15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16η Ιουλίου 2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 15ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 16η Ιουλίου 2018
Σήμερα, 16 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου «Στ.Ρέστης» στην
Κορησσία Κέας, ύστερα από την 2508/12-7-2018 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 11 μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γεώργιος Δ. Πατητής
2. Στέφανος Αθ. Βρεττός
3. Αντώνιος Β. Παούρης
4. Δημήτριος Καβαλιέρος
5. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος
6. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη
7. Νικόλαος Αντ. Ζουλός
8. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
9. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου
10. Δημήτριος Ν. Μουζάκης
11. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος
2. Νικόλαος Αυγ. Πολίτης
3. Βασιλική Δ. Δεμένεγα
4. Σώζα Αντ. Μουζάκη
5. Νικόλαος Στ. Παούρης
6. Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος (προσήλθε
κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος)

(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.
Προσήλθε ο κ. Βασίλειος Βρέτταρος κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος.
Δεν αποχώρησαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη συνεδρίαση.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
15 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 16/07/2018
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2508/12-7-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
ης

Θέμα 1ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας “Καθαρισμός των
αντλιοστασίων αποχέτευσης του Δήμου Κέας ”. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 2ο: Έγκριση Δ’ αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2018 Δήμου Κέας. [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 3ο : Αποδοχή και έγκριση μελέτης: «Κατασκευή Ιδιωτικών Συνδέσεων Δικτύου
Αποχέτευσης Κορησσίας Δήμου Κέας». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 4ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ενημερωτικού
φυλλαδίου». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 5ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναμνηστικών
πλακετών». [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ.Βρεττός]
Θέμα 6ο: Έγκριση διοργάνωσης, δαπανών και διάθεση πίστωσης στο πλαίσιο διοργάνωσης
συναυλίας με την Ελευθερία Πάτση. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 7ο: Καθορισμός τιμής εισιτηρίου για τη συναυλία της Ελευθερίας Πάτση. [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 8ο: Παράταση μισθωτηρίου συμβολαίου ανοιχτού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων που
εκμισθώνει ο Δήμος. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 9ο: 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 10ο: Έγκριση υποβολής τροποποιημένης πρότασης χρηματοδότησης της πράξης
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ» στο πλαίσιο Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας
«Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια
μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» . [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης
Ευαγγέλου]
Θέμα 11ο:Ορθή Επανάληψη της 147/2018 απόφασης Δ.Σ. που αφορά την “Έγκριση αλλαγής
χρήσης ξύλινου οικίσκου”. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 12ο: Αποδοχή και έγκριση μελέτης για το Υποέργο 2 με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑ” της Πράξης:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΙΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ» στο πλαίσιο Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του
Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση τω υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο: «Υποδομές
ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη
κατανάλωση». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 13: Έγκριση παραλαβής με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής της παροχής
υπηρεσιών στη χερσαία λιμενική ζώνη Κορησσίας-Γιαλισκαρίου-Βουρκαρίου για το έτος 20182019. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 14ο: Λήψη νέας απόφασης περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. Δήμου Κέας. [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
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Θέμα 15ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης υπηρεσίας για την μεταφορά και επεξεργασία Ζ.ΥΠ.
των νέων σφαγείων. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 16ο: Ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ. 149/2018 απόφασης Δ.Σ. με θέμα : Έγκριση
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εθελοντική δράση αρχειοθέτησης. [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 17: Αίτηση εκμίσθωσης κοινοχρήστου χώρου. [εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Στ. Βρεττός]
Θέμα 18: Συμμετοχή Δήμου Κέας στις διεθνείς και ελληνικές τουριστικές εκθέσεις για το
2018 και 2019. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 19ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2018. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δ.Καβαλιέρος]
Θέμα 20ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση των τοπικών
παραδοσιακών πανηγυριών. [εισηγητής: Πρόεδρος του ΔΣ, κ. Κων/νος Θώδος]
Θέμα 21ο: Έγκριση δ’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δήμου Κέας.
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 22ο: Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά :
«Βελτίωση υφιστάμενης οδού που συνδέει την Κορησσία με τα Ξύλα Δήμου Κέας νήσου Κέας
Νομού Κυκλάδων». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 23ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση θεατρικής
παράστασης». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
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Θέμα 1ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας “Καθαρισμός των
αντλιοστασίων αποχέτευσης του Δήμου Κέας ”.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 154/2018
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των
τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την παροχής υπηρεσίας “Καθαρισμός
των αντλιοστασίων αποχέτευσης του Δήμου Κέας ” και την υπ' αριθ. 296/2018 απόφαση
Δημάρχου, για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας, αναδείχθηκε η εταιρεία
Αφοί Αναγνώστου Ο.Ε. στην οποία ο Δήμος Κέας έκανε ανάθεση για την παροχής
υπηρεσίας “Καθαρισμός των αντλιοστασίων αποχέτευσης του Δήμου Κέας ”εντός
μηνών Μαΐου και Ιουνίου 2018.Χρόνος εκτέλεσης: 2-4 ημέρες.
Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της σύμβασης και δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό
αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας, όπως προβλεπόταν στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
η ανάδοχος εταιρεία Αφοί Αναγνώστου Ο.Ε. υπέβαλε εμπρόθεσμα το υπ' αριθ. Πρωτ.
2320/22.06.2018 αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών εώς 23-07-2018.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης
έως 23-07-2018.
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 παροχής υπηρεσίας “Καθαρισμός των
αντλιοστασίων αποχέτευσης του Δήμου Κέας ” έως 23 Ιουλίου 2018 .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 170/2018
Θέμα 2ο: Έγκριση Δ’ αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2018 Δήμου 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 τεχνικό πρόγραμμα του
έτους 2018 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 12/12/2017 με την υπ' αριθμ
260/2017 απόφασή μας και αναμορφώθηκε με τις υπ’ αριθ. 80/2018, 117/2018 και 154/2018
αποφάσεις 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
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προέκυψαν μετά την ψήφισή του.
Προτείνουμε την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος ως εξής:
1. Μείωση ΚΑ 15.7336.10, «Αποκατάσταση κερκίδων & επίστρωση δαπέδου γηπέδου
μπάσκετ στην Κορησσία» από ποσό 10.000,00€(ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122), σε ποσό 0,00€,
(θα γίνει εγγραφή μετά την υπογραφή της προγραμματικής με το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού / Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) δηλ. μείωση κατά 10.000,00 € (ΣΑΤΑ
Χρημ. Υπολ. 5122)
2. Μείωση ΚΑ 25.7312.0006, «Επέκταση δικτύου ύδρευσης» από ποσό 20.000,00€
(ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) και 20.000,00€ (ΣΑΤΑ), σε ποσό 0,00€ , δηλ. μείωση κατά
20.000,00 € (ΣΑΤΑ) και 20.000,00€ (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122).
3. Μείωση ΚΑ 25.7312.0001, «Διάνοιξη γεώτρησης για την αποκατάσταση ύδρευσης
της Κάτω-Μεριάς» από ποσό 24.597,82€ (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) και 40.000,00€
(ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ), σε ποσό 40.000,00€ (ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ), δηλ. μείωση κατά
24.597,82€ (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122).
4. Μείωση ΚΑ 25.7336.0003, «Βελτίωση και τσιμεντόστρωση χαντακιών απορροής
ομβρύων» από ποσό 40.000,00€ (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122), σε ποσό 17.500,00€ (ΣΑΤΑ
Χρημ. Υπολ. 5122), δηλ. μείωση κατά 22.500,00 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122).
5. Μείωση ΚΑ 70.7311.0004, «Κατασκευή χώρου σταβλισμού Δημοτικών Σφαγείων»
από ποσό 48.708,00€ (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122), σε ποσό 21.105,82€ (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ.
5122), δηλ. μείωση κατά 27.602,18 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122).
6. Μείωση ΚΑ 30.7326.0001, «Αποπεράτωση (αποκατάσταση υπάρχοντος και
ολοκλήρωση) λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν – νεκροταφείο» από ποσό 9.200,00€
(ΣΑΤΑ), σε ποσό 7.400,00€ (ΣΑΤΑ), δηλ. μείωση κατά 1.8000,00 € (ΣΑΤΑ).
7. Μείωση ΚΑ 25.7413.0012, «Μελέτη Περιβ. Επιπτώσεων του έργου βελτίωσης και
επέκτασης δικτύου ύδρευσης Κορησσίας, Βουρκαρίου, Οτζιά» από ποσό 6.000,00€ (ΣΑΤΑ),
σε ποσό 1.000,00€ (ΣΑΤΑ), δηλ. μείωση κατά 5.000,00 € (ΣΑΤΑ).
8. Μείωση ΚΑ 30.7413.0024, «Μελέτη για την κατάσκευη πεζόδρομου ήπιας
κυκλοφορίας ανατολικού τομέα οικισμού Κορησσίας» από ποσό 5.000,00€ (ΣΑΤΑ), σε
ποσό 0,00€ (ΣΑΤΑ), δηλ. μείωση κατά 5.000,00 € (ΣΑΤΑ).
9. Μείωση ΚΑ 45.7413.0003, «Πολεοδομική μελέτη νέου Δημοτικού Νεκροταφείου»
από ποσό 3.000,00€ (ΣΑΤΑ), σε ποσό 1.000,00€ (ΣΑΤΑ), δηλ. μείωση κατά 2.000,00 €
(ΣΑΤΑ).
10. Μείωση ΚΑ 30.7413.0025, «Μελέτη οδού Βρόσκοπος Ποίσσες» από ποσό
5.000,00€ (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122), σε ποσό 0,00€ (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122), δηλ.
μείωση κατά 5.000,00 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122).
11. Μείωση ΚΑ 30.7413.0009, «Κυκλοφοριακή διαμμόρφωση παραλιακής ζώνης
Κορησσίας» από ποσό 4.200,00€ (ΣΑΤΑ), σε ποσό 0,00€ (ΣΑΤΑ), δηλ. μείωση κατά
4.200,00 € (ΣΑΤΑ).
12. Μείωση ΚΑ 30.7413.0010, «Μελέτη οδών πρόσβασης, χώρων στάθμευσης και
λοιπών χώρων στην Κορησσία και τεύχη δημοπράτησης» από ποσό 4.000,00€ (ΣΑΤΑ), σε
ποσό 0,00€ (ΣΑΤΑ), δηλ. μείωση κατά 4.000,00 € (ΣΑΤΑ).
13. Μείωση ΚΑ 20.7413.0013, «Μελέτη περιβαλλοντικού σχεδιασμού και ΜΠΕ
δράσεων και έργων διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου Κέας» από ποσό 16.743.17€ (ΣΑΤΑ Χρημ.
Υπολ. 5122), σε ποσό 6.743.17€ (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122), δηλ. μείωση κατά 10.000,00 €
(ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122).
14. Μείωση ΚΑ 30.7413.0012, «Προκαταρκτική μελέτη & αρχιτεκτονική αποτύπωση
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για τις εργασίες επισκευής του φάρου στη θέση Τάμελος» από ποσό 8.246,00€ (ΣΑΤΑ), σε
ποσό 1.246,00€ (ΣΑΤΑ), δηλ. μείωση κατά 7.000,00 € (ΣΑΤΑ).
15. Αύξηση ΚΑ 70.7311.0003, «Εργασίες ολοκλήρωσης Δημοτικών Σφαγείων» από
ποσό 0,00€, σε ποσό 19.500,00€ (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122), δηλ. αύξηση κατά 19.500,00 €
(ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122).
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι θα υπάρξει μείωση της ΣΑΤΑ κατά 49.000,00 €,
μείωση της ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122 κατά 100.200,00 €. Το σύνολο των 49.000,00 €
(ΣΑΤΑ) και 11.000,00 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122), σύνολο 60.000,00 € θα διατεθούν για
την προμήθεια μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου για να καλυφθούν οι ανάγκες της
υπηρεσίας καθαριότητας, 14.800,00 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) για την προμήθεια και
εγκατάσταση συστήματος ψύξης για το κτίριο στο οποίο στεγάζεται ο Δήμος Κέας, και
ποσό 74.400,00 € (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) για την Προγραμματική Σύμβαση για την
εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση βατότητας οδού Κορησσίας Ξύλων
Σε συνέχεια των παραπάνω το Τεχνικό Πρόγραμμα διαμορφώνεται ως επισυνάπτεται
στην παρούσα.
Η κα Βελισσαροπούλου θεωρεί υπερβολικό το ποσό για το σύστημα ψύξης του κτιρίου
του Δημαρχείου και εκφράζει ενδοιασμούς για την προμήθεια μεταχειρισμένου
απορριμματοφόρου αντί καινούριου.
Για τους λόγους αυτούς οι κ.κ. Βελισσαροπούλου, Μουζάκης και Τζουβάρας
καταψηφίζουν.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
αποφάσεις του με αριθμ. 260/2017, 80/2018, 117/2018 και 154/2018 και την εισήγηση του
Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(8 ψήφοι ΥΠΕΡ και 3 ψήφοι ΚΑΤΑ)
Εγκρίνει την Δ΄ 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: 171/2018
Σημείωση: προσήλθε ο κ. Βασίλειος Βρέτταρος κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος για
το οποίο και ψηφίζει.
Θέμα 3ο : Αποδοχή και έγκριση μελέτης: «Κατασκευή Ιδιωτικών Συνδέσεων Δικτύου
Αποχέτευσης Κορησσίας 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, είναι απαραίτητο να
υλοποιηθεί άμεσα το έργο των ιδιωτικών συνδέσεων προκειμένου να καταστεί λειτουργικό
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και το βασικό έργο αποχέτευσης ακαθάρτων, όπως άλλωστε προβλέπεται και στο σύμφωνο
αποδοχής όρων που συνοδεύει την απόφαση ένταξης.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το έργο ανέρχεται στο ποσό των 51.000,00€ πλέον
ΦΠΑ 24%
Ο συνολικός αριθμός των συνδέσεων εκτιμάται ότι θα είναι 98, οι οποίες αναλύονται σε
:
30 Νέες ιδιωτικές συνδέσεις επί υφιστάμενης ασφαλτοστρωμένης οδού σε σημεία που
θα υποδείξει η Υπηρεσία κατά την φάση κατασκευής των έργων.
68 Ανακατασκευές Ιδιωτικής Σύνδεσης επί υφιστάμενης ασφαλτοστρωμένης οδού για
τις καταγεγραμμένες στο σχέδιο (Ο.ΙΣ-1 και Ο.ΙΣ-2) υφιστάμενες ιδιωτικές
συνδέσεις που θα συνδεθούν με το νέο δίκτυο.
Ο τρόπος κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης, για τις νέες ιδιωτικές συνδέσεις, θα
γίνει όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο τυπικό σχέδιο (Τ-1). Η ανακατασκευή υφιστάμενης
σύνδεσης θα γίνεται ομοίως για το τμήμα από το υφιστάμενο φρεάτιο μέχρι τον κεντρικό
αποχετευτικό αγωγό.
Η μελέτη περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες προμήθειες και εργασίες που
παρουσιάζονται ακολούθως:
α) Το φρεάτιο προσαρμογής και ελέγχου στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του
ακινήτου (στην προκειμένη περίπτωση το φρεάτιο κατασκευάζεται από αγωγό δομημένου
τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 διαμέτρου DN/OD 315 και ταυ από το ίδιο υλικό
DN/OD 315/315 εγκιβωτισμένο σε άοπλο σκυρόδεμα C12/15).
β) Τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριμένου δρόμου ( διακλάδωση ).
γ) Τη σύνδεση του αγωγού αυτού, με «σαμάρι» και ειδικό τεμάχιο γωνία 60o δομημένου
τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, με τον αγωγό του δικτύου που περνάει μπροστά από
το ακίνητο όπως ενδεικτικά φαίνεται στο τυπικό Σχέδιο (Τ-1)
Μετά την τοποθέτηση και εγκιβωτισμού του αγωγού θα γίνει αποκατάσταση του
σκάμματος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σχετικά άρθρα του τιμολογίου.
Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων μέχρι το φρεάτιο προσαρμογής και ελέγχου
κατασκευάζεται με φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων, σύμφωνα με τις
ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις (κανονισμός εσωτερικών υδραυλικών
διακλαδώσεων κλπ).
Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί από τους ιδιοκτήτες, ώστε μετά την ολοκλήρωση
της σύνδεσης με το νέο δίκτυο, με φροντίδα ευθύνη και δαπάνη τους, να αχρηστεύσουν και
κατεδαφίσουν αμέσως, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης μέσα στην ιδιοκτησία τους,
όπως βόθρους ακαθάρτων, παλαιές σωληνώσεις αποχέτευσης προς βόθρους ή προς αγωγούς
που καταργήθηκαν.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οι ιδιοκτήτες να διοχετεύουν βοθρολύματα στο νέο
δίκτυο, καθώς λόγω των σηπτικών καταστάσεων που επικρατούν σε αυτά, δημιουργούνται
σοβαρά προβλήματα τόσο κατά τη μεταφορά τους εντός των αγωγών και αντλιοστασίων του
νέου δικτύου, όσο και κατά την επεξεργασία τους στις κεντρικές Εγκαταστάσεις
Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.). Η πιο συνηθισμένη επίπτωση, από τη διοχέτευση
βοθρολυμάτων εντός του δικτύου, είναι η έντονη δυσοσμία που προκαλείται, δημιουργώντας
έντονη και σοβαρή όχληση στους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.
Η θεωρημένη μελέτη μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθ. 80907/1979/22.06.2018 έγγραφο
της ΔΤΕΚ, επομένως καλούμαστε να αποδεχτούμε και να εγκρίνουμε την θεωρημένη μελέτη
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και να καθορίσουμε ως τρόπο εκτέλεσης του έργου την ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη
ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/20196 με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε το Δήμαρχο και
έλαβε υπόψη του τα παραπάνω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Αποδέχεται και εγκρίνει την μελέτη με τίτλο «Κατασκευή Ιδιωτικών Συνδέσεων
Δικτύου Αποχέτευσης Κορησσίας Δήμου Κέας», όπως αυτή θεωρήθηκε με το υπ’ αριθ.
80907/1979/22.06.2018 έγγραφο της ΔΤΕΚ
2. Την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Ιδιωτικών Συνδέσεων Δικτύου
Αποχέτευσης Κορησσίας Δήμου Κέας» με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη
ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/20196 με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,
σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει με απόφασή της η οικονομική επιτροπή και
σύμφωνα με την μελέτη, όπως συντάχθηκε από την κ. Δεμένεγα Δήμητρα Πολ. Μηχ.,
υπάλληλο του Δ. Κέας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 172/2018
Θέμα 4ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ενημερωτικού
φυλλαδίου».
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο Δήμος Κέας, στο πλαίσιο
διαμαρτυρίας του στο ενδεχόμενη λήψης υπουργικής απόφασης για τη διοικητική απόσπαση
της νήσου Μακρονήσου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Κέα και την προσάρτησή
της στη Λαυρεωτική, εισηγούμαστε θετικά για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης,
ύψους έως 85,00€ συμπ. ΦΠΑ για την εκτύπωση 1.000 τεμαχίων ενημερωτικών φυλλαδίων,
διαστάσεων Α4, μονόχρωμα, α’ & β’ όψης, τα οποία θα διανεμηθούν ταχυδρομικά σε όλους
τους κατοίκους και οικιστές της Κέας, καθώς και από κεντρικά σημεία του νησιού. Η εν λόγω
δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6431.0011 «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του
προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Κέας, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.
Η κα Βελισσαροπούλου λέει ότι το φυλλάδιο έχει ήδη διανεμηθεί και για το λόγο αυτό οι
κ.κ. Βελισσαροπούλου, Μουζάκης, Βρέτταρος και Τζουβάρας καταψηφίζουν.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το
άρθρο 158 παρ. 3 περ. α του Ν. 3463/2006 και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(8 ψήφοι ΥΠΕΡ και 4 ψήφοι ΚΑΤΑ)
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Εγκρίνει δαπάνη προμήθειας ενημερωτικού φυλλαδίου και διαθέτει πίστωση ύψους έως
85,00€ συμπ. ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6431.0011 «Έξοδα ενημέρωσης και
προβολής» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Κέας, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη
πίστωση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 173/2018
Θέμα 5ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναμνηστικών
πλακετών».
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στέφανο Βρεττό, ο οποίος
εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο Δήμος Κέας, στο πλαίσιο
επιχορήγησης αθλητικών σωματείων και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 120/2018 (ΑΔΑ:
Ψ74ΙΩΕΔ-8ΑΒ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, προτίθεται να απονείμει
αναμνηστική πλακέτα στον πρόεδρο του Παγκύπριου Αθλητικού Συλλόγου «Άγιος
Γεώργιος», για την τακτική επίσκεψή του στο νησί μας με σκοπό τη διοργάνωση αθλητικών
γεγονότων, τη γνωριμία των συντοπιτών του με την Κέα, αλλά και τη σύσφιξη των σχέσεων
των δύο νησιών.
Επιπλέον, στο πλαίσιο αναγνώρισης του σημαντικού έργου που επιτέλεσαν κατά τη
θητεία τους στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείου Κέας, εισηγείται την απονομή
τιμητικής πλακέτας στις αγροτικές ιατρούς, κυρίες Αλεξάνδρα Αγορογιάννη και Νάντια
Ναυπλιώτη.
Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 158 παρ. 3 περ. α του Ν. 3463/2006, εισηγούμαστε
θετικά για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης, ύψους έως 165,00€ συμπ. ΦΠΑ
για την προσφορά τριών (3) τιμητικών πλακετών, που θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6433.0001
«Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων» του
προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Κέας, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το
άρθρο 158 παρ. 3 περ. α του Ν. 3463/2006 και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει δαπάνη προσφοράς κεράσματος και μεταφοράς και διαθέτει πίστωση ύψους
έως 165,00€ συμπ. ΦΠΑ για την προσφορά τριών (3) τιμητικών πλακετών, που θα βαρύνει
τον ΚΑ 00.6433.0001 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας
φυσικών προσώπων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Κέας, στον οποίο υπάρχει
εγγεγραμμένη πίστωση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 174/2018
Θέμα 6ο: Έγκριση διοργάνωσης, δαπανών και διάθεση πίστωσης στο πλαίσιο
διοργάνωσης συναυλίας με την Ελευθερία Πάτση.
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Στο πλαίσιο των φετινών εκδηλώσεων του Δήμου μας, προτιθέμεθα –μεταξύ άλλων- να
διοργανώσουμε το Σάββατο 18 Αυγούστου, συναυλία στη θέση Κόκκα.
Πρόκειται για συναυλία της κυρίας Ελευθερίας Πάτση, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια
της κυρίας Μυρτώς Κοντοβά με τίτλο «Δεν έχω λόγια».
Έργα μεγάλων δημιουργών, ερμηνεύονται από την κυρία Πάτση και εξαμελή
ορχήστρα, αποτελούμενη από τους καλύτερους μουσικούς του χώρου, περνώντας από εποχή
σε εποχή. Από τη Βέμπο ως τη Βιτάλη, από τον Σαββόπουλο ως τον Θανάση
Παπακωνσταντίνου και από τον Μάρκο Βαμβακάρη ως τις Τρύπες, με τσαμπούνες, βιολιά,
ηλεκτρικές κιθάρες και ανεξάντλητη ενέργεια οι συντελεστές επιθυμούν να μας θυμίσουν τι
δύναμη έχει το καλό ελληνικό τραγούδι.
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, καλούμαστε να καλύψουμε δαπάνες που αφορούν σε
 Διάφορες εκτυπώσεις, (προσκλήσεις, μπλοκ εισιτηρίων, αφίσες), ποσού 200,00 €
συμπ. ΦΠΑ,
 Αμοιβή οργανώτριας εταιρείας, ποσού 14.991,00€ συμπ. ΦΠΑ
 Ενοικίαση μεταφορικών μέσων για το κοινό και τους συντελεστές στο χώρο της
εκδήλωσης, ποσού 930,00€ συμπ. ΦΠΑ.
 Χορήγηση νέας προσωρινής σύνδεσης από ΔΕΔΔΗΕ, ποσού 798,81€ συμπ. ΦΠΑ
Μέρος των ανωτέρω δαπανών θα καλυφθεί από τα εκδιδόμενα προς τούτο εισιτήρια, το
κόμιστρο των οποίων θα καθοριστεί με άλλη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τον ΚΑ.15.6471.0002 του προϋπολογισμού του
έτους 2018.
Εισηγούμαστε την έγκριση της εν λόγω διοργάνωσης, την κάλυψη των ανωτέρω
δαπανών έως του ποσού των 16.919,81€ και τη διάθεση σχετικής πίστωσης που θα βαρύνει
τον ΚΑ.15.6471.0002 «Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις» του προϋπολογισμού του έτους
2018.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη το
αρθ.158 του ΚΔΚ, και την εισήγηση του Δημάρχου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη διοργάνωση της συναυλίας με την Ελευθερία Πάτση στην Κόκκα, ως
αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω, την κάλυψη των δαπανών, και τη διάθεση σχετικής
πίστωσης, ποσού έως 16.919,81€, που θα βαρύνει τον ΚΑ.15.6471.0002 «Λοιπές
πολιτιστικές εκδηλώσεις» του προϋπολογισμού του έτους 2018.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 175/2018
Θέμα 7ο: Καθορισμός τιμής εισιτηρίου για τη συναυλία της Ελευθερίας Πάτση.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου ο οποίος
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εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, 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.
Το ύψος των τελών και δικαιωμάτων προσδιορίζεται κάθε φορά με απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου.
Με την υπ’ αριθμ. 175/2018 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη
διοργάνωση συναυλίας με την Ελευθερία Πάτση. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην
περιοχή «Κόκκα» στο Βουρκάρι, στις 18 Αυγούστου 2018.
Τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν για την κάλυψη των δαπανών της διοργάνωσης.
Η οικονομική επιτροπή, με την υπ’αριθμ. 220/2018 απόφασή της εισηγείται προς το
Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό τέλους εισιτηρίου ύψους 5,00 € (συμπ.ΦΠΑ) για
όρθιους θεατές και 10,00€ (συμπ.ΦΠΑ) για καθήμενους θεατές, για την εν λόγω συναυλία.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη, την υπ’
αριθμ. 175/2018 απόφαση ΔΣ, την 220/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την
εισήγηση του Δημάρχου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον καθορισμό τέλους εισιτηρίου για τη συναυλία της Ελευθερίας Πάτση, που
θα γίνει στην περιοχή «Κόκκα» Κέας στις 18 Αυγούστου 2018, ύψους 5,00€ (συμπ.ΦΠΑ)
για όρθιους θεατές και 10,00€ (συμπ. ΦΠΑ) για καθήμενους θεατές.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 176/2018
Θέμα 8ο: Παράταση μισθωτηρίου συμβολαίου ανοιχτού χώρου στάθμευσης
αυτοκινήτων που εκμισθώνει ο Δήμος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο Δήμος Κέας εκμισθώνει
ανοιχτό χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων ιδιοκτησίας Νικολάου Παούρη του Ιωάννου και
Απόστολου Παούρη του Νικολάου στη θέση Κορησσία. Η μίσθωσή του λήγει στις
31/5/2018.
Προτείνεται η παράταση της εν λόγω εκμίσθωσης έως 31/12/2018 με μίσθωμα
4.075,24€ πλέον χαρτοσήμου 3,6%, ποσό το οποίο έχει υπολογιστεί για επτά μήνες με βάση
το μίσθωμα που ίσχυε την 01/07/2010 (9.702,96€), μειωμένο κατά 20% βάσει της υπ’
αριθμ. 46713/4.11.2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά 10% βάσει της
εγκυκλίου 49 του Υπουργείου Εσωτερικών της 26/11/2012 και του άρθρου 2 του
Ν.4081/2012.
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Επισημαίνεται ότι η εν λόγω μείωση και η απαγόρευση αύξησης των μισθωμάτων του
Δημοσίου και των φορέων του δημόσιου τομέα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την
01.01.2019, βάσει του άρθρου 102 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α’/24.12.2014).
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την ανανέωση του ανωτέρω μισθωτηρίου
συμβολαίου και να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο για την υπογραφή του ανανεωτηρίου
συμβολαίου μίσθωσης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το από
15/6/2017 ανανεωτήριο συμβόλαιο μίσθωσης, τις υπ’ αριθμ. 46713/4.11.2011 και
49/26.11.2012 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 2 του Ν.4081/2012, το
άρθρο 102 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α’/24.12.2014) και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την ανανέωση της εκμίσθωσης από το Δήμο Κέας ανοιχτού χώρου
στάθμευσης αυτοκινήτων, ιδιοκτησίας Νικόλαου Παούρη του Ιωάννη και Απόστολου
Παούρη του Νικολάου στη θέση Κορησσία, έως την 31/12/2018, με μίσθωμα 4.075,24€
πλέον χαρτοσήμου 3,6%..
Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή του ανανεωτηρίου συμβολαίου
μίσθωσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 177/2018
Θέμα 9ο: 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 9ο 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 18/6/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία διαμονής των διοργανωτών του 4ου αγώνα δρόμου ΄΄ΚΕΑ RUN 2018΄΄, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 369/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
& ΣΙΑ Ο.Ε., έναντι συνολικού ποσού 270,07 €.
2. Το από 20/6/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία παροχής μίας άδειας office για την οικονομική υπηρεσία, σύμφωνα με την υπ’
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αριθμ. 358/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ΝΟΗΣΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., έναντι συνολικού ποσού 272,80 €.
3. Το από 21/6/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία ελέγχου και συντήρησης εξοπλισμού πεπιεσμένου αέρα στο δημοτικό σφαγείο,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 289/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Ι. ΒΑΜΒΑΚΑΣ Ε.Ε., έναντι συνολικού ποσού 1.129,64 €.
4. Το από 14/6/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία καταχώρησης για προβολή της νήσου Κέας σε έντυπο ηλεκτρονικό μέσο, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 239/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., έναντι συνολικού ποσού 620,00 €.
5. Το από 19/6/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία επισκευής και συντήρησης αυτοματισμών αντλιοστασίου ύδρευσης Ιουλίδας,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 290/2018 απόφαση Δημάρχου, από τον ανάδοχο κ. ΣΙΔΕΡΗ
ΧΡΗΣΤΟ, έναντι συνολικού ποσού 1.041,60 €.
6. Το από 2/7/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία καθαρισμού νεκροταφείων του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 266/2017
απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.,
έναντι συνολικού ποσού 3.988,66 €.
7. Το από 29/6/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία ανανέωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων για τα υπ’ αριθμ. ΚΗΥ2288, ΚΗΗ4672,
ΚΗΥ6737, ΚΗΥ2290 οχήματα του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 412/2018 απόφαση
Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία INTERLIFE, έναντι συνολικού ποσού 1.013,45 €.
8. Το από 4/7/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία απολύμανσης, μυοκτονίας και εντομοκτονίας στα δημοτικά κτίρια, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 295/2018 απόφαση Δημάρχου, από τον ανάδοχο κ. Γεώργιο Ζορμπάνο, έναντι
συνολικού ποσού 620,00 €.
9. Το από 9/7/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία ανανέωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων για τα υπ’ αριθμ. ΜΕ62678, ΚΗΥ2277
οχήματα του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 434/2018 απόφαση Δημάρχου, από την
ανάδοχο εταιρεία INTERLIFE, έναντι συνολικού ποσού 318,74 €.
10. Το από 2/7/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία διαμονής των συμμετεχόντων της συνδιοργάνωσης του ιστιοπλοϊκού αγώνα
ανοικτής θάλασσας ΄΄ΚΥΚΛΑΔΕΣ 2018΄΄, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 402/2018 απόφαση
Δημάρχου, από τον ανάδοχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα, έναντι συνολικού ποσού 155,00 €.
11. Το από 2/7/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία διαμονής των συμμετεχόντων της ημερίδας με τίτλο ΄΄Οι καθοικιές και οι
καθέντρες της Τζιας΄΄, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 403/2018 απόφαση Δημάρχου, από τον
ανάδοχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα, έναντι συνολικού ποσού 113,00 €.
Ο κ. Τζουβάρας αποχωρεί και δεν ψηφίζει για το θέμα ως έχων ίδιο συμφέρον.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική
συζήτηση,
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ΑΠOΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει στο σύνολό της την πιο πάνω εισήγηση και τα αναφερόμενα σε αυτήν
πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 178/2018
Θέμα 10ο: Έγκριση υποβολής τροποποιημένης πρότασης χρηματοδότησης της πράξης
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ» στο πλαίσιο Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του
Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» με
τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει το Δημοτικό Συμβούλιο με την
υπ’ αριθμ. 96/2018 (ΑΔΑ: Ψ15ΑΩΕΔ-ΥΤΓ) απόφασή του, ενέκρινε την υποβολή πρότασης
στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ι του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου
Εσωτερικών με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».
Λόγω της παλαιότητας ενός εκ των αιτούμενων προς προμήθεια μηχανημάτων έργου /
οχημάτων εισηγούμαστε την κατάθεση τροποποιημένης πρότασης προμήθειας ως εξής:
1. Ενός μεταχειρισμένου ημιφορτηγού ανατρεπόμενου με κινητήρα πετρελαίου μικτού
βάρους 3τόνων, έτους κατασκευής 2014 ή μεταγενέστερο, διαστάσεων οχήματος
έως: μήκος: 4400mm, πλάτος 1700mm, ύψος: 2200mm, σύστημα ανάρτησης:
ημιελλειπτικά φύλλα και σύστημα πέδησης: πεπεισμένου αέρα κατά τη διάταξη της
παρ. 2 του άρθρου 36 του Κ.Ο.Κ.
2. Ενός καινούργιου ελαστιχοφόρου φορτωτή πλάγιας ολίσθησης, με κάδο γενικής
χρήσης εμπρός και κινητήρα πετρελαίου. Το υπό προμήθεια μηχάνημα θα είναι
μονοκόμματο χωματουργικό για εργασίες παντός εδάφους με τοποθετημένη
μπροστά την εξάρτηση του φορτωτή, με τον κάδο γενικής χρήσης. Ο υπό προμήθεια
φορτωτής θα είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, πρόσφατης κατασκευής 2018,
αναγνωρισμένου κατασκευαστή.
3. Ενός μηχανισμού διάνοιξης αυλάκων τελείως καινούργιο έτους κατασκευής 2018,
πρώτης χρήσης, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, μοντέλου, εκ των πλέον
εξελιγμένων προσφάτως, τεχνολογικά.
Θα πρέπει να είναι κατάλληλο για άμεση σύνδεση στην θέση του κάδου με τον υπό
προμήθεια ελαστικοφόρο φορτωτή του Δήμου. Το προσφερόμενο εξάρτημα προορίζεται για
την κάλυψη αναγκών του Δήμου και ιδιαίτερα για την εκτέλεση διάνοιξη αυλάκων με
πλάτος από 50mm έως 160mm και βάθος κοπής από 200 mm έως 450 mm.
4. Έναν τροχό για μηχανισμό διάνοιξης αυλάκων πλάτους κοπής 130 mm και βάθους
τουλάχιστον των 450mm με αποσπώμενα τμήματα, τελείως καινούργιο, έτους
κατασκευής 2018, πρώτης χρήσης, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, μοντέλου, εκ
των πλέον εξελιγμένων προσφάτως, τεχνολογικά.
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Θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατός και κατάλληλος για άμεση σύνδεση στον
μηχανισμό διάνοιξης αυλάκων που διαθέτει ο Δήμος και σε απόλυτη συνεργασία και
λειτουργία με τον ελαστικοφόρο φορτωτή με βάρος λειτουργίας 3 τόνων χωρίς επεμβάσεις
και τροποποιήσεις εκτός των προδιαγραφών του κατασκευαστή.
5. Ένα μεταχειρισμένο τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό, με επιτρεπόμενο συνολικό
βάρος 26 τόνων, με κινητήρα πετρελαίου, διαστάσεων οχήματος τουλάχιστον:
πλάτος 2550mm, ύψος: 3300 mm και διαστάσεων χώρου φόρτωσης τουλάχιστον:
μήκος 4500mm, πλάτος 2330mm, ύψος: 1500mm, με ημιαυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων, με σύστημα πέδησης: φρένα με τύμπανο, έτους κατασκευής 2012 ή
μεταγενέστερο και ανώτατο αριθμό χιλιομέτρων 350.000χλμ.
Ο προϋπολογισμός του έργου θα ανέλθει στο ποσό των 158.040,00 € (συμπ. ΦΠΑ
24%), εκ των οποίων τα 135.000,00€ θα καλυφθούν από το εν λόγω πρόγραμμα και τα
23.040,00€ από ίδιους πόρους του Δήμου Κέας και θα βαρύνουν ΚΑ του προϋπολογισμού
οικ. έτους 2018 που θα δημιουργηθεί άμα τη έκδοση απόφασης ένταξης της εν λόγω
πρότασης του Δήμου Κέας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
Η σχετική προμήθεια (όπως περιγράφεται ανωτέρω) κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική για
την ενίσχυση του στόλου του Δήμου μας, δεδομένου ότι πολλά από τα αντίστοιχα οχήματα
ιδιοκτησίας του Δήμου Κέας είναι πολύ παλιά και έχουν ήδη ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής
τους με αποτέλεσμα η συντήρησή τους να είναι οικονομικά ασύμφορη. Τα προς προμήθεια
μηχανήματα έργου είναι απαραίτητα προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά
τα προβλήματα της καθαριότητας (όπως είναι τα κλαδιά και τα ογκώδη αντικείμενα) από
τους οικισμούς και το οδικό δίκτυο του νησιού, αλλά και πάσης φύσεως μεταφορές.
Η επιλογή για την προμήθεια κυρίως μεταχειρισμένων μηχανημάτων έργου προέκυψε
μετά από έρευνα στην αγορά του ελεύθερου εμπορίου μηχανημάτων έργου και βασίστηκε
στο συνδυασμό οικονομικών αλλά και τεχνικών κριτήριων (θέσπιση αυστηρών και
σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών), με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η σημαντική
αναβάθμιση του στόλου του Δήμου μας, περιορίζοντας όμως τη δαπάνη στο ποσό που
αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο χρηματοδότησης του Δήμου Κέας από το παρόν πρόγραμμα
και αξιοποιώντας αυτή κατά τον πλέον επωφελή τρόπο.
Ο κ. Τζουβάρας ψηφίζει ΚΑΤΑ, οι κ.κ. Βρέτταρος, Μουζάκης και Βελισσαροπούλου
ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
( 8 ΥΠΕΡ , 1 ΚΑΤΑ και 3 ΠΑΡΩΝ)
Εγκρίνει την υποβολή, εκ μέρους του Δήμου Κέας, τροποποιημένου τεχνικού δελτίου –
πρότασης ένταξης της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ι
του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Προμήθεια
μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» ως αναφέρεται ανωτέρω.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 179/2018

Θέμα 11ο:Ορθή Επανάληψη της 147/2018 απόφασης Δ.Σ. που αφορά την “Έγκριση
αλλαγής χρήσης ξύλινου οικίσκου”.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με την 147/2018
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είχε εγκριθεί η αλλαγής χρήσης ξύλινου οικίσκου,
του οποίου η προμήθεια είχε εγκριθεί με την 162/2016 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής. Σκοπός της εν λόγω προμήθειας ήταν η φύλαξη των εργαλείων καθαριότητας
της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα. Με την υπ’αριθμ.147/2018 (ΑΔΑ: 64Υ4ΩΕΔ-55Ν) απόφασή
του το Δημοτικό Συμβούλιο Κέας εισηγήθηκε:
“Δεδομένου ότι η υπηρεσία καθαριότητας έχει πλέον μεταστεγαστεί σε κτίριο ιδιοκτησίας
μας στον Αγ. Κωνσταντίνο, με αποτέλεσμα ο χώρος όπου στεγάζονταν έως σήμερα “κτίριο
Τσιπέρμα” να είναι ικανός για τη φύλαξη των εργαλείων και υλικών καθαριότητας,
προτείνεται η χρήση του ξύλινου προκάτ οικίσκου να μετατραπεί σε χώρο για τη λειτουργία
και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και να γίνουν οι απαιτούμενες
ενέργειες για την αδειοδότησή του από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.”
Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας με την Πολεοδομία Σύρου, σχετικά με την
αδειοδότηση του ξύλινου οικίσκου, μας ζητήθηκε να προκύπτει ξεκάθαρα η μη μόνιμη
εγκατάσταση του εν λόγω οικίσκου.
Για το λόγο αυτό, εισηγούμαστε την τροποποίηση της 147/2018 απόφασης ως εξής:
“Δεδομένου ότι η υπηρεσία καθαριότητας έχει πλέον μεταστεγαστεί σε κτίριο
ιδιοκτησίας μας στον Αγ. Κωνσταντίνο, με αποτέλεσμα ο χώρος όπου στεγάζονταν έως
σήμερα “κτίριο Τσιπέρμα” να είναι ικανός για τη φύλαξη των εργαλείων και υλικών
καθαριότητας, προτείνεται η χρήση του ξύλινου προκάτ οικίσκου να μετατραπεί σε χώρο
για τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς για τρία (3) έτη,
(έως ότου περατωθούν τα έργα ανάπλασης που έχουν προγραμματισθεί για την περιοχή)
και να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες για την αδειοδότησή του από την αρμόδια
Υπηρεσία Δόμησης.”
Κατά τα λοιπά, ισχύει ως έχει η απόφαση 147/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
ανωτέρω και την εισήγηση του Δημάρχου
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
1. την 162/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
2.την απόφαση 147/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου
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3. το γεγονός ότι το “κτίριο Τσιπέρμα” είναι ικανό για τη φύλαξη των εργαλείων και
υλικών καθαριότητας
4. την ανάγκη λειτουργίας χώρου για τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς
5. Το άρθρο 20 του Ν. 4067/2012
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’αριθμ. 147/2018 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου που αφορά την “Έγκριση αλλαγής χρήσης ξύλινου οικίσκου, ως εξής:
“Δεδομένου ότι η υπηρεσία καθαριότητας έχει πλέον μεταστεγαστεί σε κτίριο ιδιοκτησίας
μας στον Αγ. Κωνσταντίνο, με αποτέλεσμα ο χώρος όπου στεγάζονταν έως σήμερα “κτίριο
Τσιπέρμα” να είναι ικανός για τη φύλαξη των εργαλείων και υλικών καθαριότητας,
προτείνεται η χρήση του ξύλινου προκάτ οικίσκου να μετατραπεί σε χώρο για τη λειτουργία
και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς για τρία (3) έτη, (έως ότου
περατωθούν τα έργα ανάπλασης που έχουν προγραμματισθεί για την περιοχή) και να γίνουν
οι απαιτούμενες ενέργειες για την αδειοδότησή του από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.”
Κατά τα λοιπά, ισχύει ως έχει η απόφαση 147/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 180/2018

Θέμα 12ο: Αποδοχή και έγκριση μελέτης για το Υποέργο 2 με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑ” της Πράξης:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΙΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ» στο πλαίσιο Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
του Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση τω υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο:
«Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για
ανθρώπινη κατανάλωση».
Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 12 ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι:
“Σε συνέχεια της με αριθ.158/2018 ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Κέας περί: Έγκριση υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΙΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΑΣ» στο πλαίσιο
Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση τω υποδομών
των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς
ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση», θα πρέπει να ληφθεί
απόφαση περί αποδοχής και έγκρισης της με αριθ.πρωτ. 2197/19.06.2018 Μελέτης για για
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το Υποέργο 2 με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑ”.
Η δαπάνη για την εκτέλεση της προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 778.348,00 Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οι εν λόγω ΚΑ θα δημιουργηθούν άμα την έκδοση
απόφασης ένταξης της εν λόγω πρότασης του Δήμου Κέας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση
επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση».
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποδεχτεί και να εγκρίνει:
1. την με αριθ.πρωτ. 2197/19.06.2018 Μελέτη για το Υποέργο 2 με τίτλο
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ
ΚΕΑ”
2. τη διενέργεια ενός (1) ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, 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:
1. την με αριθ.πρωτ. 2197/19.06.2018 Μελέτη για το Υποέργο 2 με τίτλο
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ
ΚΕΑ”
2. τη διενέργεια ενός (1) ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων,
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: 181/2018
Θέμα 13: Έγκριση παραλαβής με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής της
παροχής υπηρεσιών στη χερσαία λιμενική ζώνη Κορησσίας-Γιαλισκαρίου-Βουρκαρίου
για το έτος 2018-2019. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

Αποσύρεται
Θέμα 14ο: Λήψη νέας απόφασης περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. Δήμου Κέας.

18

15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16η Ιουλίου 2018

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου ο οποίος εισηγούμενος
το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, η Εκτελεστική Επιτροπή με την
υπ’αριθμ. 2/2018 απόφασή της εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη νέας
απόφασης περί τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Κέας.
Αναλυτικά,
«Στο άρθρο 63 στ’ του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής
Επιτροπής είναι και η εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου του Οργανισμού
Εσωτερικών Υπηρεσιών και των τροποποιήσεων αυτού.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3584/07 ορίζονται τα εξής:
«1. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των
υπηρεσιών σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή
Γραφεία, οι αρμοδιότητες τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού.
Επίσης, ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την
κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την
ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.
2. Με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζονται οι
Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων, Κοινοτήτων, Δημοτικών και Κοινοτικών
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων και Δήμων και
Κοινοτήτων, αντίστοιχα. Η απόφαση εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α.
γίνεται μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με την προϋπόθεση ότι για τη
σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο
τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του
βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων
πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο.
4. Τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται με την
ανωτέρω διαδικασία. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των Οργανισμών κατά το τελευταίο
εξάμηνο της Δημοτικής ή Κοινοτικής περιόδου, με εξαίρεση την περίπτωση ανάθεσης ή
μεταβίβασης νέων αρμοδιοτήτων και σε συμμόρφωση με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
5. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, για την κάλυψη αναγκών των Ο.Τ.Α., απαιτείται η
πρόσληψη υπαλλήλων κλάδων που δεν προβλέπονται από τις σχετικές ρυθμίσεις, η ονομασία
του κλάδου καθορίζεται με βάση τη λειτουργία που θα καλυφθεί και τα σχετικά τυπικά
προσόντα.
Με την υπ’ αριθ. 162/2015 (ΑΔΑ:Ω0ΞΞΩΕΔ-5Ε9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η
οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 87282/21-12-2015 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης καταρτίστηκε ο ΟΕΥ του Δήμου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2791/Β/21-12-2015
και όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
με την απόφαση 50881/23-08-2017 Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης , ΦΕΚ 3076/Β/06-09-2017.
Σε συνέχεια της προηγούμενης απόφασής μας 109/2018 Δ.Σ (ΑΔΑ:7ΑΑ2ΩΕΔ-ΚΛΜ),
το τμήμα Τοπ. Αυτοδιοίκησης & Ν.Π Κυκλάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
με το 36904/26-06-2018 έγγραφο της, με θέμα: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής
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Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου Κέας, θέτει υπόψη μας το υπ΄αριθ. 26109/5-6-2018 (ΑΔΑ:
Ω59Ρ465ΧΘ7-Υ4Ι) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών “ Εφαρμογή του
προβαδίσματος κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των ΟΤΑ α΄και
β΄βαθμού “ και το υπ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35./2412/οικ. 21795/18-6-2018 (ΑΔΑ:
ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης “
Προβάδισμα κατηγοριών- προϊστάμενοι οργανικών μονάδων”, σύμφωνα με τα οποία το
Δημοτικό Σύμβουλο πρέπει να επανέλθει με νεότερη απόφαση του για τροποποίηση του
Ο.Ε.Υ τηρώντας τη διαδικασία του άρθρου 10 του Ν.3584/2007.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε, στο άρθρο 16 του ΟΕΥ μας, που
αφορά στην επιλογή προϊσταμένων, στο πίνακα που αναγράφονται οι κλάδοι των
υπαλλήλων που μπορούν να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων, στη θέση του
“ή “ διαζευκτικού αναγράφεται η λέξη “ εν ελλείψει”.
και γίνεται ώς εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
(Οργανική μονάδα)

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και
Περιβάλλοντος

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕ Διοικητικών (Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ), εν
ελλείψει
ΔΕ1 Διοικητικού, εν ελλείψει
ΔΕ 38 Χειριστών Η/Υ
ΠΕ Διοικητικών (Οικονομολόγος), εν
ελλείψει
ΤΕ 17 Διοικητικού Λογιστικού, εν
ελλείψει
ΔΕ 1 Διοικητικού, εν ελλείψει
ΔΕ 38 Χειριστών Η/Υ
ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών, εν ελλείψει
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, εν
ελλείψει
ΠΕ Γεωπόνων, εν ελλείψει
ΤΕ Δομικών Έργων, εν ελλείψει
ΔΕ 29 Οδηγών .

Το Δ.Σ λαμβάνοντας υπόψη:
- Την 109/2018 Απόφαση Δ.Σ (ΑΔΑ:7ΑΑ2ΩΕΔ-ΚΛΜ),
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- Την 69/2018 γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού Ο.Τ.Α Ν.
Κυκλάδων η οποία διαβιβάστηκε με το 192/24-5-2018 έγγραφο της στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αιγαίου, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Δ/κού Ν. Αιγαίου
-το 36904/26-6-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Γενική Δ/νση
Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Δ/κού Ν. Αιγαίου, με τίτλο “ Τροποποίηση Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου Κέας, και
-την υπ’αριθμ 2/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Κέας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Στο άρθρο 16 του ΟΕΥ του Δήμου Κέας όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με την
109/2018 Απόφαση Δ.Σ (ΑΔΑ:7ΑΑ2ΩΕΔ-ΚΛΜ) και
που αφορά στην επιλογή
προϊσταμένων, στο πίνακα που αναγράφονται οι κλάδοι των υπαλλήλων που μπορούν να
επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων, στη θέση του “ή “ διαζευκτικού
αναγράφεται η λέξη “ εν ελλείψει” και γίνεται ώς εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
(Οργανική μονάδα)

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και
Περιβάλλοντος

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕ Διοικητικών (Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ), εν
ελλείψει
ΔΕ1 Διοικητικού, εν ελλείψει
ΔΕ 38 Χειριστών Η/Υ
ΠΕ Διοικητικών (Οικονομολόγος), εν
ελλείψει
ΤΕ 17 Διοικητικού Λογιστικού, εν
ελλείψει
ΔΕ 1 Διοικητικού, εν ελλείψει
ΔΕ 38 Χειριστών Η/Υ
ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών, εν ελλείψει
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, εν
ελλείψει
ΠΕ Γεωπόνων, εν ελλείψει
ΤΕ Δομικών Έργων, εν ελλείψει
ΔΕ 29 Οδηγών .

Κατά τα λοιπά ισχύουν η 109/2018 Απόφαση Δ.Σ(ΑΔΑ:7ΑΑ2ΩΕΔ-ΚΛΜ) και 69/2018
Γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Κυκλάδων με θέμα: “Τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας (Ο.Ε.Υ) Δήμου Κέας”.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 182/2018
Θέμα 15ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης υπηρεσίας για την μεταφορά και επεξεργασία
Ζ.ΥΠ. των νέων σφαγείων.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 121/2016
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των
τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας “Μεταφορά και
επεξεργασία Ζ.ΥΠ. των νέων σφαγείων” και την υπ' αριθμ. 224/2016 απόφαση απευθείας
ανάθεσης Δημάρχου, ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία FARGECO HELLAS – Συλλογή Επεξεργασία απορριμάτων Ε.Π.Ε., στην οποία ο Δήμος Κέας έκανε ανάθεση, διάρκειας
έως τις 22/06/2017.
Με την υπ΄αριθμ. 155/2017 απόφαση δημοτικού συμβουλίου και κατόπιν εμπρόθεσμου
αιτήματος παράτασης από την ανάδοχο εταιρεία FARGECO HELLAS – Συλλογή Επεξεργασία απορριμάτων Ε.Π.Ε. αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της παράτασης της
σύμβασης υπηρεσίας «Μεταφορά και επεξεργασία Ζ.ΥΠ. των Νέων Σφαγείων», έως τις 31
Δεκεμβρίου 2017.
Με την υπ΄αριθμ. 31/2018 απόφαση δημοτικού συμβουλίου και κατόπιν εμπρόθεσμου
αιτήματος παράτασης από την ανάδοχο εταιρεία FARGECO HELLAS – Συλλογή Επεξεργασία απορριμάτων Ε.Π.Ε. αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της παράτασης της
σύμβασης υπηρεσίας «Μεταφορά και επεξεργασία Ζ.ΥΠ. των Νέων Σφαγείων», έως τις
έως 12 Ιουνίου 2018.
Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη παράτασης της σύμβασης και δεν έχει ολοκληρωθεί το
φυσικό αντικείμενο της υπηρεσίας «Μεταφορά και επεξεργασία Ζ.ΥΠ. των Νέων
Σφαγείων», όπως προβλεπόταν στην προαναφερθείσα απόφαση, η ανάδοχος εταιρεία
FARGECO HELLAS – Συλλογή - Επεξεργασία απορριμάτων Ε.Π.Ε. υπέβαλε
εμπρόθεσμα το από 11/06/2018 νέο αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών.
Στο αίτημά της η ανάδοχος εταιρεία
FARGECO HELLAS – Συλλογή Επεξεργασία απορριμάτων Ε.Π.Ε. αναφέρει ότι δεν παρέστη ανάγκη να εκτελεστούν όλα
τα προβλεπόμενα δρομολόγια της σύμβασης και αιτείται την παράταση της υπηρεσίας και
την περαίωσης αυτής έως 31/12/2018 χωρίς αλλαγή των οικονομικών όρων της
σύμβασης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης,
έως της ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου (αριθμός δρομολογίων) και όχι πέραν της
31/12/2018 χωρίς αλλαγή των οικονομικών όρων της σύμβασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας και την
εισήγηση του Δημάρχου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης της παροχής υπηρεσίας “Μεταφορά και
επεξεργασία Ζ.ΥΠ. των νέων σφαγείων”, έως της ολοκλήρωσης του φυσικού
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αντικειμένου (αριθμός δρομολογίων) και όχι πέραν της 31/12/2018 χωρίς αλλαγή των
οικονομικών όρων της σύμβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 183/2018

Θέμα 16ο: Ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ. 149/2018 απόφασης Δ.Σ. με θέμα : Έγκριση
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εθελοντική δράση αρχειοθέτησης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ΄ αριθμ.149/2018
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αποφασίστηκαν ομόφωνα τα κάτωθι :
«

….ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει την πίστωση συνολικού ποσού 970,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ
24%) που θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6433.0001 προϋ/σμό εξόδων οικονομικού έτους 2018 για
την εθελοντική δράση αρχειοθέτησης, στα πλαίσια της οποίας ο Δήμος Κέας θα καλύψει τα
έξοδα μεταφοράς, σίτισης και στέγασης της ομάδας αρχειοθέτησης, ως εξής :

α/α

Περιγραφή

Μερική δαπάνη

Ολική δαπάνη

1

Μεταφορά: 4 ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τη διαδρομή
Λαύριο-Κέα την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 και 4
ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τη διαδρομή Κέα-Λαύριο την
Κυριακή 01 Ιουλίου 2018.

Έως του ποσού των
12,50 € συμπ. Φ.Π.Α./
ατομικό εισιτήριο

Έως του ποσού των
100,00 € συμπ.
Φ.Π.Α. για 8 ατομικά
εισιτήρια

2

Διαμονή: 1 μονόκλινο δωμάτιο και 1 τρίκλινο με πρωινό
γεύμα, πλησίον ή εντός οικισμού Ιουλίδας για άφιξη την
Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 και αποχώρηση την Κυριακή 01
Ιουλίου 2018.

Έως του ποσού των
200,00 € συμπ. Φ.Π.Α./
για δύο δωμάτια ανά
ημέρα

Έως του ποσού των
600,00 € συμπ.
Φ.Π.Α. για 2 δίκλινα
δωμάτια για 3
διανυκτερεύσεις

3

Σίτιση: 5 γεύματα (Πέμπτη βράδυ, Παρασκευή μεσημέρι
& βράδυ, Σάββατο μεσημέρι & βράδυ) για 4 άτομα. Το
γεύμα θα περιλαμβάνει σαλάτα,ορεκτικό, κυρίως πιάτα
και νερό.

Έως του ποσού των
16,50 € συμπ.
Φ.Π.Α./άτομο ανά
γεύμα

Έως του ποσού των
330,00 € συμπ.
Φ.Π.Α. για 5 γεύματα
για 4 άτομα

4

Γραφική ύλη για την αρχειοθέτηση, της οποίας η διάθεση
πίστωσης θα γίνει με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Κέας

-

-

….»
Εκ παραδρομής εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 970,00 € (συμπ/νου
ΦΠΑ 24%) για τις δαπάνες που αναφέρονται αναλυτικά στον ανωτέρω πίνακα ενώ το ορθό
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συνολικό ποσό είναι 1.030,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) όπως αυτό προκύπτει από τη στήλη
“Ολική δαπάνη”.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 149/2018
απόφασης Δ.Σ. ως προς την έγκριση του συνολικού ποσού δαπάνης και τη διάθεση
συμπληρωματικής πίστωσης 60,00 € για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς, σίτισης και
στέγασης της ομάδας αρχειοθέτησης.
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
Την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 149/2018 απόφασης Δ.Σ. με θέμα : Έγκριση
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εθελοντική δράση αρχειοθέτησης και τη διάθεση
συμπληρωματικής πίστωσης 60,00 € για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς, σίτισης και
στέγασης της ομάδας αρχειοθέτησης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 184/2018

Θέμα 17: Αίτηση εκμίσθωσης κοινοχρήστου χώρου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Στέφανο
Βρεττό ο οποίος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι:
Η κ. Διονυσία Κολοκοτσά ζητά με αίτησή της την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου ως
ακολούθως:
Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως της κ. Διονυσίας Κολοκοτσά για την
ανάπτυξη ενός stand και ενός σετ τραπεζοκαθίσματος.
Η κ.Διονυσία Κολοκοτσά, ιδιοκτήτρια καταστήματος στην Ιουλίδα Κέας με τον διακριτικό
τίτλο “INKEA”, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 2205/20-6-2018 αίτηση στον Δήμο για
μίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 4 τ.μ για την ανάπτυξη ενός stand και
σετ ενός τραπεζοκαθίσματος έμπροσθεν του καταστήματός της.
Τα ανωτέρω θα απομακρύνονται προσωρινά, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες κωλύεται η
διέλευση οχημάτων για φορτοεκφόρτωση.
Η άδεια στην κ. Διονυσία Κολοκοτσά θα χορηγηθεί μόνο εφόσον είναι ταμειακά ενήμερη
Καλείται το Δ.Σ να αποφασίσει αν θα μισθώσει τον αιτούμενο κοινόχρηστο χώρο στην κ.
Διονυσία Κολοκοτσά και με ποιους όρους, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και
την υπ’ αριθμ. 232/2017 απόφασή του περί τελών μίσθωσης κοινόχρηστων χώρων για το
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έτος 2018.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το Ν.
3463/2006, άρθρο 37, το Β.Δ από 24-9/20 – 10 -58 άρθρο 13, το Ν. 1080/1980, άρθρο 3, το
Ν. 1043/1980, το Ν. 1577/1985, την αρ. 19 - Απόφαση 52716/01 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ,
το Ν. 2696/99 «περί Κ.Ο.Κ» άρθρα 34, 47 και 48, το Ν. 1828/89, το Ν. 1900/90, το Ν.
1337/83 άρθρο 17, παρ. 4, το Π.Δ 6/21.8.1998 - ΦΕΚ 195 Α- Ν.1337/1983 άρθρο 6, το
Ποιν. Κώδικα άρθρο 292 παρ. 1 και το Ν. 3254/04, την υπ'αριθμ.232/2017 απόφαση του
Δ.Σ,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην κ.Διονυσία Κολοκοτσά, ως
ακολούθως:
Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 4 τ.μ στην κ.Διονυσία
Κολοκοτσά, ιδιοκτήτρια καταστήματος στην Ιουλίδα Κέας, με τον διακριτικό τίτλο
“INKEA”, για την ανάπτυξη ενός stand και ενός σετ τραπεζοκαθίσματος έμπροσθεν
του καταστήματός της.
Τα ανωτέρω θα απομακρύνονται προσωρινά σε περιπτώσεις κατά τις οποίες κωλύεται η
διέλευση οχημάτων για φορτοεκφόρτωση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 185/2018
Θέμα 18: Συμμετοχή Δήμου Κέας στις διεθνείς και ελληνικές τουριστικές εκθέσεις
για το 2018 και 2019.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:
Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κέας κατά την 9η συνεδρίασή
της στις 28 Ιουνίου 2018, γνωμοδότησε θετικά για τη συμμετοχή του Δήμου στις Διεθνείς
και Ελληνικές Εκθέσεις «Tour Natur» (Γερμανία), Athens International Tourism Expο για
το 2018, και “New York Times Travel Show” Νέα Υόρκη, “ BOOT 2019” (Γερμανία),
«BIT» (Μιλάνο), «Salon de Mondial» (Παρίσι), για το 2019, σε συνεργασία με τους
Συλλόγους Επαγγελματιών Τουριστικών Καταλυμάτων, ιδιώτες και παραγωγούς της Κέας.
Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκαν τα εξής:
“Οι εκθέσεις που δήλωσε συμμετοχή ο Δήμος Κέας μέσω της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου είναι η «Tour Natur» στο Dusseldorf της Γερμανίας (31/8-2/9), η Athens
International Tourism Expo (7/12-9/12) στην Αθήνα και η Philoxenia στη Θεσσαλονίκη,
(9/11-11/11), για την οποία όμως οι περισσότεροι παρευρισκόμενοι θεωρούν ότι δεν είναι
ιδιαίτερα χρήσιμο να συμμετέχει ο Δήμος Κέας.
Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου
Κέας, ζήτησε από τα μέλη να συστήσουν κάποιον επαγγελματία ή ένα κατάλληλο πρόσωπο
για να εκπροσωπήσει την Κέα στην TOUR NATUR. Αν δεν ευρεθεί θα πρέπει να
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αναζητηθεί κάποιο άτομο από την Ελληνική παροικία του οποίου το κόστος πρέπει να
καλυφθεί από τα Επαγγελματικά Σωματεία επειδή δεν μπορεί από τις διαδικασίες να το
καλύψει ο Δήμος.
Ο Δήμαρχος και τα άλλα μέλη συμφωνούν ότι οι προσπάθειες προβολής της Κέας θα
πρέπει να εστιαστούν στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στο θεματικό τουρισμό, που δείχνει τα
τελευταία χρόνια να παρουσιάζει ανοδική πορεία και να αποφέρει και σημαντικά κέρδη
στην οικονομία του νησιού.
Ο κύριος Μάρκος Τούντας αναφέρεται στην συνεργασία της επιχείρησής του με μικρά
γραφεία που δεν υποστηρίζουν τον μαζικό τουρισμό, συμφωνώντας με τα υπόλοιπα μέλη ότι
η επιλογή του κόσμου που θα έρχεται στο νησί έχει ουσιαστική σημασία και απτά
αποτελέσματα, και δεν πρέπει να αφοσιωθούμε στον μαζικό τουρισμό.
Με αφορμή αυτή την παρέμβαση ο Πρόεδρος αναφέρεται και στην πρόθεση του Δήμου
Κέας να έχει συνεπή παρουσία στις εκθέσεις του Παρισιού “Salon de Mondial de
Tourisme” και Μιλάνου “BIT” 2019, όπως και πέρυσι, και επίσης και στην θεματική
έκθεση για τον θαλάσσιο τουρισμό και τα σκάφη αναψυχής, την «BOOT 2019» στην
Γερμανία τον Ιανουάριο του 2019, την μεγαλύτερη έκθεση θαλάσσιου τουρισμού και
σκαφών στον Ευρωπαϊκό χώρο, σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, που στηρίζει την προσπάθεια
του Δήμου Κέας να αναπτύξει και να επεκτείνει την τουριστική σεζόν. Προσφάτως
φιλοξενήθηκαν στο νησί μας αντιπρόσωποι του ΕΟΤ Ρουμανίας με τους οποίους
συναντήθηκε ο Δήμαρχος και οι συνεργάτες του. Ανάλογο ενδιαφέρον υπάρχει και από το
γραφείο της Αυστρίας.
Ο κ. Τζαβελάκος αναφέρεται στην αύξηση των επισκεπτών που παρατηρείται στη δική
του επιχείρηση, στις καταδύσεις, και την τεράστια προβολή που πήραν τα ναυάγια της
Κέας, και ενημερώνει τα μέλη για την προκείμενη επίσκεψη του Γαλλογερμανικού
καναλιού “Arte TV” για γυρίσματα στην Κέα που θα διαρκέσουν 2 μέρες στις 5 Ιουλίου.
Τέλος, όσον αφορά την παρουσία του Δήμου Κέας στις διεθνείς εκθέσεις ο Πρόεδρος
αναφέρεται στην έκθεση της Νέας Υόρκης “The N.Y. Times Travel Show”, που
διοργανώνεται από τον ομώνυμο εκδοτικό όμιλο, η οποία είναι τεράστια και απευθύνεται
σε πελατεία ποιότητας και όπως συζητήθηκε θα ήταν ωφέλιμο να προβληθεί η Κέα και να
διευρύνει τους ορίζοντες στο αμερικανικό κοινό. Προτείνει να προβληθούν και να
αναπτυχθούν τα παρακάτω θέματα : Γαστρονομία –Μονοπάτια – Καταδύσεις – Γάμοι, που
έχουν απήχηση στους επισκέπτες από την Ευρώπη.
Για τον λόγο αυτό καλεί τη συνδρομή των Συλλόγων Καταλυμάτων και Επαγγελματιών
του νησιού, ώστε να γίνει μια σωστή προετοιμασία και να υπάρχουν και αξιόλογοι και
αποδοτικοί εκπρόσωποι.
Όσον αφορά τον ευρωπαϊκό χώρο πραγματοποιείται μία ακόμη έκθεση, στην Ολλανδία
και συγκεκριμένα στην Ουτρέχτη, τον μήνα Μάρτιο του 2019, που αξίζει της προσοχής της
Επιτροπής, καθώς έχει γίνει ήδη μια σημαντική επαφή με επισκέπτες από την Ολλανδία και
το Βέλγιο μέσω γάμων που έγιναν στο νησί. Πρόκειται για το τριήμερο 2ο ΕλληνοΟλλανδικό Φεστιβάλ, κατά την διάρκεια του οποίου θα πραγματοποιηθούν μεταξύ άλλων
εξειδικευμένες συναντήσεις για την δικτύωση των επαγγελματιών, θεματικές παρουσιάσεις
γεύσεων και εδεσμάτων από θεσμικούς φορείς και επιχειρήσεις, ημερίδα για την Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα Διαγωνισμός Greek – Dutch Fusion Cousine, εικαστικές εκθέσεις και
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
Θα υπάρχει δυνατότητα πώλησης Ελληνικών Προϊόντων από Εταιρείες με Ελληνικό
Α.Φ.Μ και θα υπάρχουν οι εξής θεματικές :
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Τρόφιμα και ποτά (από όλη την Ελλάδα)
Τουρισμός (Γενικός, Ιατρικός, Ειδικός/Θεματικός κ.α.)
Παροχή υπηρεσιών (κτηματομεσίτες, εκπαίδευση, ψυχαγωγία)
Διάφορα προϊόντα (Βιολογικά και βρώσιμα καλλυντικά, είδη διακόσμησης, μόδα κ.α.)
Εικαστικές τέχνες – κόσμημα –μικρογλυπτά – αντικείμενα τέχνης
Τομέας Μη Κερδοσκοπικών και Μη Κυβερνητικών οργανώσεων
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Κέας στις
Διεθνείς και Ελληνικές Εκθέσεις «Tour Natur» (Γερμανία), Athens International
Tourism Expο για το 2018, και “New York Times Travel Show” Νέα Υόρκη, “ BOOT
2019” (Γερμανία), «BIT»(Μιλάνο), «Salon de Mondial» (Παρίσι), για το 2019, σε
συνεργασία με τους Συλλόγους Επαγγελματιών Τουριστικών Καταλυμάτων, ιδιώτες και
παραγωγούς της Κέας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του Δημάρχου και το άρθρο 158, παρ. 3 περ.αΝ. 3463/2006.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Κέας στις Διεθνείς και Ελληνικές Εκθέσεις «Tour
Natur» (Γερμανία), Athens International Tourism Expο για το 2018, και “New York Times
Travel Show” Νέα Υόρκη, “ BOOT 2019” (Γερμανία), «BIT» (Μιλάνο), «Salon de Mondial»
(Παρίσι), για το 2019, σε συνεργασία με τους Συλλόγους Επαγγελματιών & Τουριστικών
Καταλυμάτων, ιδιώτες και παραγωγούς της Κέας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 186/2018
Θέμα 19ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2018.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Καβαλιέρο ο οποίος
εισηγούμενος το 19ο 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:
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1. «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη θέση Φωτημάρι Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 2383/17-52012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2459/11-7-2018)
Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
Την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας
από θορύβους Μουσικής»
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996
3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης)
5. Το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του αρθρ. 7 της ΚΥΑ 16228/2017
6. Την υπ’ αριθμ. 128/2011 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
7. Την αίτηση του ενδιαφερόμενου
8. Το γεγονός ότι δεν υπάρχου παραβάσεις σχετικές με την διατάραξη κοινής ησυχίας
9. Το ότι οι ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι για την έκδοση της εν λόγω άδειας
10. Την θετική εισήγηση του Αντιδημάρχου
καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
1.

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.«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος ως ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη θέση Φωτημάρι Κέας με
αρ. άδειας μουσικής: 2383/17-5-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2459/11-7-2018)
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 187/2018
Θέμα 20ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση των τοπικών
παραδοσιακών πανηγυριών.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κων. Θώδος εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης αναφέρει ότι, με αίτημά του ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Οτζιά ζητά τη
συνδιοργάνωση με το Δήμο Κέας παραδοσιακού πανηγυριού, στον Οτζιά τη 19η Ιουλίου
2018.
Κατά τη «Γιορτή του Οτζιά» θα γίνει παρουσίαση της διαδικασίας παραγωγής
κακαβιάς, ενώ θα προσφερθεί κέρασμα θαλασσινών μεζέδων. Θα ακολουθήσει μουσική, με
οργανοπαίκτες παραδοσιακών οργάνων που θα παίξουν σκοπούς του νησιού.
Στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης ο Δήμος μας καλείται να καλύψει τη
δαπάνη για τις ανάγκες της ηχητικής κάλυψης της μουσικής και του φωτισμού του χώρου
της εκδήλωσης, καθώς και την προμήθεια αναψυκτικών, ύψους έως του ποσού των 700,00€.
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Επιπλέον, ο Εκπολιτιστικός – Εξωραϊστικός Σύλλογος Ποισσών Κέας «Άγιος
Ισίδωρος» αιτείται με έγγραφό του από το Δήμο Κέας τη συνδιοργάνωση του ετήσιου
πανηγυριού στην περιοχή των Ποισσών στις 6 Αυγούστου 2018. Στο πλαίσιο της
συνδιοργάνωσης ο Σύλλογος αιτείται τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στην κάλυψη μέρους
των εξόδων της εν λόγω εκδηλώσεως έως του ποσού των 700€. Το ποσό αυτό θα
χρησιμοποιηθεί για αγορά κεράσματος (σουβλάκια).
Εισηγούμαστε την έγκριση για:
1. τη συνδιοργάνωση της «Γιορτής του Οτζιά», στην παραλία του Οτζιά στις 19
Ιουλίου 2018
2. τη συνδιοργάνωση του τοπικού παραδοσιακού πανηγυριού με το Σύλλογο «Άγιος
Ισίδωρος» στις Ποίσσες στις 6η Αυγούστου 2018
Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 1.400,00€ συμπ.ΦΠΑ,
αναλυτικά για τα κάτωθι:.
 Για τη Γιορτή του Οτζιά της 19ης Ιουλίου στον Οτζιά 700,00€ (συμπ. ΦΠΑ)
-έως 620,00 για φωτισμό της εκδήλωσης
-έως 80,00€ για προμήθεια αναψυκτικών
η ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί με ίδια μέσα του Δήμου.


Για το πανηγύρι της 6ης Αυγούστου στις Ποίσσες, 700,00€ (συμπ ΦΠΑ)
-έως 700,00€ για αγορά κεράσματος (χοιρινά σουβλάκια)

και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης ύψους έως 1.400,00€, που θα βαρύνει τον
Κ.Α 00.6443 «Δαπάνες δεξιώσεων εθνικών & τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού έτους
2018 του Δήμου, στους οποίους υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις
διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006, την εισήγηση της δημοτικής συμβούλου, και
την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει:




τη συνδιοργάνωση τη συνδιοργάνωση της «Γιορτής του Οτζιά», στην παραλία του
Οτζιά στις 19 Ιουλίου 2018
τη συνδιοργάνωση του τοπικού παραδοσιακού πανηγυριού με το Σύλλογο «Άγιος
Ισίδωρος» στις Ποίσσες στις 6η Αυγούστου 2018

2. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού 1.400,00€ συμπ. ΦΠΑ, αναλυτικά για τα κάτωθι:



Για τη Γιορτή του Οτζιά της 19ης Ιουλίου στον Οτζιά 700,00€ (συμπ. ΦΠΑ) για την
ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης με ίδια μέσα του Δήμου
-έως 620,00€ για φωτισμό της εκδήλωσης
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-έως 80,00€ για την προμήθεια αναψυκτικών


Για το πανηγύρι της 6ης Αυγούστου στις Ποίσσες, 700,00€ (συμπ ΦΠΑ)
-έως 700,00€ για αγορά κεράσματος (χοιρινά σουβλάκια)

και τη διάθεση πίστωσης έως 1.400,00€, που θα βαρύνει τον Κ.Α 00.6443 «Δαπάνες
δεξιώσεων εθνικών & τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου, στους
οποίους υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 188/2018

Θέμα 21ο: Έγκριση δ’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δήμου Κέας.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, ο προϋπολογισμός του έτους
2018 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 266/2017 απόφαση, και
πρέπει να αναμορφωθεί. Σύμφωνα και με την υπ’αριθμ. 230/2018 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

Κατανομές από ΚΑΠ
Η κατανομή για την επισκευή και συντήρηση σχολείων που αποδόθηκε στον Δήμο Κέας για
το έτος 2018 (ΑΔΑ: ΩΜΓΑ465ΧΘ7-22Γ) είναι κατά 1.500,00€ υψηλότερη από την αρχικά
προϋπολογιζόμενη βάσει της ΚΥΑ κατάρτισης του Π/Υ.
Το ίδιο ισχύει και για τις κατανομές για λειτουργικές δαπάνες (ΑΔΑ: Ω8ΖΩ465ΧΘ7-ΛΚΦ και
ΑΔΑ: ΩΤ3Η465ΧΘ7-8ΘΟ) που είναι υψηλότερες κατά 2.000,00€ έκαστη.
Για τον λόγο αυτό αναμορφώνουμε τους αντίστοιχους κωδικούς εσόδου και δαπάνης
Κ.Α.Ε.

0614.0001
1312.0001

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

ΚΑΠ για την κάλυψη
λειτουργικών αναγκών σχολείων
Επιχορήγηση για επισκευή και
συντήρηση σχολικών κτιρίων
ΣΥΝΟΛΟ

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

33.680,00

8.000,00

41.680,00

7.200,00

1.500,00

8.700,00

40.880,00

9.500,00

50.380,00

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

.
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

00.6711.0005 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές

40.880,00

9.500,00

50.380,00
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ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δαπάνες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και
Ηλεκτροφωτισμού που αναμορφώνονται:
Κ.Α.Ε.

20.6021

20.6041

20.6052

20.6054

20.6061

20.6063.0001

20.6063.0003

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Τακτικές
αποδοχές
(περιλαμβάνοντα
ι βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά
τακτικά
επιδόματα ΙΔΑΧ)
Τακτικές
αποδοχές
(περιλαμβάνοντα
ι βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά
τακτικά
επιδόματα ΙΔΟΧ)
Εργοδοτικές
εισφορές
υπαλλήλων με
σύμβαση
αορίστου χρόνου
Εργοδοτικές
εισφορές
έκτακτου
προσωπικού
Παροχές
ένδυσης (ένδυση
εργατοτεχνικού
και ένστολου
προσωπικού)
Παροχή
γάλακτος στο
προσωπικό
καθαριότητας
Προμήθεια
εμβολίων για το
εργατοτεχνικό
προσωπικό

Αρχική
Πίστωση

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Τελική
Διαμόρφωση

29.890,00

-17.080,00

12.810,00

54.600,00

17.080,00

71.680,00

8.750,00

-4.932,00

3.818,00

15.700,00

4.932,00

20.632,00

4.500,00

2.000,00

6.500,00

2.500,00

1.820,00

4.320,00

0,00

400,00

400,00
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20.6112.0001

20.6112.0002

20.6263.0004

20.6671.0003

20.6671.0004

Τεχνική
υποστήριξη της
παρακολούθηση
ς της λειτουργίας
του ΧΥΤΑ
Εφαρμογή
προγράμματος
περιβαλλοντικής
παρακολούθηση
ς & ελέγχου
ΧΥΤΑ
Συντήρηση και
επισκευή
ελαστικών
απορριμματοφό
ρων
Ανταλλακτικά
απορριμματοφό
ρων 2018-19
Προμήθεια
ελαστικών
απορριμματοφό
ρων
ΣΥΝΟΛΟ

6.000,00

-1.000,00

5.000,00

0,00

3.100,00

3.100,00

0,00

420,00

420,00

15.000,00

-9.000,00

6.000,00

0,00

2.260,00

2.260,00

136.940,00

0,00

136.940,00

Από την παραπάνω αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται ο ισοσκελισμός της υπηρεσίας ούτε
μεταφέρονται ποσά στο αποθεματικό.
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δαπάνες της Υπηρεσίας Ύδρευσης και
Αποχέτευσης που αναμορφώνονται
Κ.Α.Ε.

25.6041

25.6054
25.6262.0003
25.6262.0031

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα ΙΔΟΧ)
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού
Παροχή υπηρεσίας για έκτακτες
ανάγκες ΒΙΟΚΑ
Παροχή υπηρεσιών για την
συντήρηση και λειτουργία των
δικτύων αποχέτευσης 2018-19

Εγκεκριμένος Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

21.300,00

9.400,00

30.700,00

5.600,00

2.360,00

7.960,00

8.000,00

-4.000,00

4.000,00

8.000,00

-8.000,00

0,00
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25.6279.0009

Χημική - μικροβιολογική
ανάλυση δειγμάτων νερού
δικτύου

0,00

372,00

372,00

25.6699.0002

Αναλώσιμα συντήρησης ΒΙΟΚΑ

500,00

-132,00

368,00

ΣΥΝΟΛΟ

43.400,00

0,00

43.400,00

Από παραπάνω αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται ο ισοσκελισμός της υπηρεσίας ούτε
μεταφέρονται ποσά στο αποθεματικό.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

60.6473.0001

Δαπάνες δράσεων Κέντρου
Κοινότητας

2.723,45

-1.000,00

1.723,45

1.400,00

-400,00

1.000,00

0,00

1.400,00

1.400,00

4.123,45

0,00

4.123,45

60.6613.0001

60.7134.0001

Προμήθεια εντύπων και υλικών
μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων Κέντρου Κοινότητας
Προμήθεια ηλεκτρονικών
υπολογιστών για το Κέντρο
Κοινότητας
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΣΑΤΑ)
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

15.7336.0010

Αποκατάσταση κερκίδων &
επίστρωση δαπέδου γηπέδου
μπάσκετ Κορησσίας

10.000,00

-10.000,00

0,00
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20.7413.0013

25.7312.0001

Μελέτη περιβαλλοντικού
σχεδιασμού και ΜΠΕ δράσεων και
έργων διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου
Κέας
Διάνοιξη γεώτρησης για την
αποκατάσταση ύδρευσης της
Κάτω-Μεριάς

16.743,17

-10.000,00

6.743,17

64.597,82

-24.597,82

40.000,00

25.7312.0006

Επέκταση δικτύου ύδρευσης

40.000,00

-40.000,00

0,00

25.7336.0003

Βελτίωση και τσιμεντόστρωση
χαντακιών απορροής όμβριων

40.000,00

-22.500,00

17.500,00

6.000,00

-5.000,00

1.000,00

9.200,00

-1.800,00

7.400,00

4.200,00

-4.200,00

0,00

4.000,00

-4.000,00

0,00

8.246,00

-7.000,00

1.246,00

5.000,00

-5.000,00

0,00

25.7413.0012

30.7326.0001

30.7413.0009

30.7413.0010

30.7413.0012

30.7413.0024

Μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων του έργου "Βελτίωση
και επέκταση δικτύου ύδρευσης
Κορησσίας, Βουρκαρίου, Οτζιά"
Αποπεράτωση (αποκατάσταση
υπάρχοντος και ολοκλήρωση)
λιθόστρωσης μονοπατιού
Βενιαμίν - νεκροταφείο
Κυκλοφοριακή διαμόρφωση
παραλιακής ζώνης Κορησσίας
Μελέτη οδών πρόσβασης, χώρων
στάθμευσης και λοιπών χώρων
στην Κορησσία και τεύχη
δημοπράτησης
Προκαταρκτική μελέτη και
αρχιτεκτονική αποτύπωση για τις
εργασίες επισκευής του φάρου
στη θέση Τάμελος
Μελέτη για την κατασκευή
πεζοδρομίου ήπιας κυκλοφορίας
ανατολικού τομέα οικισμού
Κορησσίας

30.7413.0025

Μελέτη οδού Βρόσκοπος Ποίσσες

5.000,00

-5.000,00

0,00

45.7413.0003

Πολεοδομική μελέτη νέου
νεκροταφείου

3.000,00

-2.000,00

1.000,00
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70.7311.0003

Εργασίες ολοκλήρωσης
Δημοτικών σφαγείων

0,00

19.500,00

19.500,00

70.7311.0004

Κατασκευή χώρου σταβλισμού
Δημοτικών Σφαγείων

48.708,00

-27.602,18

21.105,82

ΣΥΝΟΛΟ

264.694,99

-149.200,00

115.494,99

Η μείωση των δαπανών του τεχνικού προγράμματος κατά 149.200,00€ θα χρησιμοποιηθεί
για τις παρακάτω επενδυτικές δαπάνες.
Κ.Α.Ε.

00.6737.0002

10.7131.0001
20.7132.0001

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Προγραμματική σύμβαση για την
εκτέλεση εργασιών βελτίωσης
βατότητας οδού Κορησσίας Ξύλων
Προμήθεια κεντρικής μονάδας
κλιματισμού για το νέο Δημαρχείο
Απορριμματοφόρο
ΣΥΝΟΛΟ

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

0,00

74.400,00

74.400,00

10.000,00

14.800,00

24.800,00

0,00
10.000,00

60.000,00
149.200,00

60.000,00
159.200,00

Η προγραμματική σύμβαση θα γίνει με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και αφορά εργασίες
διάστρωσης με αδρανή υλικά, και διαπλάτυνσης όπου κριθεί αναγκαίο, της υφιστάμενης
οδού Κορησσίας – Ξύλων. Η δαπάνη αυτή είναι επενδυτικού χαρακτήρα και για το λόγο
αυτό χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

00.6111.0001

Αμοιβές νομικών

3.000,00

4.000,00

7.000,00

00.6111.0002

Αμοιβές συμβολαιογράφων

2.000,00

500,00

2.500,00

00.6116.0001

Αμοιβές δικαστικών επιμελητών

1.500,00

1.400,00

2.900,00

00.6117.0004

Αμοιβή εκτιμητή ακινήτων

0,00

1.250,00

1.250,00

00.6423

Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση τρίτων

7.000,00

500,00

7.500,00
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00.6431.0002

00.6433.0001

00.6433.0002
00.6443
00.6494

10.6011

10.6051

10.6261.0003
10.6412
10.6461
10.6613
10.6614
15.6112.0006

Έντυπα τουριστικής προβολής
Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά
δώρα και έξοδα φιλοξενίας
φυσικών προσώπων και
αντιπροσωπειών
Προμήθεια λευκώματος Δήμου
Κέας
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή
τοπικών εορτών
Έξοδα συμβολαιογράφων και
δικαστικών επιμελητών
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου
Συντήρηση και επισκευή
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
κτιρίων 2018-19
Έξοδα μεταφοράς αγαθών
φορτοεκφορτωτικά
Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών
καταστάσεων
Προμήθεια εντύπων και υλικών
μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων
Λοιπές προμήθειες ειδών
γραφείου
Σύνταξη και υποβολή φακέλου
αίτησης χρηματοδότησης στο
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

2.500,00

1.500,00

4.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

4.500,00

240,00

4.740,00

7.000,00

2.000,00

9.000,00

1.000,00

500,00

1.500,00

188.570,00

6.260,00

194.830,00

26.812,00

1.468,00

28.280,00

1.500,00

4.000,00

5.500,00

500,00

1.000,00

1.500,00

500,00

700,00

1.200,00

5.000,00

2.000,00

7.000,00

1.000,00

500,00

1.500,00

4.000,00

-4.000,00

0,00

15.6234

Μισθώματα μεταφορικών μέσων

1.000,00

2.000,00

3.000,00

15.6262.0006

Επισκευή και συντήρηση παιδικών
χαρών

4.500,00

-2.000,00

2.500,00

15.6471.0002

Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις

20.000,00

15.000,00

35.000,00

15.7135.0001

Λοιπός εξοπλισμός

10.000,00

-3.000,00

7.000,00

15.7135.0006

Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών
χαρών

0,00

10.000,00

10.000,00
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30.6011

30.6051
30.6231.0001
30.6263.0002
30.6263.0003
30.6264.0002
30.6264.0003

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου
Μίσθωμα χώρων στάθμευσης
αυτοκινήτων
Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων 2018-19
Συντήρηση και επισκευή
ελαστικών μεταφορικών μέσων
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων 2018-19
Συντήρηση και επισκευή
ελαστικών λοιπών μηχανημάτων

53.400,00

7.500,00

60.900,00

8.200,00

1.920,00

10.120,00

7.500,00

-3.000,00

4.500,00

3.500,00

-2.500,00

1.000,00

0,00

475,00

475,00

9.500,00

-6.500,00

3.000,00

0,00

420,00

420,00

30.6279.0017

Ασβέστωμα οικισμού Ιουλίδας

7.400,00

-7.400,00

0,00

30.6661.0002

Προμήθεια χρωμάτων

9.800,00

-4.800,00

5.000,00

30.6661.0003

Προμήθεια ξυλείας κτιρίων

7.800,00

-2.000,00

5.800,00

5.000,00

-2.000,00

3.000,00

10.000,00

-8.000,00

2.000,00

0,00

890,00

890,00

15.000,00

-9.000,00

6.000,00

0,00

2.720,00

2.720,00

0,00

500,00

500,00

30.6662.0011
30.6671.0002
30.6671.0003
30.6672.0002
30.6672.0003
30.6673

Προμήθεια χρωμάτων για λοιπές
εγκαταστάσεις
Ανταλλακτικά φορτηγών ημιφορτηγών 2018-19
Προμήθεια ελαστικών
μεταφορικών μέσων
Ανταλλακτικά λοιπών
μηχανημάτων 2018-19
Προμήθεια ελαστικών λοιπών
μηχανημάτων
Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών
και λοιπού εξοπλισμού

30.6699

Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων

0,00

1.000,00

1.000,00

30.7135.0001

Λοιπός εξοπλισμός

1.000,00

6.000,00

7.000,00

35.6011

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)

0,00

9.790,00

9.790,00
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35.6051
35.6673

Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου
Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών
και λοιπού εξοπλισμού

0,00

1.588,00

1.588,00

0,00

500,00

500,00

35.6699

Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων

0,00

850,00

850,00

35.7135

Λοιπός εξοπλισμός

0,00

500,00

500,00

3.500,00

-2.500,00

1.000,00

0,00

420,00

420,00

3.950,00

762,00

4.712,00

8.000,00

-5.500,00

2.500,00

0,00

2.140,00

2.140,00

70.6263.0004
70.6263.0005
70.6279.0010
70.6671.0003
70.6671.0004

Συντήρηση και επισκευή
πυροσβεστικών οχημάτων 201819
Συντήρηση και επισκευή
ελαστικών οχημάτων πυρόσβεσης
Μυοκτονία και απεντόμωση νέου
δημοτικού σφαγείου (συνεχ 2017)
Ανταλλακτικά πυροσβεστικών
οχημάτων 2018-19
Προμήθεια ελαστικών οχημάτων
πυρόσβεσης
ΣΥΝΟΛΟ

450.432,00

35.593,00

486.025,00

Οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 35.593,00 και ισόποσα μειώνεται το αποθεματικό
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
Το αποθεματικό διαμορφώνεται ως εξής:

Αρχικό Αποθεματικό
Αύξηση Δαπανών (-)

45.663,43
33.593,00

Τελικό Αποθεματικό

10.070,43

Επισυνάπτεται η ανακεφαλαίωση της αναμόρφωσης.
Η κα Βελισσαροπούλου θεωρεί υπερβολικό το ποσό για το σύστημα ψύξης του κτιρίου
του Δημαρχείου και εκφράζει ενδοιασμούς για την προμήθεια μεταχειρισμένου
απορριμματοφόρου αντί καινούριου.
Για τους λόγους αυτούς οι κ.κ. Βελισσαροπούλου, Μουζάκης, Βρέτταρος και
Τζουβάρας καταψηφίζουν.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
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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 230/2018 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(8 ψήφοι ΥΠΕΡ και 4 ψήφοι ΚΑΤΑ)
Εγκρίνει την δ’ αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού
έτους 2018 Δήμου Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 189/2018
Θέμα 22ο: Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά :
«Βελτίωση υφιστάμενης οδού που συνδέει την Κορησσία με τα Ξύλα Δήμου Κέας
νήσου Κέας Νομού Κυκλάδων».
Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 22ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν.
Αιγαίου με το Α.Π. 81530/504/22.06.2018 έγγραφό της μας κοινοποιεί το link:
http://goo.gl/utyaQB, για προβολή του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, που αφορά στην «Βελτίωση υφιστάμενης οδού που συνδέει την Κορησσία
με τα Ξύλα Δήμου Κέας νήσου Κέας Νομού Κυκλάδων» και ζητά τη γνωμοδότησή μας
με το έντυπο Δ11, επί της ανωτέρω μελέτης, σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 45/Β/15-1-2014)
άρθρο 5 παρ. 5γ. Στο έντυπο Δ11, διευκρινίζεται ότι “ο σχολιασμός θα πρέπει να αφορά σε
θέματα που περιλαμβάνονται και αξιολογούνται στη ΜΠΕ (επιπτώσεις του έργου ή
δραστηριότητας στο φυσικό ή και ανθρωπογενές περιβάλλον, σχετικά προληπτικά ή και
επανορθωτικά μέτρα)”.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγούμαστε τη θετική γνωμοδότησή μας επί της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που αφορά στην «Βελτίωση υφιστάμενης οδού
που συνδέει την Κορησσία με τα Ξύλα Δήμου Κέας νήσου Κέας Νομού Κυκλάδων» και
την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τη συμπλήρωση, υπογραφή και υποβολή του εντύπου
Δ11 στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το
άρθρο 5, παρ. 5γ της ΚΥΑ1649/45 (ΦΕΚ 45/Β’/15.01.2014), το με Α.Π.
81530/504/22.06.2018 έγγραφο της Επιτροπή Περιβάλλοντος της ΠΝΑΙ, τη Μ.Π.Ε. του
έργου «Βελτίωση υφιστάμενης οδού που συνδέει την Κορησσία με τα Ξύλα Δήμου
Κέας νήσου Κέας Νομού Κυκλάδων» και την εισήγηση του Δημάρχου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που αφορά στην
«Βελτίωση υφιστάμενης οδού που συνδέει την Κορησσία με τα Ξύλα Δήμου Κέας
νήσου Κέας Νομού Κυκλάδων» και
2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τη συμπλήρωση, υπογραφή και υποβολή του εντύπου Δ11
στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 190/2018
Θέμα 23ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση θεατρικής
παράστασης».
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο Δήμος Κέας, προτίθεται –
μεταξύ άλλων- να συνδιοργανώσει, το Σάββατο 4 Αυγούστου, παράσταση αρχαίου θεάτρου
στη θέση Κόκκα.
Πρόκειται για την παράσταση «Αι Πέρσαι» του Αισχύλου από τη θεατρική ομάδα
«Δημόδοκος» των Πανεπιστημίων της Σορβόννης και της Ρουέν, που επισκέπτονται την
Κέα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
Οι ηθοποιοί, σπουδαστές των ανωτέρω Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, θα φορούν
κοστούμια και μάσκες, αναπαράγοντας την αρχαία μουσική από αρχαία μουσικά όργανα. Ο
καθηγητής Philippe Brunet, μεταφραστής και ειδικός στην μουσική, τον χορό και το θέατρο
της Αρχαιότητας, σκηνοθετεί την παράσταση.
Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 158 παρ. 3 περ. α του Ν. 3463/2006, εισηγούμαστε
θετικά για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης, ύψους έως 1.500,00€ συμπ. ΦΠΑ
για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς των συντελεστών της παράστασης από και προς το Ελ.
Βενιζέλος, την ενοικίαση μεταφορικού μέσου και την παροχή γευμάτων, που θα βαρύνει
τον ΚΑ 15.6471.0002 «Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις» του προϋπολογισμού του έτους
2018.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το
άρθρο 158 παρ. 3 περ. α του Ν. 3463/2006 και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει δαπάνη ύψους έως 1.500,00€ συμπ. ΦΠΑ για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς
των συντελεστών της παράστασης «Αι Πέρσαι» του Αισχύλου από και προς το Ελ.
Βενιζέλος, την ενοικίαση μεταφορικού μέσου και την παροχή γευμάτων, και διαθέτει
πίστωση που θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6471.0002 «Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις» του
προϋπολογισμού του έτους 2018.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 191/2018
Λύεται η συνεδρίαση.
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Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Θώδος

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

8. Νικόλαος. Πολίτης
9. Νικόλαος Ζουλός
10. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
11. Δημήτριος Μουζάκης

12. Βασιλική Δεμένεγα

13. Βασίλειος Βρέτταρος

14. Σώζα Μουζάκη

15. Ελευθέριος Τζουβάρας
16. Νικόλαος Παούρης
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