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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 18ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 4η Οκτωβρίου 2018
Σήμερα, 4 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό
Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου «Στ.
Ρέστης» στην Κορησσία Κέας, ύστερα από την 3539/28-9-2018 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών
βρέθηκαν παρόντα 10 μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γεώργιος Δ. Πατητής
2. Στέφανος Αθ. Βρεττός
3. Αντώνιος Β. Παούρης
4. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος
5. Δημήτριος Καβαλιέρος
6. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη
7. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
8. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου
9. Βασιλική Δ. Δεμένεγα
10. Νικόλαος Στ. Παούρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος
2. Νικόλαος Αντ. Ζουλός
3. Νικόλαος Αυγ. Πολίτης
4. Δημήτριος Ν. Μουζάκης
5. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
6. Σώζα Αντ. Μουζάκη
7. Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος

(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, και ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Μανούσος Ψημίτης, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Κορησσίας κ. Δημήτριος Πολίτης απουσιάζει.
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την
τήρηση των πρακτικών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 04/10/2018
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3539/28.09.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
Θέμα 1ο: Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 221/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί
παράτασης χρόνου υλοποίησης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ». [εισηγητής:
Δήμαρχος, Ιωάννης Ευαγγέλου].
Θέμα 2ο: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας για τη
συμμετοχή στο 7ο Διεθνές Συνέδριο Στρατηγικού Καινοτόμου Μάρκετινγκ και Τουρισμού
ICSIMAT 2018» .[εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Θώδος]
Θέμα 3ο: Συμπληρωματική εξειδίκευση ΚΑ εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του
Δήμου Κέας για τη διοργάνωση 1ου Κολυμβητικού Περιπάτου «Λάμπρος Κατσώνης»
[εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Θώδος]
Θέμα 4ο: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας για την
επιχορήγηση αθλητικού συλλόγου» .[εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Θώδος]
Θέμα 5ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος για το 2018. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δ.Καβαλιέρος]
Θέμα 6ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ.5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. [εισηγητής: Δήμαρχος, Ιωάννης Ευαγγέλου].
Θέμα 7ο: Έγκριση ή μη παραλαβής της παροχής υπηρεσίας «Καθαρισμός παραλιών»
[εισηγητής: Δήμαρχος, Ιωάννης Ευαγγέλου].
Θέμα 8ο: Λύση σύμβασης της Μελέτης: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βελτίωσης
υφιστάμενης οδού που συνδέει το Ακρωτήρι με τον Οικισμό Οτζιά». [εισηγητής: Δήμαρχος,
Ιωάννης Ευαγγέλου].
Θέμα 9ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου
Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση Ασφαλτόστρωσης
Δημοτικής Οδοποιίας» Δήμου Κέας. [εισηγητής: Δήμαρχος, Ιωάννης Ευαγγέλου].
Θέμα 10ο: Αντικατάσταση ειδικού θεραπευτή του Κλιμακίου Κέας της Κινητής Μονάδας
Ψυχικής Υγείας ΒΑ & Δ. Κυκλάδων-ΕΠΑΨΥ . [εισηγητής: Δήμαρχος, Ιωάννης Ευαγγέλου].
Θέμα 11ο : Διατύπωση γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά πιθανή εξαίρεση αιγιαλών
που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Κέας, από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση τους.
[εισηγητής: Δήμαρχος, Ιωάννης Ευαγγέλου].
Θέμα 12ο : Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας για τη
συμμετοχή σε σεμινάριο επιμόρφωσης στελεχών του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου
Κέας στις Η.Π.Α . [εισηγητής: Δήμαρχος, Ιωάννης Ευαγγέλου].
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Ο Δήμαρχος κάνει ενημέρωση, μετά τη συνάντησή του που είχε στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης προ ημερών, σχετικά με το θέμα της περίδεσης των ποδιών των ζώων παραγωγής
(διπούτσωμα).
Αναφέρεται στο θέμα της Μακρονήσου, για την οποίο προτείνει να απευθυνθεί ο Δήμος στην
UNESCO εκφράζοντας τις απόψεις του, ως ιδιοκτήσης της νήσου, τις οποίες θα πρέπει να
λάβουν υπόψη.
Επίσης αναφέρεται στο θέμα του ιατρείου και την πληροφόρηση που έχει για τους γιατρούς
του ΠΠΙ.
Θέμα 1ο: Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 221/2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου περί παράτασης χρόνου υλοποίησης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ».
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την υπ’ αριθ. 221/2018
έχουμε “Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων από την εταιρεία
ΣΕΡΒΟΣ ΙΚΕ, έως 20 Δεκεμβρίου 2018 λόγω μη εξάντλησης του οικονομικού αντικειμένου
της.”
Αντικείμενο της με αριθ.3477/30.08.2018 σύμβασης μεταξύ της ΣΕΡΒΟΣ ΙΚΕ και του
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ είναι η Προμήθεια Υγρών καυσίμων (Πετρέλαιο Θέρμανσης-Πετρέλαιο
Ντίζελ-Βενζίνη Αμόλυβδη) , σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της σχετικής
διακήρυξης και της προσφοράς της αναδόχου.
Συγκεκριμένα:
Για το Δήμο Κέας
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
1
2
3

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

8.470
31.896
3.703

1,10€
1,394€
1,692€
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%

9.317,00€
44.463,02€
6.265,48€
60.045,50€
14.410,92€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

74.456,42€

Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της Σύμβασης (29/08/2018) και δεν είχε ολοκληρωθεί
το φυσικό -οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας υγρών καυσίμων, όπως προβλεπόταν, η
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ανάδοχος εταιρεία ΣΕΡΒΟΣ ΙΚΕ υπέβαλε εμπρόθεσμα το υπ' αριθ. Πρωτ. 3024/24.08.2018
αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών. Στην αίτηση της η ανάδοχος εταιρεία αναφέρει ότι
“λόγω μη εξάντλησης του οικονομικού αντικειμένου της από 30/8/2017 μεταξύ μας
σύμβασης προμήθειας καυσίμων, αιτούμαστε τη χορήγηση παράτασης της σύμβασης, έως
20/12/2018”.
Πράγματι και ενώ ο Δήμος Κέας προμηθεύτηκε εν όλω την ποσότητα της βενζίνης
(3.703lt) που περιγράφεται στην Σύμβαση, το οικονομικό αντικείμενο δεν έχει
εξαντληθεί λόγω της φύσης της προμήθειας (καθημερινή διακύμανση τιμών πώλησης
καυσίμων)
Εισηγούμαστε την επανάληψη της ανωτέρω απόφασης λόγω του ότι υπάρχει καθημερινή
διακύμανση στην τιμή πώλησης των καυσίμων και είναι αδύνατο να προβλεφθεί η
ημερομηνία εξάντλησης του οικονομικού αντικειμένου μίας Σύμβασης προμήθειας
καυσίμων”,
ως εξής:
“Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων από την εταιρεία
ΣΕΡΒΟΣ ΙΚΕ, έως 20 Δεκεμβρίου 2018 λόγω μη εξάντλησης του οικονομικού αντικειμένου
της ως συνέπεια της καθημερινής διακύμανσης στην τιμή πώλησης των καυσίμων”.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :τις
διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση
του Δημάρχου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων από την ΣΕΡΒΟΣ
ΙΚΕ έως 20 Δεκεμβρίου 2018 λόγω του ότι υπάρχει καθημερινή διακύμανση στην τιμή
πώλησης των καυσίμων και είναι αδύνατο να προβλεφθεί η ημερομηνία εξάντλησης του
οικονομικού αντικειμένου μίας Σύμβασης προμήθειας καυσίμων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 233/2018
Θέμα 2ο: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου
Κέας για τη συμμετοχή στο 7ο Διεθνές Συνέδριο Στρατηγικού Καινοτόμου
Μάρκετινγκ και Τουρισμού ICSIMAT 2018» .
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κ. Θώδος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/18):
1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον
προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν
με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση
της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν
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αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για
την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης
του προϋπολογισμού».
Ο Δήμος Κέας, πρόκειται να συμμετάσχει 7ο Διεθνές Συνέδριο Στρατηγικού Καινοτόμου
Μάρκετινγκ και Τουρισμού ICSIMAT 2018, που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής με τη συμμετοχή καθηγητών από Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο. Μεταξύ άλλων,
θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του νησιού στο σύνολο των συνέδρων την Παρασκευή
19/10/2018 στο ξενοδοχείο Amarilia στην Αθήνα και ταξίδι εξοικείωσης 65 συνέδρων στην
Κέα το Σάββατο 20/10/2018, όπου –εκτός των άλλων- θα πραγματοποιηθεί συνάντηση
εργασίας για θέματα μάρκετινγκ και τουρισμού που αφορούν στο νησί.
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα απαιτηθούν:
 Δαπάνες σίτισης (γεύμα στην Κέα και κέρασμα στην Αθήνα), κόστους περίπου
1.230,00€
 Δαπάνες ακτοπλοϊκής μεταφοράς συνέδρων, κόστους περίπου 1.000,00€
 Δαπάνες ξενάγησης των συνέδρων, κόστους περίπου 868,00€
 Δαπάνη αναμνηστικών δώρων 350,00€
Τα ανωτέρω επιμέρους κόστη ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, όμως σε καμία περίπτωση
δεν πρόκειται να ξεπεράσουν το συνολικό ποσό των 3.448,00€ συμπ. ΦΠΑ.
Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε για τη συμμετοχή στο 7ο Διεθνές Συνέδριο Στρατηγικού
Καινοτόμου Μάρκετινγκ και Τουρισμού ICSIMAT 2018την εξειδίκευση:
 του ΚΑ εξόδων 00.6442 «Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων» του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας, ποσό 1.000,00€
 του ΚΑ εξόδων 00.6433.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας,
ποσό: 1.580,00€ συμπ. ΦΠΑ.
 του ΚΑ εξόδων 15.6234 «Μίσθωση μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2018 του Δήμου Κέας, ποσό: 868,00€ συμπ. ΦΠΑ.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη το
άρθρο 203, παρ. 1 περ. του Ν. 4555/2018 και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξειδικεύει πίστωση για τη συμμετοχή στο 7ο Διεθνές Συνέδριο Στρατηγικού
Καινοτόμου Μάρκετινγκ και Τουρισμού ICSIMAT 2018»
 στον ΚΑ εξόδων 00.6442 «Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων» του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας, ποσό 1.000,00€
 στον ΚΑ εξόδων 00.6433.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας,
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ποσό: 1.580,00€ συμπ. ΦΠΑ.
 στον ΚΑ εξόδων 15.6234 «Μίσθωση μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2018 του Δήμου Κέας, ποσό: 868,00€ συμπ. ΦΠΑ.
Τα ανωτέρω επιμέρους κόστη ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, όμως σε καμία περίπτωση
δεν πρόκειται να ξεπεράσουν το συνολικό ποσό των 3.448,00€ συμπ. ΦΠΑ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 234/2018
Θέμα 3ο: Συμπληρωματική εξειδίκευση ΚΑ εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους
2018 του Δήμου Κέας για τη διοργάνωση 1ου Κολυμβητικού Περιπάτου «Λάμπρος
Κατσώνης» .
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κ. Θώδος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
λέει ότι, με την υπ’αριθμ.226/2018 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε
εξειδίκευση πίστωσης στον ΚΑ εξόδων 15.6472 «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων» του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας για τη διοργάνωση του 1ου
Κολυμβητικού Περιπάτου «Λάμπρος Κατσώνης», (δαπάνες προβολής, κεράσματος,
μεταφοράς και αναμνηστικών δώρων) ποσό: 831,00€ συμπ. ΦΠΑ.
Με την παρούσα και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ
133Α/18) εισηγούμαστε τη συμπληρωματική δαπάνη του ΚΑ εξόδων 15.6472 «Έξοδα
αθλητικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας για
την ανωτέρω διοργάνωση έως του ποσού των 450,00€ συμπ. ΦΠΑ, που αφορά στην
παροχή σίτισης στους συνδιοργανωτές και εθελοντές της διοργάνωσης, πόσιμου νερού
στους συμμετέχοντες αθλητές καθώς και παράβολο υπέρ ΕΚΟΕΜ.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη το
άρθρο 203, παρ. 1 περ. του Ν. 4555/2018 και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξειδικεύει συμπληρωματική πίστωση του ΚΑ εξόδων 15.6472 «Έξοδα αθλητικών
δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας, για την
διοργάνωση του 1ου Κολυμβητικού Περιπάτου «Λάμπρος Κατσώνης», έως του ποσού
των 450,00€ συμπ. ΦΠΑ, που αφορά στην παροχή σίτισης στους συνδιοργανωτές και
εθελοντές της διοργάνωσης, πόσιμου νερού στους συμμετέχοντες αθλητές καθώς και
παράβολο υπέρ ΕΚΟΕΜ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 235/2018
Θέμα 4ο: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου
Κέας για την επιχορήγηση αθλητικού συλλόγου» .
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Αποσύρεται
Θέμα 5ο: 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:
1. «ACTION PLCM ΕΠΕ» κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στη θέση Βαρκάκια Κούνδουρου Κέας με
αρ. άδειας μουσικής: 2581/17-5-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 3144/3-9-2018)
Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
1. Την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας
Υγείας από θορύβους Μουσικής»
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996
3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης)
5. Το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του αρθρ. 7 της ΚΥΑ 16228/2017
6. Την υπ’ αριθμ. 128/2011 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
7. Την αίτηση του ενδιαφερόμενου
8. Το γεγονός ότι δεν υπάρχου παραβάσεις σχετικές με την διατάραξη κοινής ησυχίας
αλλά μόνο για την υπέρβαση ωραρίου μουσικής
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.
Ο κ. Βρεττός θεωρεί ότι απαξιώνεται το Δημοτικό Συμβούλιο συζητώντας αυτό το
θέμα στην παρούσα φάση, γιατί ο ενδιαφερόμενος κάνει την αίτησή του αφού ήρθε σε
δυσκολία πλησιάζοντας στο τέλος της χρονιάς.
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:

18η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4η Οκτωβρίου 2018
1. «ACTION PLCM ΕΠΕ» κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στη θέση Βαρκάκια Κούνδουρου Κέας με αρ. άδειας
μουσικής: 2581/17-5-2018 (αρ. πρωτ. αίτησης: 3144/3-9-2018)
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό :236/2018
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 10/9/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία διαμονής των προσκεκλημένων της μουσικής παράστασης που πραγματοποιήθηκε
στο αρχαίο θέατρο Καρθαίας στις 8/9/2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 597/2018
απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο κα. Σταύρου Δήμητρα/Κέως Κατοικίες, έναντι
συνολικού ποσού 221,00 €.
2. Το από 10/9/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία ασφάλισης των υπ’ αρ. ΚΗΗ6989 και ΚΗΗ6990 οχημάτων του Δήμου, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 602/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία INTERLIFE,
έναντι συνολικού ποσού 700,00 €.
3. Το από 13/9/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία ανανέωσης λογισμικού προστασίας του server και των Η/Υ του Δήμου, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 595/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ΑΙΣΑΚΟΣ
Α.Ε., έναντι συνολικού ποσού 254,20 €.
4. Το από 3/9/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία καταχώρησης της υπ’ αρ. 200/2018 απόφασης Δ.Σ. για τον καθορισμό τέλους
εισιτηρίου για την εκδήλωση στην Καρθαία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 552/2018
απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε., έναντι
συνολικού ποσού 59,27 €.
5. Το από 9/8/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία ενοικίασης ενός αυτοκινήτου για επτά ημέρες για τη μετακίνηση της θεατρικής
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ομάδας ΄΄ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ΄΄ στο πλαίσιο της πολιτιστικής παράστασης ΄΄Αι Πέρσαι΄΄,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 475/2018 απόφαση Δημάρχου, από τον ανάδοχο κ.
Ρουσουνέλο Αντ. Ιωάννη, έναντι συνολικού ποσού 315,00 €.
6. Το από 20/7/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία καταχώρησης της υπ’ αρ. 176/2018 απόφασης Δ.Σ. για τον καθορισμό τέλους
εισιτηρίου για τη συναυλία της Ελ. Πάτση στην Κόκκα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
490/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε.,
έναντι συνολικού ποσού 50,59 €.
7. Το από 10/9/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία διαμονής των προσκεκλημένων της μουσικής παράστασης ΄΄ΚΑΜΕΡΑΤΑ΄΄ στο
αρχαίο θέατρο της Καρθαίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 597/2018 απόφαση Δημάρχου,
από τον ανάδοχο κ. Πούλη Κ. Δημήτριο, έναντι συνολικού ποσού 101,00 €.
8. Το από 31/8/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου μηνός Αυγούστου 2018, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 324/2018 απόφαση Δημάρχου, από τον ανάδοχο εταιρεία ΣΠΗΝΤΕΞ Α.Ε.,
έναντι συνολικού ποσού 101,42 €.
9. Το από 10/9/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία θαλάσσιας μεταφοράς των συντελεστών της μουσικής παράστασης που
πραγματοποιήθηκε στο αρχαίο θέατρο Καρθαίας στις 8/9/2018, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 597/2018 απόφαση Δημάρχου, από τον ανάδοχο κ. Τζαβελάκο Ιωάννη, έναντι
συνολικού ποσού 310,00 €.
10. Το από 10/9/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης της μουσικής παράστασης που
πραγματοποιήθηκε στο αρχαίο θέατρο Καρθαίας στις 8/9/2018, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 597/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε., έναντι συνολικού ποσού 937,44 €.
11. Το από 10/9/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία ηλεκτρολογικής κάλυψης της μουσικής παράστασης που πραγματοποιήθηκε στο
αρχαίο θέατρο Καρθαίας στις 8/9/2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 597/2018 απόφαση
Δημάρχου, από την ανάδοχο κ. Καβαλιέρου Ιωάννα-Δέσποινα, έναντι συνολικού ποσού
1.150,00 €.
12. Το από 4/9/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία επίδοσης σε δικαιούχους της αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης του δρόμου προς
ΧΥΤΑ Κέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 557/2018 απόφαση Δημάρχου, από τον ανάδοχο
κ. Φουντούκη Νικόλαο, έναντι συνολικού ποσού 539,40 €.
13. Το από 7/9/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία μαζικής αποστολής πεντακοσίων ενημερωτικών φυλλαδίων για το τετραήμερο
υγείας και εθελοντικής αιμοδοσίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 594/2018 απόφαση
Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., έναντι
συνολικού ποσού 50,00 €.
14. Το από 17/9/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία διαμονής του κλιμακίου εθελοντών ιατρών, στο πλαίσιο διοργάνωσης
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τετραήμερου δωρεάν ιατρικών εξετάσεων και εθελοντικής αιμοδοσίας και συγκεκριμένα
τη χρήση 4 μονόκλινων δωματίων (συνολικά 16 διανυκτερεύσεις) & 2 δίκλινων δωματίων
(συνολικά 9 διανυκτερεύσεις), από 12 έως 17/09/2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
603/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε.,
έναντι συνολικού ποσού 1.817,50 €.
15. Το από 17/9/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία ψηφιακής υποστήριξης ΟΤΑ μέσω ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με τη ΝΟΜΙΚΗ
ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
611/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία Νομοτέλεια-Νομική Βάση
Πληροφοριών Ε.Π.Ε., έναντι συνολικού ποσού 1.426,00 €.
16. Το από 10/9/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία “καθαρισμός κι ευπρεπισμός οικισμού Ιουλίδας Δήμου Κέας την χαμηλή, μέση
και υψηλή περιόδο”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 169/2018 απόφαση Δημάρχου, από τον
ανάδοχο Συμεών Κοζαδίνο, έναντι συνολικού ποσού 10.602,00 €.
17. Το από 10/9/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία “διοργάνωσης/παραγωγής της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 8
Σεπτεμβρίου 2018, στο αρχαίο θέατρο της Καρθαίας Δήμου Κέας”, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 597/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρία PURE ART – Άννα Γιώτη
Μον. ΙΚΕ, έναντι συνολικού ποσού 2.710,58 €.
18. Το από 10/9/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία επίδοσης σε δικαιούχους της αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης του δρόμου προς
ΧΥΤΑ Κέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 556/2018 απόφαση Δημάρχου, από τoν ανάδοχο
Παναγιώτη Ζωγόπουλο, έναντι συνολικού ποσού 1.190,00 €.
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 :237/2018
Θέμα 7ο: Έγκριση ή μη παραλαβής της παροχής υπηρεσίας «Καθαρισμός παραλιών»
Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 7ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι:
«Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1230/17-04-2018 σύμβαση, ανατέθηκε στον κ. Νικόλαο
Πουλάκη/KEA MARINE SERVICES ΙΚΕ, η παροχή υπηρεσίας καθαρισμού παραλιών. Η
“επιτροπή παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών
για το έτος 2018”, αφού συνήλθε στις 10/09/2018, συνέταξε “το 2ο Πρωτόκολλο
Προσωρινής Παραλαβής Εργασιών”, όπου δηλώνουν ότι :
“Στην Κέα σήμερα, ημέρα Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:
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1. Μαρία Φιλιππούση, ΔΕ Διοικητικός υπάλληλος
2. Σοφία Νεχαλιώτου, ΠΕ Διοικητικός-Οικονομολόγος
3. Τριαντάφυλλος Αλεξίου, ΔΕ Εφοριακός
που αποτελούμε μέλη της Επιτροπής Παραλαβής σύμφωνα με την 5/2018 απόφαση του
Δ.Σ. και έχοντας υπόψη :
α) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 750/12-03-2018 συνταχθείσα μελέτη.
β) Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΔΑΜ 18AWRD002953820 απόφαση απευθείας ανάθεσης
Δημάρχου.
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ.1 του Ν.4412/2016 περί “Παραλαβής του
αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών”
Προβήκαμε στην προσωρινή παραλαβή των παρακάτω:
Ο κ. Νικόλαος Πουλάκης/KEA MARINE SERVICES ΙΚΕ για χρονικό διάστημα από
18/05/2018 έως 10/09/2018 παρείχε την υπηρεσία καθαρισμού παραλιών Δήμου Κέας ποσού
8.932,67 € + ΦΠΑ 24% δηλ. 11.076,51 €.
Το μέλος της Επιτροπής κ. Τριαντάφυλλος Αλεξίου έχει τις κάτωθι παρατηρήσεις:
 Το μηχάνημα καθαρισμού ακτών έως τέλος Αυγούστου δεν λειτούργησε
 Αρχές Σεπτέμβρη έγινε στρώσιμο με αυτοσχέδιο μηχάνημα και όχι καθαρισμός
Τα μέλη της Επιτροπής κ. Μαρία Φιλιππούση και κ. Σοφία Νεχαλιώτου, σύμφωνα με την
παράγραφο 2 ΄΄ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ΄΄ της συνταχθείσας μελέτης που ορίζει ΄΄Να
χρησιμοποιεί εργαλεία καθαριότητας της άμμου και των ακτών, όταν δεν γίνεται με μηχανικό
τρόπο, όπως τσουγκράνα, χειροκίνητοι συλλέκτες σκουπιδιών κτλ.΄΄, θεωρούν ότι ο ανάδοχος
είχε δικαίωμα να παρέχει τις εργασίες του με χειροκίνητα μέσα σε περίπτωση που για
οποιοδήποτε λόγο δεν ήταν εφικτό να παρασχεθούν μηχανικά. Επίσης η μελέτη δεν καθορίζει
συγκεκριμένο τύπο μηχανήματος, που σημαίνει ότι μπορεί να είναι και αυτοσχέδιο. Όσον
αφορά το πρόγραμμα χρήσης του μηχανήματος, καθ’ όλη την περίοδο καθαρισμού, έχει
εκτελεστεί με τη συχνότητα που αναφέρεται στη μελέτη.
Ως εκ τούτου τα δύο μέλη γνωμοδοτούν ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα της
παραχθείσας εργασίας από τον ανάδοχο.
Σε συνέχεια των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη :
1. Την υπ’ αριθ. 750/12-03-2018 μελέτη παροχής υπηρεσίας “Καθαρισμός παραλιών
Δήμου Κέας”
2. Την παρ. 3, άρθρο 219 του ν. 4412/2016
3. Τον πίνακα προϋπολογισμού της μελέτης
εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα κάτωθι :
Καλούμαστε να διαπιστώσουμε αν επηρεάζεται η καταλληλότητα των παρεχόμενων
εργασιών του αναδόχου από τις προαναφερθείσες παρατηρήσεις.»
Ο Δήμαρχος εισηγείται να προβούμε στην οριστική παραλαβή της υπηρεσίας διότι δεν
επηρεάζεται η καταλληλότητα των παρεχόμενων εργασιών από τον ανάδοχο τηρώντας
πλήρως τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
Η κα Βελισσαροπούλου λέει ότι είναι ευθύνη του Δήμου ότι δεν έχει γίνει σωστή
επίβλεψη της εργολαβίας και δεν έχει κατατεθεί το βιβλίο εργασιών όπως αναφέρει η
μελέτη.
Για το λόγο αυτό η κα Βελισσαροπούλου και η κα Δεμένεγα ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ
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Ο Δήμαρχος βεβαιώνει ότι η επίβλεψή έχει γίνει σωστά και ότι από τις παρατηρήσεις
του μέλους της επιτροπής δεν προκύπτει τέτοιο θέμα μη σωστής επιτήρησης.
Ο κ.Νικ. Παούρης καταψηφίζει γιατί θεωρεί ότι δεν έχει ελεγχθεί η εργολαβία ως προς
το κομμάτι των προδιαγραφών όπως αναφέρονται στη μελέτη .
Ο κ. Βρεττός ψηφίζει ΠΑΡΩΝ διότι δεν έχει γίνει το ασβέστωμα σωστά.
Ο κ. Πουλάκης καταθέτει ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου έγγραφο με τις απόψεις
του, αναφερόμενος στο χρησιμοποιούμενο μηχάνημα και τις δυνατότητές του ως προς τον
τρόπο καθαρισμού καθώς και φωτογραφίες από τις εργασίες που έχει εκτελέσει με αυτό
(επισυνάπτεται στα πρακτικά).
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε το Δήμαρχο και
έλαβε υπόψη του τα παραπάνω,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(6 ΥΠΕΡ, 3 ΠΑΡΩΝ, 1 ΚΑΤΑ)
Δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα των παρεχόμενων εργασιών από τον ανάδοχο
τηρώντας πλήρως τις συμβατικές του υποχρεώσεις και να προβούμε στην οριστική
παραλαβή της υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό :238/2018
Θέμα 8ο: Λύση σύμβασης της Μελέτης: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
βελτίωσης υφιστάμενης οδού που συνδέει το Ακρωτήρι με τον Οικισμό Οτζιά».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη
Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι
λαμβάνοντας υπόψη:
-Το άρθρο 34 του Ν. 3316/2005, βάσει του οποίου «επί της αιτήσεως αποφασίζει η
Προϊσταμένη Αρχή μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός, ύστερα από εισήγηση της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, στην οποία καταχωρείται και η γνώμη του επιβλέποντα».
-Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2451/10-7-2018 αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία
ζητά τη λύση της υπ’ αριθ. πρωτ. 5892/4-11-2008 σύμβασης (ποσού 2.000,00 Ευρώ πλέον
Φ.Π.Α.) μεταξύ του Δήμου Κέας και του μελετητή κ. Νικόλαου Παπαδόπουλου, Χημικού
Μηχανικού με Α΄ τάξη πτυχίο, στην κατηγορία 27.
-Το γεγονός ότι από την ημερομηνία υποβολής μέχρι σήμερα δεν έχει εγκριθεί η
μελέτη, χωρίς να υπάρχει υπαιτιότητα του Αναδόχου, λόγω του υπ’ αριθ. πρωτ. 501/17-22011 εγγράφου της ΚΑ΄ ΕΠΚΑ με το οποίο αποφασίζει “υπέρ της μη έγκρισης υλοποίησης
του έργου “Βελτίωση της υφιστάμενης οδού που συνδέει το Ακρωτήρι με τον οικισμό Οτζιά”
στη νήσο Κέας, επειδή σχεδόν ολόκληρη η πορεία του έργου διέρχεται α) από τον κηρυγμένο
αρχαιολογικό χώρο χερσονήσου Αγ. Νικολάου, Αγ. Ειρήνη – Κεφάλα – Τρούλλος (ΦΕΚ
921/Β/31-12-84, ΦΕΚ 251/Β/4-4-95)”
-Το με αριθ. πρωτ. 2451/10-7-2018 έγγραφο του αναδόχου που δηλώνει ότι
παραιτείται από κάθε δικαίωμα οικονομικής απαίτησης πλέον των 1.666,00 € που έχει
πληρωθεί από το 2009.
-Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2506/11-7-2018 εισήγηση της επιβλέπουσας της μελέτης
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-Την από 7/9/2018 εισήγηση του Προϊστάμενου του Τμήματος Μελετών της Δ.Τ.Ε
Κυκλάδων της Π.Ν.ΑΙ. (Διευθύνουσα Υπηρεσία), κ. Λουκά Καραδήμα υπέρ της
λύσης της εν λόγω σύμβασης,
εισηγούμαστε τη λύση σύμβασης για την εκπόνηση της «Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων βελτίωσης υφιστάμενης οδού που συνδέει το Ακρωτήρι με τον
Οικισμό Οτζιά», σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 3316/2005.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
όλα τα ανωτέρω στοιχεία και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη λύση σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κέας και του μελετητή κ. Νικόλαου
Παπαδόπουλου, για την εκπόνηση της «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
βελτίωσης υφιστάμενης οδού που συνδέει το Ακρωτήρι με τον Οικισμό Οτζιά»,
σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 3316/2005, αποδεχόμενη την επιθυμία του μελετητή για
παραίτηση από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης που τυχόν προκύπτει από τη διάλυση της
σύμβασης και χωρίς απαίτηση να του καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό πέραν εκείνου που
έχει ήδη καταβληθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό :239/2018
Θέμα 9ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου
Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου:
«Αποκατάσταση Ασφαλτόστρωσης Δημοτικής Οδοποιίας» Δήμου Κέας.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με το υπ' αριθ. πρωτ. οικ.
117329/2840/4-9-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, μας
διαβιβάστηκε ο 1ος ΑΠΕ και το το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων
Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε), συνοδευόμενα με την Αιτιολογική Έκθεση για το έργο
«Αποκατάσταση Ασφαλτόστρωσης Δημοτικής Οδοποιίας Δ. Κέας» με ανάδοχο τον κ.
Ιωάννη Ντάφο, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, για την τακτοποίηση των
ποσοτήτων (αυξομειώσεις) που προέκυψαν κατά την εκτέλεση τμημάτων του έργου και τη
σύνταξη τιμής μονάδος νέας εργασίας (χερσαία και θαλάσσια μεταφορά αδρανών υλικών
ασφαλτομίγματος), που κρίθηκε αναγκαία για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.
Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα
2. Το από 18/4/2018 υπογεγραμμένο συμφωνητικό του έργου (ΑΔΑΜ
18SYMV002966584) μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου κ. Ιωάννη Ντάφου ποσού
54.600,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
3. Το γεγονός ότι ο προτεινόμενος Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο ως προς το εγκεκριμένο
συμβατικό οικονομικό αντικείμενο
4. Την εισήγηση του προϊσταμένου της Δ/σας Υπηρεσίας κ. Κων. Γιολδάση περί
έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποκατάσταση
Ασφαλτόστρωσης Δημοτικής Οδοποιίας Δ. Κέας»
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Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα
ανωτέρω έγγραφα και την εισήγηση του Δημάρχου .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποκατάσταση
Ασφαλτόστρωσης Δημοτικής Οδοποιίας Δ. Κέας», όπως μας διαβιβάστηκαν με το υπ'
αριθ. πρωτ. οικ. 117329/2840/4-9-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό :240/2018
Θέμα 10ο: Αντικατάσταση ειδικού θεραπευτή του Κλιμακίου Κέας της Κινητής
Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ & Δ. Κυκλάδων-ΕΠΑΨΥ .
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στέφανο Βρεττό ο οποίος
εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την υπ’αριθμ.16/2018
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η κάλυψη των δαπανών διαμονής και
μετακίνησης για κάθε ειδικό θεραπευτή της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ
Κυκλάδων Ε.Π.Α.Ψ.Υ του κλιμακίου Κέας, για το έτος 2018, ενώ με την
υπ’αριθμ.54/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η διάθεση της
πίστωσης συνολικού ποσού 2.500,00€ του ΚΑ εξόδων 00.6423 “Οδοιπορικά έξοδα και
ημερήσια αποζημίωση τρίτων” του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας ως
εξής:
1. Πινιώτη Παναγιώτα, ψυχίατρος - 1 ημέρα/μήνα, (1 ταξίδι Αθήνα-Κέα).
2. Νταλαχάνης Αναστάσιος,ψυχολόγος-2 ημέρες/μήνα, (2 ταξίδια Αθήνα-Κέα)
3. Κουρτζή Ανθή, ψυχολόγος -4 ημέρες/μήνα, (2 διανυκτερεύσεις,2 ταξίδια Αθήνα-Κέα)
Συγκεκριμένα, το συνολικό μηνιαίο ποσό που αντιστοιχεί στη διαμονή των ειδικών στην
Κέα ανέρχεται έως του ποσού των 80,00 ευρώ Το συνολικό μηνιαίο κόστος που αντιστοιχεί
στα εισιτήρια τους το μήνα ανέρχεται έως του ποσού των 125,00 ευρώ.
Με το υπ’αριθμ.1725/19-9-2018 έγγραφό της η εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης
και Ψυχικής Υγείας ( Ε.Π.Α.Ψ Υ) μας έκανε γνωστό, ότι ο Ψυχολόγος του Κλιμακίου κ.
Νταλαχάνης Τάσος θα αντικατασταθεί από τον Οκτώβριο με την Ψυχολόγο κα Έστερ
Σουλιώτη.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
την υπ’ αριθμ.16/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την υπ’αριθμ.54/2018
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την ύπαρξη σχετική πίστωσης στον προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2018 του Δήμου και την εισήγηση του Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το αίτημα της Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ)
για την αντικατάσταση του Ψυχολόγου κ. Νταλαχάνη Τάσου από την Ψυχολόγο κ. Έστερ
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Σουλιώτη, την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων, από τον ΚΑ εξόδων 00.6423
“Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση τρίτων” του προϋπολογισμού οικ. έτους
2018.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό :241/2018
Θέμα 11ο : Διατύπωση γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά πιθανή εξαίρεση
αιγιαλών που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Κέας, από διαδικασίες που αφορούν
απλή χρήση τους.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ό,τι σύμφωνα με το υπ’αριθμ.
14750/5-9-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου
Οικονομικών, ζητείται από τα Δημοτικά Συμβούλια των ΟΤΑ α ́ βαθμού με παράκτιες
περιοχές στην χωρική τους αρμοδιότητα η τεκμηριωμένη έκφραση γνώμης του Δημοτικού
Συμβουλίου, σε ότι αφορά πιθανή εξαίρεση αιγιαλού/ων που βρίσκονται στα όρια του
Δήμου Κέας, για ειδικούς λόγους (ιστορικούς, περιβαλλοντικούς, επικινδυνότητας κ.λ.π),
από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση τους, προκειμένου να ληφθεί υπόψη σε νέες
θεσμικές ρυθμίσεις που βρίσκονται υπό επεξεργασία.
Για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας, σήμερα έχουν εφαρμογή οι
διατάξεις του Ν. 2971/2001 “Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις” όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και οι διατάξεις της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΕΞ2017/115-2017 “Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών
και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και
παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών”.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αριθμ.131/2017 απόφασή του, ενέκρινε την
παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού, δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε
τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ
δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις) καθώς και με δημοπρασία, ως ακολούθως:
ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ
α/α
Τοποθεσία
1

Θέση Σπαθί

2

Θέση Κούνδουρος

3

Θέση Βουρκάρι

4

Θέση Ποίσσες

5

Θέση Κορησσία

ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
α/α
Τοποθεσία

Άσκηση

Τετραγωνικά
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Δραστηριότητας

μέτρα

1

Θέση Κορησσία

Τοποθέτηση
ομπρελών
και ξαπλωστρών

200

2

Θέση Οτζιάς 1 Τοποθέτηση
ομπρελών
(Δυτικό τμήμα)
και ξαπλωστρών

350

3

Θέση Οτζιάς 2 Τοποθέτηση
ομπρελών
(Ανατολικό
και ξαπλωστρών
τμήμα)

350

4

Θέση Ποίσσες 1 Τοποθέτηση
ομπρελών
(Βόρειο τμήμα)
και ξαπλωστρών

200

5

Θέση Ποίσσες 2 Τοποθέτηση
ομπρελών
(Νότιο τμήμα)
και ξαπλωστρών

150

6

Θέση Ποίσσες 3 Τοποθέτηση κανό και
θαλασσίων
ποδηλάτων
προς ενοικίαση

20

7

Θέση
ΚούνδουροςΜπούρη 1

Τοποθέτηση
ομπρελών
και ξαπλωστρών

200

8

Θέση
ΚούνδουροςΜπούρη 2

Τοποθέτηση κανό και
θαλασσίων
ποδηλάτων
προς ενοικίαση

20

9

Θέση Ξύλα

Τοποθέτηση
ομπρελών
και ξαπλωστρών

300

Σύμφωνα με τα ανωτέρω θεωρούμε ότι στο Δήμο Κέας δεν συντρέχουν λόγοι
εξαίρεσης των ήδη παραχωρούμενων θέσεων αιγιαλών από διαδικασίες που αφορούν απλή
χρήση τους.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το Δημοτικό συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη
-Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 94 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010)
-Τις διατάξεις των άρθρων 75, 76 και 93 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 114, 30-06-2006)
-Τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 “Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις”
-Την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΕΞ2017/11-5-2017Ν.2971/2001
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-Το

υπ’αριθ. πρωτ. ΓΓΔΠ0014750ΕΞ2018/05-09-2018 έγγραφο της γενικής
γραμματείας δημόσιας περιουσίας Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «κώδικας Δήμων
και Κοινοτήτων»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Στο Δήμο Κέας θεωρούμε ότι δεν συντρέχουν λόγοι εξαίρεσης των ήδη
παραχωρούμενων θέσεων αιγιαλών που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Κέας, από
διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση τους ώστε αυτές να ληφθούν υπόψη στις νέες
θεσμικές ρυθμίσεις που βρίσκονται υπό επεξεργασία.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό :242/2018
Θέμα 12ο : Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου
Κέας για τη συμμετοχή σε σεμινάριο επιμόρφωσης στελεχών του Εθελοντικού
Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κέας στις Η.Π.Α .
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου ο οποίος
εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι σύμφωνα με το άρθρο 203 του
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/18): 1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.
3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη
διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων
των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται
προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου
να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν
από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη
για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο
κωδικοποίησης του προϋπολογισμού».
Στο πλαίσιο επιμόρφωσης σε θέματα αντιμετώπισης αγροτοδασικών πυρκαγιών, ο
Προϊστάμενος του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κέας, Εθελοντής
Πυροσβέστης Νικόλαος Πουλάκης και ο Εθελοντής Πυροσβέστης Βασίλειος Στέφας, το
διάστημα από 16 Οκτωβρίου 2018 έως 27 Οκτωβρίου 2018 θα μεταβούν μαζί με ομάδα
συναδέλφων τους στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προκειμένου να συμμετάσχουν σε
σχετική εκπαίδευση στην Ακαδημία Δασοπυρόσβεσης και Διαχείρισης Εκτάκτων
Καταστάσεων της Νέας Υόρκης
Στο πλαίσιο της συμμετοχής θα απαιτηθεί:
Δαπάνη συμμετοχής στο σεμινάριο εκπαίδευσης των στελεχών του Εθελοντικού
Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κέας , κόστους περίπου 500,00€ συμπ. ΦΠΑ
Το ανωτέρω επιμέρους κόστος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί, όμως σε καμία
περίπτωση δεν πρόκειται να ξεπεράσει το συνολικό ποσό των 500,00€ συμπ. ΦΠΑ.
Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε την εξειδίκευση από τον ΚΑ εξόδων 00.6441 του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας για τη συμμετοχή στο σεμινάριο
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εκπαίδευσης των στελεχών του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κέας, κ.κ
Νικολάου Πουλάκη και Βασιλείου Στέφα, ποσό: 500,00€ συμπ. ΦΠΑ.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη το
άρθρο 203, παρ. 1 περ. του Ν. 4555/2018 και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξειδικεύει πίστωση στον ΚΑ εξόδων 00.6441 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
του Δήμου Κέας για τη συμμετοχή στο σεμινάριο εκπαίδευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής, των στελεχών του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κέας κ.κ Νικολάου
Πουλάκη και Βασιλείου Στέφα, ποσό: 500,00€ συμπ. ΦΠΑ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό :243/2018
Λύεται η συνεδρίαση.

18η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4η Οκτωβρίου 2018
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Θώδος

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

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

12. Βασιλική Δεμένεγα

13. Βασίλειος Βρέτταρος

14. Σώζα Μουζάκη

15. Ελευθέριος Τζουβάρας
16. Νικόλαος Παούρης

