτριος Καβαλιέρος, Αντιδήμαρχος Κέας
 Στέφανος Βρεττός, Αντιδήμαρχος Κέας και
 Κωνσταντίνος Θώδος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Κατά τα λοιπά, ισχύει ως έχει η απόφαση 69/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 160/2018
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Θέμα 2ο: «Επιχορήγηση Συλλόγου Στήριξης Π.Π.Ι. Κέας «Ο Ερασίστρατος» για την
κάλυψη έκτακτων λειτουργικών αναγκών του Π.Π.Ι. Κέας» .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος
το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι το άρθρο 88 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ
21/Α’/21.02.2016) που αφορά στην «Κάλυψη έκτακτων λειτουργικών αναγκών των
Δημόσιων Δομών Υγείας από τους O.T.A. Α΄ και Β΄ Βαθμού και Νομικών Προσώπων
αυτών» αναφέρει ότι: «1. Οι Περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, μετά από απόφαση
του οικείου συμβουλίου, δύνανται να επιχορηγούν δημόσια νοσοκομεία, νοσηλευτικά
ιδρύματα εποπτευόμενα και επιχορηγούμενα από το Υπουργείο Υγείας, δημόσιες Μονάδες
Ψυχικής Υγείας, Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας,
καθώς και νοσοκομεία που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της
περιφέρειάς τους, για την κάλυψη έκτακτων ή/και επειγουσών αναγκών αυτών, προς
διασφάλιση της υγείας των πολιτών. Η ανωτέρω επιχορήγηση αφορά ιδίως επείγουσες
συντηρήσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, προμήθεια υγειονομικού υλικού και
αναλωσίμων, προμήθεια καυσίμων κ.λπ.. 2. Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών
εφαρμόζονται αναλογικά και οι ρυθμίσεις του άρθρου 202 του ΚΔΚ ν. 3463/2006 (Α΄114). Το
προβλεπόμενο στην υποπαράγραφο Β΄ της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου 202 ποσοστό
δύναται να αυξάνεται, με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, για την κάλυψη
έκτακτων ή/και επειγουσών αναγκών δημοσίων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του
οικείου Δήμου. 3. Οι δαπάνες των παραπάνω παραγράφων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
διάταξης, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 275 του ν. 3852/2010 (Α΄87).».
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, το άρθρο 202 του Ν. 3463/2006, το γεγονός
ότι κάθε χρόνο στο ΠΠΙ Κέας δεν υπάρχει έγκαιρη συντήρηση των θερμαντικών στοιχείων
της κεντρικής θέρμανσης με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία του κτηρίου, το γεγονός ότι το
ΠΠΙ Κέας αδυνατεί να εκδώσει παραστατικό είσπραξης της επιχορήγησης, το άρθρο 202
του Ν. 3463/2006, βάσει του οποίου το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να επιχορηγήσει και
Συλλόγους με Κοινωνική Δράση, καθώς και το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό οικ. έτους
2018 του Δήμου, υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ 00.6736.0001 «Επιχορήγηση σε
πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία», εισηγούμαστε την επιχορήγηση του Συλλόγου
Στήριξης του Π.Π.Ι. Κέας «Ο Ερασίστρατος» με το ποσό των 285,20€ για τη συντήρηση
των θερμαντικών στοιχείων της κεντρικής θέρμανσης, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον
προαναφερθέντα κωδικό εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας και
θα διατεθεί αποκλειστικά για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών του Ιατρείου.
Επισημαίνεται ότι ο Σύλλογος Στήριξης του Π.Π.Ι. Κέας «Ο Ερασίστρατος» θα
πρέπει να υποβάλλει στο Δήμο ανάλογα εξοφλημένα τιμολόγια.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις, το αίτημα επιχορήγησης του ΠΠΙ Κέας και την εισήγηση του Δημάρχου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Εγκρίνει την επιχορήγηση του Συλλόγου Στήριξης του ΠΠΙ Κέας «Ο Ερασίστρατος»
για την κάλυψη έκτακτων λειτουργικών αναγκών του Π.Π.Ι. Κέας (καθαριότητα Ιατρείου)
και διαθέτει πίστωση ύψους 285,20€, που θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6736.0001 «Επιχορήγηση
σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του
Δήμου Κέας.
Ο Σύλλογος Στήριξης του Π.Π.Ι. Κέας «Ο Ερασίστρατος» θα πρέπει να υποβάλλει στο
Δήμο ανάλογα εξοφλημένα τιμολόγια.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 161/2018

Θέμα 3ο : Αλλαγή συγκρότησης Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Κέας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με σχετική απόφασή του, το
Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τη συγκρότηση Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης
Δήμου Κέας αποτελούμενης από τους:
Πρόεδρος: Ιωάννης Ευαγγέλου, Δήμαρχος με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο, κ.
Δημήτριο Καβαλιέρο
Μέλος – δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, κα Ελευθερία Μορφωνιού με
αναπληρωτή τον κ. Νικόλαο Πολίτη του Αυγερινού, δημοτικό σύμβουλο πλειοψηφίας
Μέλος – δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου με
αναπληρωτή τον κ. Βασίλειο Βρέτταρο, δημοτικό σύμβουλο μειοψηφίας
Μέλος Γεώργιος Βουτσινάς, Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιουλίδας, με
αναπληρωτή που θα ορίσει ο ίδιος
Μέλος Ιωάννης Πορίχης, Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κάτω Μεριάς, με
αναπληρωτή που θα ορίσει ο Δήμος
Μέλος Στέφανος Κώνστας με αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο Κορασίδη του Ιωάννη
Μέλος Στυλιανός Λέπουρας με αναπληρώτρια την κα Ελένη Μωραΐτη
Δεδομένης της ανάθεσης στον Αντιδημάρχο, κ. Στέφανο Βρεττό, της ευθύνης
παρακολούθησης και υλοποίησης θεμάτων που αφορούν στην Αγροτική Ανάπτυξη του
Δήμου Κέας, εισηγούμαστε τη συμμετοχή του στην ανωτέρω Επιτροπή ως αναπληρωτής
του Προέδρου
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Εγκρίνει τη συγκρότηση Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Κέας αποτελούμενης
από τους:
Πρόεδρος: Ιωάννης Ευαγγέλου, Δήμαρχος με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο, κ.
Στέφανο Βρεττό
Μέλος – δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, κα Ελευθερία Μορφωνιού με
αναπληρωτή τον κ. Νικόλαο Πολίτη του Αυγερινού, δημοτικό σύμβουλο πλειοψηφίας
Μέλος – δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου με
αναπληρωτή τον κ. Βασίλειο Βρέτταρο, δημοτικό σύμβουλο μειοψηφίας
Μέλος Γεώργιος Βουτσινάς, Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιουλίδας, με
αναπληρωτή που θα ορίσει ο ίδιος
Μέλος Ιωάννης Πορίχης, Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κάτω Μεριάς, με
αναπληρωτή που θα ορίσει ο Δήμος
Μέλος Στέφανος Κώνστας με αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο Κορασίδη του Ιωάννη
Μέλος Στυλιανός Λέπουρας με αναπληρώτρια την κα Ελένη Μωραΐτη
Όλα τα μέλη θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμισθί, ενώ η Επιτροπή θα μπορεί να
ζητά, κατά περίπτωση συνεργασία και συμβουλές ατόμων με εξειδικευμένες γνώσεις επί
ειδικών θεμάτων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 162/2018
Θέμα 4ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας
αποζημίωσης Δημάρχου για τη μετάβασή του στη Σύρο (21-23/6/2018), προκειμένου να
πραγματοποιήσει συναντήσεις με αρμόδιους φορείς της Α’βαθμιας εκπαίδευσης, της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και να παραστεί στο Συνέδριο - Διάλογο με φορείς και πολίτες
με θέμα «Η Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης: Ελλάδα - Ευρώπη: Προκλήσεις και
Προοπτικές» .
Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.Κων/νος Θώδος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 140, παρ. 1 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 3
παρ. 3 του Ν. 2685/99 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η μετακίνηση, ο
τόπος μετάβασης, ο σκοπός και το μέσο μετακίνησης, καθώς και ο αριθμός των ημερών
παραμονής εκτός έδρας αιρετών. Η απόφαση αυτή προηγείται της μετακίνησης, μπορεί
όμως σε κατεπείγουσες περιπτώσεις να εκδίδεται εκ των υστέρων. Επιπλέον το δημοτικό
συμβούλιο με απόφασή του εγκρίνει την καταβολή των εξόδων μετακίνησης και τη σχετική
διάθεση πίστωσης.
Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, μετέβη στη Σύρο (21-23/6/2018) προκειμένου να
πραγματοποιήσει συναντήσεις με αρμόδιους φορείς της Α’βαθμιας εκπαίδευσης, της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων και να παραστεί στο Συνέδριο - Διάλογο με φορείς και πολίτες με θέμα «Η
Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης: Ελλάδα - Ευρώπη: Προκλήσεις και Προοπτικές».
Συγκεκριμένα οι δαπάνες αφορούν την ακτοπλοϊκή μετακίνηση Κέα– Σύρος, καθώς
και επιστροφή Σύρος- Αθήνα (αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος) και Λαύριο – Κέα, τη
διαμονή του και την ημερήσια αποζημίωση (άρθρο 11 της υποπαρ. Δ.9 του Ν. 4336/15).
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
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μετακινούμενων αιρετών» και θα ανέλθει στο ποσό των 272,04€ για την κάλυψη των
εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου στην Σύρο. (Ακτοπλοϊκά: 11,20€, Αεροπορικά:82,24€Διαμονή:98,60€-Ημερήσια Αποζημίωση:80,00€)
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη συνολική δαπάνη και να διαθέσει
πίστωση, αφού εξετάσει τα προσκομισθέντα παραστατικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις
ανωτέρω διατάξεις, την υπ’ αριθμ. 11/2018 απόφασή του και τα προσκομισθέντα
παραστατικά,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 272,04€ ως εκτός έδρας αποζημίωση
και έξοδα μετακίνησης του Δημάρχου Κέας, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου στη Σύρο, προκειμένου
να πραγματοποιήσει συναντήσεις με αρμόδιους φορείς της Α’βαθμιας εκπαίδευσης, της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και να παραστεί στο Συνέδριο - Διάλογο με φορείς και πολίτες με
θέμα «Η Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης: Ελλάδα - Ευρώπη: Προκλήσεις και
Προοπτικές».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 163/2018
Θέμα 5ο: Αποδοχή και έγκριση μελετών για την Πράξη: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ»
και για την Πράξη: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ» στο ΕΠ «Νότιο Αιγαίο» της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Άξονας Προτεραιότητας 2, με τίτλο «Ενίσχυση της
Ενεργειακής Απόδοσης των δημόσιων κτιρίων».
Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 5ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι,
“Σε συνέχεια της:
1. με αριθ.97/2018 ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέας περί
Έγκριση υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ» στο ΕΠ «Νότιο Αιγαίο» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Άξονας
Προτεραιότητας 2, με τίτλο «Ενίσχυση της Ενεργειακής Απόδοσης των δημόσιων
κτιρίων και,
2. με αριθ.98/2018 ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέας περί
Έγκριση υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ» στο ΕΠ «Νότιο Αιγαίο» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Άξονας
Προτεραιότητας 2, με τίτλο «Ενίσχυση της Ενεργειακής Απόδοσης των δημόσιων
κτιρίων,
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θα πρέπει να ληφθεί απόφαση περί αποδοχής και έγκρισης:
1. της με αριθ.πρωτ. 2197/19.06.2018 Μελέτης για την Ενίσχυση της Ενεργειακής
Απόδοσης του κτιρίου του Παλαιού Δημαρχείου Δήμου Κέας,
2. της με αριθ.πρωτ. 2198/19.06.2018 Μελέτης για την Ενίσχυση της Ενεργειακής
Απόδοσης του Νηπιαγωγείου Ιουλίδας Δήμου Κέας,
Η δαπάνη για την εκτέλεση της προμήθειας εξοπλισμού ενίσχυσης της Ενεργειακής
Απόδοσης έκαστου κτιρίου, θα επιχορηγηθεί εξ’ολοκλήρου από το επιχειρησιακό
πρόγραμμα «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και
διαχείριση των πόρων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο : «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των
δημοσίων κτιρίων», θα εγγραφεί σε ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων οικ. Έτους 2018 και
θα προβλεφθεί εγγραφή σε ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 άμα τη έκδοση
απόφασης ένταξης της εν λόγω πρότασης του Δήμου Κέας στο Πρόγραμμα « ΝΟΤΙΟ
ΑΙΓΑΙΟ ».
1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προμήθειας (μετά εγκατάστασης) εξοπλισμού
ενίσχυσης της Ενεργειακής Απόδοσης του Παλαιού Δημαρχείου Δήμου Κέας
ανέρχεται σε 116.447,16 € (Συμπ. Φ.Π.Α. 24%)
2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προμήθειας (μετά εγκατάστασης) εξοπλισμού
ενίσχυσης της Ενεργειακής Απόδοσης του Νηπιαγωγείου Ιουλίδας Δήμου Κέας
ανέρχεται σε 101.615,52 € (Συμπ. Φ.Π.Α. 24%)

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποδεχτεί και να εγκρίνει:
την με αρ.πρωτ. 2197/19.06.2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
προμήθειας (μετά εγκατάστασης) εξοπλισμού για την Ενίσχυση της Ενεργειακής
Απόδοσης του κτιρίου του Παλαιού Δημαρχείου Δήμου Κέας
την με αρ.πρωτ. 2198/19.06.2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
προμήθειας (μετά εγκατάστασης) εξοπλισμού για την Ενίσχυση της Ενεργειακής
Απόδοσης του Νηπιαγωγείου Ιουλίδας Δήμου Κέας,
τη διενέργεια ενός (1) ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, όπως προβλέπεται στο Ν.
4412/2016, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.”
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε το Δήμαρχο και
έλαβε υπόψη του τα παραπάνω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται και εγκρίνει:
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1. την με αρ.πρωτ. 2197/19.06.2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
προμήθειας (μετά εγκατάστασης) εξοπλισμού για την Ενίσχυση της
Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου του Παλαιού Δημαρχείου Δήμου Κέας
2. την με αρ.πρωτ. 2198/19.06.2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
προμήθειας (μετά εγκατάστασης) εξοπλισμού για την Ενίσχυση της
Ενεργειακής Απόδοσης του Νηπιαγωγείου Ιουλίδας Δήμου Κέας,
3. τη διενέργεια ενός (1) ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, όπως
προβλέπεται στο Ν. 4412/2016, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.”

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:164/2018
Θέμα 6ο: 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 6ο 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 31/5/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου μηνός Μαΐου 2018, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 240/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ΣΠΗΝΤΕΞ Α.Ε.Τ., έναντι
συνολικού ποσού 118,07 €.
2. Το από 13/6/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία συνδρομής συμμετοχής στο πρόγραμμα ΄΄Γαλάζιες σημαίες΄΄, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 151/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, από την ανάδοχο εταιρεία Ελληνική
Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, έναντι συνολικού ποσού 860,00 €.
3. Το από 19/6/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία “επισκευή σιδηροκατασκευής οχήματος του Δήμου Κέας”, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 174/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, από την ανάδοχο κ.Θεοδώρα
Κορασίδη, έναντι συνολικού ποσού 1.178,00 €.
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4. Το από 19/6/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία “μεταφοράς 360 t-shirts και 360 καπέλων που θα μοιραστούν στους συμμετέχοντες
του 4ου αγώνα δρόμου στην Κέα, με την ονομασία ΄΄KEA RUN 2018΄΄”, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 180/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, από τον ανάδοχο κ.Συμεών
Ανδ.Μορφωνιό – Μεταφορική Κέας Τζιας, έναντι συνολικού ποσού 31,62 €.
5. Το από 19/6/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία “μεταφοράς 2 βραχιόνων για το μηχάνημα έργου (γκρέϊντερ) λόγω βλάβης”,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 180/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, από τον
ανάδοχο κ.Συμεών Ανδ.Μορφωνιό – Μεταφορική Κέας Τζιας, έναντι συνολικού ποσού
186,00 €.
6. Το από 5/6/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία “Συντήρηση ηλεκτρονικών πινάκων ρύθμισης ροής και λειτουργίας νέου δικτύου
ύδρευσης Ιουλίδας”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 165/2017 απόφαση της οικονομικής
επιτροπής, από τον ανάδοχο κ.Σίδερη Χρήστο, έναντι συνολικού ποσού 930,00 €.
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
πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 165/2018
Θέμα 7ο: Έγκριση και αποδοχή της μελέτης «Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση
δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία Ν. Κέας».
Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 7ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, το έργο αφορά στην αποκατάσταση των
κερκίδων και την επίστρωση του δαπέδου του γηπέδου μπάσκετ της Κορησσίας στη ν. Κέα.
Προβλέπεται να κατασκευαστούν κερκίδες, το νότιο τμήμα της περίφραξης, η κυρία
είσοδος συμπεριλαμβανομένης της ράμπας ΑΜΕΑ, η τοποθέτησης στο δάπεδο ταρτάν και η
διαγράμμισή του. Προβλέπεται επίσης η τοποθέτηση νέων ιστών φωτισμού, προβολέων
τύπου led και ηλεκτρικό πίνακα.
Σημαντική βελτίωση επίσης προβλέπεται λόγω της διαμόρφωσης πεζοδρομίου κατά
μήκος της νότιας πλευράς του γηπέδου επί της οδού Κορησσίας – Βουρκαρίου. Το
πεζοδρόμιο θα βελτιώσει την ασφαλή διέλευση και πρόσβαση των πεζών αφενός μεν στο
γήπεδο αφετέρου την προσέλευση των μαθητών στο δημοτικό σχολείο της Κορησσίας.
Προβλέπεται επίσης η κατασκευή δικτύου ομβρίων κατά μήκος του πεζοδρομίου με
φρεάτια και σχάρες, ούτως ώστε να παροχετεύονται με ελεύθερη ροή στον φυσικό τους
αποδέκτη.
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Η βελτίωση του γηπέδου θα αποτελέσει επίσης χρηστική αθλητική εγκατάσταση του
παρακείμενου Δημοτικού Σχολείου της Κορησσίας και θα ενδυναμώσει την χρήση της
παραλιακής ζώνης της Κορησσίας ως χώρος περιπάτου και αναψυχής.
Η έκταση στην οποία θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες έχει παραχωρηθεί από την
Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων στις 13 Αυγούστου του 2002 με το υπ. αρ. πρωτ.
4417/Φ.ΑΒΚ 255 ΚΕΑΣ. Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο παραχωρείται το με Α.Β.Κ.
255 δημόσιο ακίνητο , αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων στον Δήμο Κέας. Η
παραχώρηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Πλατείες και Πάρκα
Παντού» , το οποίο υλοποιούσε η Κ.Ε.Δ. για την δημιουργία πλατειών , χώρων πολιτισμού
και περιπάτου, πρασίνου , άθλησης και αναψυχής.
Συμπερασματικά οι προβλεπόμενες από την μελέτη εργασίες, υλοποιούν τον σκοπό για
τον οποίο η ανωτέρω έκταση παραχωρήθηκε πριν από δεκαπέντε σχεδόν έτη στο Δήμο
Κέας, λαμβάνοντας υπόψη και συμβιβάζοντας σύγχρονες κατασκευαστικές και τεχνικές
προδιαγραφές αλλά και ζητήματα ασφαλείας των χρηστών των εγκαταστάσεων, όπως των
παιδιών του παρακείμενου δημοτικού σχολείου.
Οι ανωτέρω εργασίες θα κατασκευαστούν μετά από ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με
τον Ν. 4412 / 2016 , όπως αυτός ισχύει σήμερα.
Η θεωρημένη μελέτη μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθ. 20606/582/02.03.2018 έγγραφο
της ΔΤΕΚ, επομένως καλούμαστε να αποδεχτούμε και να εγκρίνουμε την θεωρημένη
μελέτη και να καθορίσουμε τον τρόπο εκτέλεσης του έργου τον συνοπτικό διαγωνισμό,
όπως προβλέπεται στο Ν. 4412/2016
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε το Δήμαρχο και
έλαβε υπόψη του τα παραπάνω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Αποδέχεται και εγκρίνει την μελέτη με τίτλο «Αποκατάσταση κερκίδων και
επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία Ν. Κέας», όπως αυτή θεωρήθηκε
με το υπ’ αριθ. 20606/582/02.03.2018 έγγραφο της ΔΤΕΚ
2. Την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου
γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία Ν. Κέας» με συνοπτικό διαγωνισμό, όπως προβλέπεται
στο Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει με απόφασή της η οικονομική
επιτροπή και σύμφωνα με την μελέτη, όπως συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Κέας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 166/2018

Θέμα 8ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για ετήσια συνδρομή σε εφημερίδα
του νομού.
Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 8ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου
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Εσωτερικών 59774/86, η συνδρομή σε εφημερίδες- περιοδικά γίνεται με απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της ημερήσιας εφημερίδας των Κυκλάδων «Η
Κυκλαδική», η εφημερίδα κυκλοφορεί έγχρωμη και με σύγχρονη ψηφιακή εκτύπωση και
διανέμεται σε όλες τις Κυκλάδες. Με την συνεργασία που η εφημερίδα έχει εγκαινιάσει με
την αεροπορική εταιρεία SKY EXPRESS, η οποία μεταφέρει πάνω από 1.000.000 επιβάτες,
από και προς τα νησιά των Κυκλάδων κάθε χρόνο, η ενημέρωση πολλαπλασιάζεται, αφού η
εφημερίδα πλέον διανέμεται σε όλους τους επιβάτες των αεροπορικών δρομολογίων της
SKY EXPRESS.
Επίσης, η «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ» ενδιαφέρεται να φιλοξενεί σε καθημερινή βάση τις
δραστηριότητες του Δήμου μας, δραστηριότητες οι οποίες θα φιλοξενούνται και στην
ηλεκτρονική μορφή αυτής, χωρίς επιπλέον κόστος.
Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη σύναψη συνδρομής με την ημερήσια εφημερίδα των
Κυκλάδων «Η ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ» για το έτος 2018-2019 με ετήσιο κόστος 250,00 ευρώ πλέον
6% φόρο, σύνολο 265,00 ευρώ, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6451 «Συνδρομές σε
εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τον τοπικό χαρακτήρα των θεμάτων της
εφημερίδας, την Εγκ.Υπ.Εσωτ. 59774/86 και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην ημερήσια εφημερίδα των Κυκλάδων «Η
ΚΥΚΑΔΙΚΗ» για το έτος 2018-2019 με ετήσιο κόστος 250,00 ευρώ πλέον 6% φόρο,
σύνολο 265,00 ευρώ, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6451 «Συνδρομές σε
εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα» και διαθέτει σχετική πίστωση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 167/2018

Θέμα 9ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της προμήθειας υγρών απόφραξης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 156/2018
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε δέσμευση και διάθεση πίστωσης,
από τον προϋπολογισμό εξόδων οικ.έτους 2018 για την Προμήθειας υγρών απόφραξης και
την υπ' αριθ. 313/2018 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου ανάδοχος κατέστη η εταιρία
«Γιάννης Πορίχης – Γιώργος Πούλης Ο.Ε.» .
Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της προμήθειας (24/06/2018) κατατέθηκε στην
Υπηρεσία μας αίτημα του αναδόχου, συνοδευόμενο και από έγγραφο αδυναμίας του
προμηθευτή του, μέσω του οποίου η ανάδοχος εταιρεία «Γιάννης Πορίχης – Γιώργος
Πούλης Ο.Ε.» ζητά την χορήγηση της παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της υπ’αριθ.
313/2018 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου της προμήθειας υγρών απόφραξης, για τέσσερις
(4) μήνες, έως τις 24/10/2018.
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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,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθειας υγρών απόφραξης” από
την εταιρεία «Γιάννης Πορίχης – Γιώργος Πούλης Ο.Ε.» έως 24/10/2018.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 168/2018
Θέμα 10ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των «Ελληνικό
Δημόσιο – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» και
«Δήμου Κέας» με τίτλο «Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου
μπάσκετ στην Κορησσία Ν. Κέας».
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου ο οποίος
εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του ΔΣ το συνημμένο σχέδιο
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των «Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» και «Δήμου Κέας».
Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η συνεργασία του «Ελληνικό
Δημόσιο – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» και
του Δήμου Κέας, με σκοπό την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση κερκίδων και
επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία Ν. Κέας».
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την εν λόγω προγραμματική σύμβαση και
να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για την υπογραφή της.
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
Α- Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των «Ελληνικό Δημόσιο –
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» και «Δήμου
Κέας» με τίτλο «Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ
στην Κορησσία Ν. Κέας» ως κάτωθι:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

“ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Μεταξύ των :
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»
«ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ»

Για την Πράξη:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΣΤΗΝ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΚΕΑΣ»
ΣΧΕΔΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΣΤΗΝ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ΚΕΑΣ»
Στην Κέα σήμερα την ………………… του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος……………………., οι
παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι»:




To Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.
Γεώργιο Βασιλειάδη
Ο Δήμος Κέας, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου

Έχοντας υπόψη:








Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει,
Τις διατάξεις του άρθρου 286 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/2010),
Την με αριθμό πρωτ. ..... απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Την υπ' αριθμ …………………..απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, με την οποία
εγκρίνεται η σύναψη της παρούσης προγραμματικής σύμβασης
Την υπ’ αριθμ. ……………απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, με την οποία εγκρίθηκε
η οριστική μελέτη για το έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗΣΣΙΑ Ν. ΚΕΑΣ.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ
7/A’/22-1-2018) όπως ισχύει,
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Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (ΦΕΚ 114Α'/2015),
Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210Α/ 05.11.2016),
Την υπ’ αριθ ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη (ΦΕΚ 3672Β/11.11.2016), όπως
τροποποιήθηκε από την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/97295/4796/434/325/28-2-2018
(ΦΕΚ/Β’/852/9-3-2018) απόφαση.
To σχετικό τεχνικό δελτίο του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ
ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗΣΣΙΑ Ν. ΚΕΑΣ» προς έγκριση και
χρηματοδότηση του από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018.
Την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με ΑΔΑ: 9ΩΣΡ465ΧΙ8Σ7Ε, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗΣΣΙΑ Ν. ΚΕΑΣ» στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στην τροποποίηση 00 της ΣΑE 016, σύμφωνα με τα
οικονομικά στοιχεία του έργου που εμφαίνονται υπ’ α/α 5 στον συνημμένο στην ανωτέρω ΑΥΟ
πίνακα, ήτοι με προϋπολογισμό/συνολικό ύψος χρηματοδότησης 99.000,00 €.

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η Σύμβαση αυτή υπογράφεται στα πλαίσια της Κυβερνητικής Πολιτικής για την ενίσχυση και
αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα του Αθλητισμού και συγκεκριμένα στα πλαίσια της
πολιτικής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, που σκοπό
έχει να βοηθήσει τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα
στους ΟΤΑ να γίνουν φορείς της αθλητικής, πολιτιστικής και κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης του
τόπου και να αποκτήσουν τις απαραίτητες υποδομές για τη σωστή και οργανωμένη επιστημονικά και
με σύγχρονα μέσα ανάπτυξης του αγωνιστικού αθλητισμού και της άθλησης των πολιτών γενικότερα.
Ειδικότερα, με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται το βασικό πλαίσιο συμφωνίας των συμβαλλόμενων
μερών και προσδιορίζονται τα μέσα, οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης αυτής της συμφωνίας,
που έχει σκοπό την ουσιαστική και ολοκληρωμένη αθλητική ανάπτυξη του Δήμου, με την ενεργητική
και συντονισμένη παρέμβαση των συμβαλλομένων.
Ο Δήμος Κέας, ο οποίος διαθέτει ισχυρό έμψυχο υλικό και αντίστοιχη παρουσία σε όλα τα αθλήματα,
αποφάσισε να ζητήσει από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού την ενίσχυση και ανάπτυξη της
αθλητικής υποδομής του Δήμου προβαίνοντας στην βελτίωση των συνθηκών γύμνασης των χρηστών
του (γηπέδου, σταδίου, γυμναστηρίου, κλπ) γηπέδου του Δήμου.
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Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εξάλλου, εκφράζοντας τη
διακηρυγμένη επιθυμία και δέσμευση της να παρέχει έμπρακτα βοήθεια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
ώστε να αποκτήσει τις απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση των προπονητικών και
αγωνιστικών αναγκών και θέλοντας ταυτόχρονα να δώσει περαιτέρω ώθηση στην ανάπτυξη της
αθλητικής υποδομής, ενέταξε στο πρόγραμμά της, τις εργασίες αναβάθμισης του ως άνω
αναφερομένου γηπέδου.
Προς το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ο
Δήμος Κέας αναλαμβάνουν από κοινού τις παρακάτω δεσμεύσεις για τις εργασίες ανακαίνισης και
αναβάθμισης των παραπάνω εγκαταστάσεων, με τους ακόλουθους επί μέρους όρους και συμφωνίες:
ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Στη σύμβαση αυτή περιέχονται:
1: Το αντικείμενο της σύμβασης
2: Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
3: Οι πόροι, τα ποσά χρηματοδότησης και ο τρόπος πληρωμής
4: Η διάρκεια της σύμβασης
5: Η κοινή επιτροπή
6: Ρήτρες
7: Η τροποποίηση της σύμβασης – Τελικές Διατάξεις
8: Επίλυση διαφορών
9: Ακροτελεύτιο
ΑΡΘΡΟ 2ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Δήμος Κέας, στην κυριότητα του οποίου ανήκει η παραπάνω αθλητική εγκατάσταση, σε συνεργασία
με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, προγραμματίζει την
υλοποίηση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗΣΣΙΑ Ν. ΚΕΑΣ» το οποίο θα αναφέρεται

χάριν συντομίας «το Έργο»
Οι εργασίες που προβλέπονται στο παραπάνω έργο αφορούν (αναλυτικά οι εργασίες
που προβλέπονται από τη μελέτη ή το τεχνικό δελτίο) :
- Κατασκευή κερκίδων
- Κατασκευή νότιου τμήματος περίφραξης γηπέδου
- Κατασκευή κύριας εισόδου συμπεριλαμβανομένου ράμπας ΑΜΕΑ
- Τοποθέτηση στο δάπεδο του γηπέδου ταρτάν και η διαγράμμισή του
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- Τοποθέτηση νέων ιστών φωτισμού, προβολέων τύπου led και ηλεκτρικού
πίνακα
- Διαμόρφωση πεζοδρομίου κατά μήκος της νότιας πλευράς του γηπέδου
- Κατασκευή δικτύου ομβρίων κατά μήκος του πεζοδρομίου με φρεάτια και
σχάρες
Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η συνεργασία του Δήμου Κέας με την
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προκειμένου να υλοποιηθεί το παραπάνω έργο.
ΑΡΘΡΟ 3ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Για την υλοποίηση του Έργου στο γήπεδο (γήπεδο, στάδιο, γυμναστήριο, κλπ) μπάσκετ του Δήμου
Κέας, τα συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δια της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού και ο Δήμος Κέας αναλαμβάνουν, ο καθένας στο μέρος που ορίζεται
παρακάτω, τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ορίζεται ως :
1. Φορέας Χρηματοδότησης του έργου αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής μέχρι του ύψους
των εγκεκριμένων πιστώσεων βάση του άρθρου 4 της παρούσης, ήτοι τη διενέργεια των πληρωμών
στους δικαιούχους αναδόχους του έργου με την προσκόμιση όλων των νόμιμων παραστατικών στις
αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Για τις πληρωμές αυτές ορίζεται υπεύθυνος
λογαριασμού ο φορέας υλοποίησης του έργου.
2. Σε συνέχεια του ανωτέρω, για τα έργα των οποίων ο προϋπολογισμός ξεπερνάει τις 60.000€ πλέον
Φ.Π.Α., προβλέπεται η εκπροσώπηση της Γ.Γ.Α. στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου, με τον ορισμό ενός μέλους προερχόμενο από αυτή.
Ο Δήμος Κέας ορίζεται ως:


Φορέας υλοποίησης του έργου, ο οποίος έχει την ευθύνη υλοποίησης του έργου. Το έργο θα
εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.16)



Προϊσταμένη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας και είναι υπεύθυνη για την
κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων και τη διεξαγωγή και κατακύρωση του
διαγωνισμού και την αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.



Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου είναι το Τμήμα
Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων στελεχωμένη με το
απαιτούμενο επιστημονικό και λοιπό προσωπικό.
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Στα πλαίσια αυτά, ο Δήμος Κέας αναλαμβάνει ειδικότερα:


Να εκπονήσει τις απαιτούμενες μελέτες, συντάξει τα τεύχη δημοπράτησης και να συντάξει και
εκδώσει τη διακήρυξη του διαγωνισμού.



Να διενεργήσει το διαγωνισμό, να κατακυρώσει το αποτέλεσμά του και να υπογράψει τη
σχετική σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.



Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά το έργο κατά την κατασκευή του και να το παραλάβει από
τον ανάδοχο. Στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής, για τα έργα των οποίων ο
προϋπολογισμός ξεπερνάει τις 60.000 € πλέον Φ.Π.Α., θα υπάρχει και ένα μέλος που θα
οριστεί από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για να την εκπροσωπήσει.



Τη διευκόλυνση του επιστημονικού προσωπικού που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του
αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και
πληροφοριών.



Την παραχώρηση, σφράγιση και φύλαξη του περιβάλλοντος χώρου των οικοπέδων στα οποία
θα λάβουν χώρα οι ως άνω εργασίες αναβάθμισης και ανακαίνισης, για όλο το χρονικό
διάστημα κατά το οποίο θα διαρκέσουν οι ως άνω εργασίες και μέχρι την περάτωση και
ολοκλήρωση των εργασιών αυτών.



Την τήρηση όλων των νόμιμων και απαραίτητων προδιαγραφών ασφάλειας από την υπογραφή
της παρούσας μέχρι την παράδοση του έργου. Σημειώνεται ρητά ότι από την παράδοση του
έργου ο Δήμος είναι ο Φορέας Διαχείρισης και Λειτουργίας αυτού, διατηρώντας το σύνολο της
ευθύνης φύλαξης και τήρησης των προδιαγραφών ασφάλειας της Αθλητικής Εγκατάστασης.



Να μεριμνήσει για την υπογραφή συμβολαίου ασφάλισης αστικής ευθύνης από τον ίδιο ή τον
εργολάβο κατασκευής για την καταβολή τυχόν αποζημιώσεων λόγω ατυχημάτων ή άλλης
αιτίας με αφορμή ή στα πλαίσια εφαρμογής της παρούσας.



Τη δέσμευση να μεριμνήσει για την έκδοση όσων αδειών και εγκρίσεων απαιτούνται από
Υπηρεσίες και Οργανισμούς για την υλοποίηση του έργου.



Να αναρτήσει σε εμφανές σημείο πινακίδα ελαχίστων διαστάσεων 1,00 μ. x 1,50 μ. με τη
δαπάνη κατασκευής και εγκατάστασης της να βαρύνει τον ανάδοχο με την επισήμανση ότι το
έργο χρηματοδοτείται και υλοποιείται με πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού Γενική Γραμματεία Αθλητισμού / Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018.



Την αποκλειστική συντήρηση με ιδία δαπάνη του ως άνω έργου μετά
την οριστική παραλαβή του από τον ανάδοχο.

Από την οριστική παραλαβή του έργου, αυτό θα περιέλθει αυτοδικαίως στο Δήμο Κέας.
Επίσης, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ο Δήμος Κέας
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 6 της παρούσας κάθε
αναγκαία διευκόλυνση που προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση για την επιτέλεση του έργου της και
λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο που απορρέει από την παρούσα για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση του
αντικειμένου της παρούσας σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
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Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εισηγήθηκε με την με
αριθ. πρωτ. 245681/1654/24-5-2018(pde1341) πρόταση το ποσό των 99.000,00 ευρώ για την
χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Με την υπ’ αρ. πρωτ. 59531/04-06-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: 9ΩΣΡ465ΧΙ8-Σ7Ε, εγκρίθηκε η
ένταξη/τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ανωτέρω έργου και έλαβε τον
ενάριθμο: 2018ΣΕ01600045
Ειδικότερα, με την ως άνω υπουργική απόφαση, εντάχθηκε το εν λόγω έργο στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 στη ΣΑΕ 016 του έργου, με τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία όπως
εμφαίνονται στον συνημμένο στην ΑΥΟ πίνακα και εξουσιοδοτήθηκε η Τράπεζα της Ελλάδας από την
υπογραφή της ως άνω Υ.Α., να εκτελεί εντολές κατανομής χρηματοδότησης του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού μέχρι του ύψους των εγκριθέντων πιστώσεων για το συγκεκριμένο έργοαντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, και δη μέχρι του προϋπολογισθέντος ποσού των
99.000,00 ευρώ.
Η έγκριση χρηματοδότησης-οικονομική συμμετοχή της Γ.Γ.Α. περιορίζεται στο ανωτέρω ποσό για την
κάλυψη των εργασιών αναβάθμισης και ανακαίνισης που αφορούν αποκλειστικά στο γήπεδο (γήπεδο,
στάδιο, γυμναστήριο, κλπ) μπάσκετ του Δήμου Κέας και όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 2 της
παρούσης.
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται κατόπιν υποβολής στη Γ.Γ.Α. των νόμιμων παραστατικών,
ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του έργου, που αφορούν σε εργασίες του Άρθρου 2, με
ημερομηνίες μεταγενέστερες από αυτήν της παρούσας σύμβασης και με αναφορά στο παραπάνω
ενάριθμο, λαμβανομένων υπόψη και των αναφερόμενων στο άρθρο 3 για τον τρόπο πληρωμής.

ΑΡΘΡΟ 5ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει με την εξάντληση του
εγκεκριμένου ποσού και πάντως το αργότερο μέχρι δύο έτη. Δύναται να δοθεί παράτασή της ύστερα
από συμφωνία και των δύο συμβαλλόμενων μερών.
Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, αναλύεται στο Παράρτημα Ι,
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 6ο ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα συμβαλλόμενη μέρη, εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της σύμβασης, συμφωνούν στη
συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης για την εποπτεία της εφαρμογής της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης στα πλαίσια της εφαρμογής της παρ. 2α του Άρθρου 100 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87 Α’ /2010).
Μέλη Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης
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Η Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από α) δύο (2) εκπροσώπους του Υπ.Πο.Α. - ΓΓΑ και β)
έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Κέας και δη:
Δύο (2) Εκπροσώπους από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,
με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι θα οριστούν με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού. Από τους εκπροσώπους αυτούς, ένα μέλος θα προέρχεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών
Αθλητικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ο οποίος θα είναι και
Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, και το άλλο μέλος
θα προέρχεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού.
Έναν (1) Εκπρόσωπο του Δήμου Κέας με τον αναπληρωτή του, που θα ορίζεται ως Γραμματέας, με
σχετική απόφαση του οικείου Δημ. Συμβουλίου.
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έναρξη ισχύος της προγραμματικής αυτής σύμβασης, οι
συμβαλλόμενοι φορείς προτείνουν τους εκπροσώπους τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Αντικείμενο (Έργο) της Κοινής Επιτροπής
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση
όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας Προγραμματικής
Σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση όλων των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, η
διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων της Προγραμματικής Σύμβασης, η
εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και
ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των
συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας
σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της. Ειδικότερα, στην Επιτροπή θα πρέπει, με ευθύνη του
μέλους που εκπροσωπεί το Δήμο Κέας να κοινοποιούνται εγκαίρως όλες οι αναγκαίες
πληροφορίες και όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν σε σημαντικά στάδια της εξέλιξης της
Προγραμματικής Σύμβασης και ιδιαίτερα: 1) στις διαδικασίες διενέργειας του διαγωνισμού, 2)
στη σύναψη της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου, 3) στους υποβληθέντες λογαριασμούς πριν
την έγκρισή τους, 4) στην οποιασδήποτε μορφής τροποποίηση των όρων της σύμβασης, ώστε να
γνωμοδοτεί σχετικά όποτε κρίνεται απαραίτητο.
Το έργο της Επιτροπής παρακολούθησης θα διαρκέσει καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας
σύμβασης.
Λειτουργία της Κοινής Επιτροπής
Η Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του/της Προέδρου. Στην πρόσκληση γράφονται τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη έγκαιρα με τον προσφορότερο τρόπο. Στην ημερήσια
διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση τα θέματα που ζήτησαν εγγράφως
οι εκπρόσωποι έστω και ενός των συμβαλλομένων μερών.
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Ο/Η Πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος της Επιτροπής την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση του
θέματος της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί επίσης να καλεί στις συνεδριάσεις υπάλληλο οιασδήποτε
ειδικότητας που θα οριστεί από την Αρμόδια Διεύθυνση για παροχή πληροφοριών ή γνωμών σχετικά
με τα συζητούμενα θέματα.
Η Επιτροπή συνεδριάζει στο Δημαρχείο ή στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον συμφωνήσει η
πλειοψηφία των μελών της. Τα βιβλία της Επιτροπής τηρούνται και φυλάσσονται στο Δημαρχείο.
Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα τρία (3) τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη
της. Οι αποφάσεις της Επιτροπής πρέπει να είναι αιτιολογημένες και λαμβάνονται κατά πλειοψηφία
των παρόντων μελών. Αν οι αποφάσεις της Επιτροπής παραβαίνουν όρους της Προγραμματικής
Σύμβασης είτε παραβαίνουν τους κανόνες της επιστήμης και την καλή πίστη, είτε τέλος, δημιουργούν
ουσιώδη βλάβη σε κάποιον από τους συμβαλλόμενους φορείς, καθώς και σε θέματα που δεν
προβλέπονται και δεν ρυθμίζονται στις προαναφερόμενες συμβάσεις ο κάθε συμβαλλόμενος φορέας
στην Προγραμματική σύμβαση διατηρεί το δικαίωμα αμφισβήτησης της απόφασης της Επιτροπής. Οι
αποφάσεις της Επιτροπής διατυπώνονται σε πρακτικά και υπογράφονται από όλα τα μέλη και τον
Γραμματέα. Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για την λειτουργία της Κοινής
Επιτροπής θα καθορισθούν με αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 7ο ΡΗΤΡΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της 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 αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών
σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός
μέρους, έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία.
ΑΡΘΡΟ 8ο ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Η μη άσκηση δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο
μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς την Προγραμματική Σύμβαση ή 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
τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν
αναγνωρίζονται ρητά από την Προγραμματική Σύμβαση.



Η εκτέλεση της σύμβασης αυτής δεν απαιτεί ούτε συνεπάγεται την πρόσληψη

προσωπικού.
ΑΡΘΡΟ 9ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και την ερμηνεία των
όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή επιτροπή παρακολούθησης της
παρούσας σύμβασης δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών αφού όμως
εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς από τους συμβαλλόμενους.

21

14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 25η Ιουνίου 2018
ΑΡΘΡ0 10ο ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ
Η παρούσα Σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της, υπογράφεται ως
ακολούθως σε τέσσερα (4) αντίτυπα από τα οποία έκαστος εκ των συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ”

Β-Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου για την υπογραφή της σύμβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 169/2018

Λύεται η συνεδρίαση.
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Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Θώδος

Τα μέλη
1. Γεώργιος Πατητής
2. Εμμανουήλ Λέανδρος
3. Στέφανος Βρεττός
4. Δημήτριος Καβαλιέρος
5. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη
6. Ελευθερία Μορφωνιού
7. Αντώνιος Παούρης
8. Νικόλαος. Πολίτης

Σημείωση:

9. Νικόλαος Ζουλός

Η κα Βελισσαροπούλου αρνείται να υπογράψει
τα πρακτικά και αποχωρεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας,
διότι θεωρεί προσβολή επί προσωπικού τα σχόλια
που ειπώθηκαν από τον Δήμαρχο αναφορικά με τη
συμβολή της στο χώρο της Παιδείας στην Κέα.

10. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
11. Δημήτριος Μουζάκης
12. Βασιλική Δεμένεγα
13. Βασίλειος Βρέτταρος
14. Σώζα Μουζάκη
15. Ελευθέριος Τζουβάρας
16. Νικόλαος Παούρης
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