23η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16η Νοεμβρίου 2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 23ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 16η Νοεμβρίου 2018
Σήμερα, 16 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό
Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου
«Στ.Ρέστης» στην Κορησσία Κέας, ύστερα από την 4162/12-11-2018 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών
βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Στέφανος Αθ. Βρεττός
2. Δημήτριος Καβαλιέρος
3. Αντώνιος Β. Παούρης
4. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
5. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος
6. Νικόλαος Αντ. Ζουλός
7. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου
8. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
9.Μουζάκη Αντ.Σώζα(αποχώρησε μετά την
ψήφιση του 3ου θέματος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος
2. Γεώργιος Δ. Πατητής
3. Νικόλαος Α. Πολίτης
4. Νικόλαος Στ. Παούρης
5. Δημήτριος Ν. Μουζάκης
6. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη
7. Βασιλική Δ. Δεμένεγα
8.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.
Δεν προσήλθαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Αποχώρηση η κα Σώζα Μουζάκη μετά την ψήφιση του 3ου θέματος.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 16/11/2018
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4162/12-11-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

Θέμα 1ο: Απόφαση περί απευθείας αγοράς ακινήτου για την επέκταση του δημοτικού κοιμητηρίου
Ιουλίδας. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ. Βρεττός]
Θέμα 2ο: Απόφαση σχετικά με την απευθείας και χωρίς δημοπρασία ανταλλαγή δημοτικού
ακινήτου. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 3ο: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας στο
πλαίσιο συμμετοχής σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις. [εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ κ. Κωνσταντίνος
Θώδος]
Θέμα 4ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 257/2018 απόφασης του Δ.Σ περί έγκρισης μίσθωσης
ακινήτου ως χώρου στάθμευσης οχημάτων. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 5ο: Ορισμός μελών της Επιτροπής εκτίμησης Ακινήτων (άρθρο 7 του ΠΔ 270/81).
[Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
Θέμα 6ο : Παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθειας αυτόματων πωλητών νερού”.
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου]
Θέμα 7ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.
Ευαγγέλου]
Θέμα 8ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για
κάλυψη δαπανών έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (9η-10η-11η-12η μηνιαία κατανομή
έτους 2018). [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου]
Θέμα 9ο: Έγκριση στ’ αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2018 Δήμου Κέας. [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου]
Θέμα 10ο : Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δήμου Κέας. [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 11ο : Παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών για το
Κέντρο Κοινότητας”. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου]
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Θέμα 1ο: Απόφαση περί απευθείας αγοράς ακινήτου για την επέκταση του δημοτικού
κοιμητηρίου Ιουλίδας.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στέφανο Βρεττό ο οποίος
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 186 και 191 του Ν.3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», καθώς και
της παρ. 12 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 «1. Οι διατάξεις του άρθρου 186
εφαρμόζονται αναλόγως για την αγορά ιδιωτικών ακινήτων εκ μέρους των Δήμων και των
Κοινοτήτων. Ειδικά στην περίπτωση αγοράς ακινήτου, όπου σύμφωνα με την παράγραφο
6 του άρθρου 186 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων απαιτείται η εκτίμηση της αγοραίας
αξίας του από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών ως προϋπόθεση για την κατάρτιση της
σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας, το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, με απόφαση
του που λαμβάνεται με την πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών του, μπορεί να κρίνει
ότι το ακίνητο αυτό είναι το μόνο κατάλληλο για την εκπλήρωση δημοτικού ή κοινοτικού
σκοπού και να αποφασίσει την απευθείας αγορά. Όπου, όμως, δεν προβλέπεται η εκτίμηση
της αγοραίας αξίας του ακινήτου κατ’ άρθρο 186 παρ. 6 του ΔΚΚ, τότε η κρίση περί του
ότι το ακίνητο είναι το μόνο κατάλληλο, καθώς και η απόφαση για την απευθείας αγορά,
λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δημοτικού ή Κοινοτικού
Συμβουλίου.»
Εισηγούμαστε την επέκταση του δημοτικού κοιμητηρίου, για την άμεση κάλυψη
των αναγκών δημιουργίας νέων τάφων λόγω κορεσμού του ήδη υπάρχοντος.
Ακίνητο κατάλληλο για την επέκταση του δημοτικού κοιμητηρίου Ιουλίδας, είναι
αυτό που εφάπτεται στη δυτική πλευρά του κοιμητήριου, ιδιοκτησίας Νικόλαου
Πορίχη του Κων/νου και της Μαρουσώς και Αγγελικής Πορίχη χήρας Εμμανουήλ
ευρισκομένου εκτός σχεδίου πόλεως, εντός ζώνης 500μ. οικισμού Ιουλίδας, εκτός
ΖΟΕ εκτός Γ.Π.Σ. και επίσης βρίσκεται εντός ζώνης Β’ κηρυγμένης αρχαιολογικής
ζώνης Ιουλίδας.
Έχει εμβαδό 620,00 τ.μ. και πρόσωπο, άρα και άμεση πρόσβαση από αγροτικό
δρόμο (παλαιά επαρχιακή οδός Ιουλίδας – Καστριανής), και το οποίο φαίνεται και
στο με χρονολογία Οκτώβριος 2012 συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Οι ιδιοκτησίες με τις οποίες
συνορεύει η δημοτική έκταση του κοιμητηρίου από τις υπόλοιπες πλευρές, βρίσκονται
εντός Α’ αρχαιολογικής ζώνης, γεγονός που καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε
παρέμβαση επέκτασης από αυτές.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την απευθείας αγορά του παραπάνω
ακινήτου εμβαδού 620,00 τ.μ., ιδιοκτησίας Νικόλαου Πορίχη του Κων/νου και της
Μαρουσώς και Αγγελικής Πορίχη χήρας Εμμανουήλ, προκειμένου να γίνει επέκταση
του δημοτικού κοιμητηρίου Ιουλίδας.
Η εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών
είναι προϋπόθεση για την κατάρτιση της σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας.
Το λόγο παίρνει ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Μανούσος
Ψημίτης, ο οποίος γνωμοδοτεί υπέρ της εν λόγω αγοράς.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
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τις ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση του αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την απευθείας αγορά ακινήτου που εφάπτεται στη δυτική πλευρά του
κοιμητήριου, ιδιοκτησίας Νικόλαου Πορίχη του Κων/νου και της Μαρουσώς
και Αγγελικής Πορίχη χήρας Εμμανουήλ ευρισκομένου εκτός σχεδίου πόλεως,
εντός ζώνης 500μ. οικισμού Ιουλίδας, εκτός ΖΟΕ εκτός Γ.Π.Σ. και επίσης
βρίσκεται εντός ζώνης Β’ κηρυγμένης αρχαιολογικής ζώνης Ιουλίδας, με
εμβαδόν 620,00 τ.μ.
2. Την εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου από το Σώμα Ορκωτών
Εκτιμητών ως προϋπόθεση για την κατάρτιση της σύμβασης μεταβίβασης της
κυριότητας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 272/2018
Θέμα 2ο: Απόφαση σχετικά με την απευθείας και χωρίς δημοπρασία ανταλλαγή
δημοτικού ακινήτου.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την υπ’ αριθμό
268/2018 (ΑΔΑ: 62Υ7ΩΕΔ-ΓΨΤ) απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου αποφασίστηκε η
ανταλλαγή Β.Δ. τμήματος του δημοτικού αγροτεμαχίου του Δήμου Κέας στη θέση Αγ.
Γεώργιος – Πλατυπόδες – Προβάτσα, έκτασης 2,9 στρεμμ. (που συνορεύει ΒΔ με
ημιονική αγροτική οδό, ΒΑ με ιδιοκτησία Κυριάκου Μαρούλη, με την υπόλοιπη έκταση
του Δήμου Κέας και Ν.Α με ιδιοκτησία Κυριάκου Μαρούλη), με
Ν.Α. τμήμα αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Μαρίας, Θεοδοσίας και Αικατερίνης Μαρούλη του
Αντωνίου στη θέση Κορασσανός Βουρκαρίου Κέας, έκτασης 4,2 στρεμμ. (που συνορεύει
Ανατολικά με αγροτική οδό, Νότια με την Επαρχιακή Οδό Βουρκαρίου – Οτζιά και
Βόρεια & Δυτικά με την υπόλοιπη έκταση του ακινήτου ιδιοκτησίας Μαρίας, Θεοδοσίας
και Αικατερίνης Μαρούλη του Αντωνίου, για τους λόγους εξής λόγους:
-Στον οικισμό του Βουρκαρίου, έναν από τους μεγαλύτερους οικισμούς του νησιού, ο
πληθυσμός του οποίο κατά τους θερινούς μήνες, υπερ-πολλαπλασιάζεται, αντιμετωπίζει τα
τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα υδροδότησης.
-Ο οικισμός, αλλά και οι γύρω περιοχές (Μαύρου, Αγία Βαρβάρα, Κορασσανός κλπ.)
υδροδοτούνται από τη γεώτρηση του Δήμου στη θέση «Κορασσανός».
-Η ποιότητα του νερού είναι τέτοια που δεν ενδείκνυται για ανθρώπινη κατανάλωση,
βάσει της Υ.Α. Γ1 (δ)/ΓΠ οικ.67322/ ΦΕΚ 3282Β’/19.9.2017, λόγω τιμών ηλεκτρικής
αγωγιμότητας – 25οC ύψους 9.510 με ανώτατο επιτρεπτό όριο ύψους 2.500.
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-Επιπλέον, το εν λόγω νερό χρησιμοποιείται για οικιακή ή επαγγελματική χρήση, με ότι
αυτό συνεπάγεται και για τη κατάσταση των οικοσκευών και επαγγελματικών σκευών.
Είναι, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη η προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας
επεξεργασίας υφάλμυρου ύδατος, με σκοπό την παροχή, επί 24ώρου βάσεως, νερού
κατάλληλου για οικιακή χρήση από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.
Η ανωτέρω ανταλλαγή ακινήτων θεωρείται η πλέον ενδεδειγμένη λύση, δεδομένου ότι
στο σημείο που υπάρχει η εν λόγω γεώτρηση δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος για την
εγκατάσταση της μονάδας αφαλάτωσης, αλλά και της εγγύτητας του υπό ανταλλαγή
οικοπέδου με το σημείο της γεώτρησης.
Με την υπ αριθμόν 259/2017 (ΑΔΑ: ΨΥ91ΩΕΔ-ΤΚΡ απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου συγκροτήθηκε η επιτροπή εκτίμησης του ακινήτου, η οποία με την
4133/09.11.2018 έκθεσή της καθόρισε την αγοραία αξία των ακινήτων. Σύμφωνα με την
έκθεση αυτή η τιμή των ακινήτων καθορίστηκε σε 26.390,00 ευρώ για το ακίνητο του
Δήμου και σε 29.472,70 ευρώ για το ακίνητο ιδιοκτησίας Μαρίας, Θεοδοσίας και
Αικατερίνης Μαρούλη του Αντωνίου.
Επειδή η ανταλλαγή των ακινήτων κρίνεται αναγκαία και είναι ωφέλιμη για το Δήμο,
καλείται το Δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει την ανταλλαγή των ανωτέρω ακινήτων.
Επιπλέον, σε ότι αφορά την ανταλλαγή των ακινήτων, από πλευράς των
παραχωρησιούχων δεν υπάρχει καμία απαίτηση περιορισμού ως προς τη χρήση του, σε ότι
αφορά το δικό μας ακίνητο , θα υπάρξει έγγραφη σύμφωνη γνώμη του δωρητή (ήδη έχει
δοθεί προφορικά) για την απαλλαγή των οποιονδήποτε υποχρεώσεων του Δήμου σχετικά
με το ακίνητο, καθώς και το ακίνητο που μας προσφέρεται ο Δήμος θα το χρησιμοποιήσει
για οποιεσδήποτε άλλες ανάγκες τυχόν προκύψουν.
Το Δ.Σ. έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε τον Δήμαρχο και έλαβε
υπόψη του:
1) το άρθρο 186 παρ.4 κ 5 και το άρθρο 190 του Ν.3463/06
2) την έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 186 παρ 5
3) τους λόγους για τους οποίους γίνεται η ανταλλαγή όπως αναφέρονται στην εισήγηση
του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Αποφασίζει την ανταλλαγή του δημοτικού ακινήτου στη θέση Αγ. Γεώργιος –
Πλατυπόδες – Προβάτσα, τμ 2.900, με το ακίνητο ιδιοκτησίας Μαρίας, Θεοδοσίας και
Αικατερίνης Μαρούλη του Αντωνίου, στη θέση Κορασσανός Βουρκαρίου Κέας, τμ. 4.200,
με σκοπό την εγκατάσταση της μονάδας αφαλάτωσης.
2) Αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες για την υπογραφή του συμβολαίου.
3) Σε ότι αφορά την ανταλλαγή των ακινήτων, από πλευράς των παραχωρησιούχων δεν
υπάρχει καμία απαίτηση περιορισμού ως προς τη χρήση του, σε ότι αφορά το δικό μας
ακίνητο , θα υπάρξει έγγραφη σύμφωνη γνώμη του δωρητή (ήδη έχει δοθεί προφορικά) για
την απαλλαγή των οποιονδήποτε υποχρεώσεων του Δήμου σχετικά με το ακίνητο, καθώς
και το ακίνητο που μας προσφέρεται ο Δήμος θα το χρησιμοποιήσει για οποιεσδήποτε
άλλες ανάγκες τυχόν προκύψουν.
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Η απόφασης αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 273/2018
Θέμα 3ο: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου
Κέας στο πλαίσιο συμμετοχής σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Θώδος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης αναφέρει 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».
Ο Δήμος Κέας, έχει αποφασίσει και για το έτος 2019, με αποφάσεις του Δημοτικού
του Συμβουλίου (28/2018, 46/2018, 54/2018, 207/2018) τη συμμετοχή του σε διεθνείς
τουριστικές εκθέσεις, προκειμένου για την προώθηση του νησιού και την τουριστική του
ανάπτυξη, θεματική και όχι μόνο.
Στο πλαίσιο αυτό θα απαιτηθούν:
 Δαπάνες σχεδίασης τουριστικού υλικού, κόστους περίπου 310,00€
 Δαπάνες μετάφρασης τουριστικού υλικού, κόστους περίπου 496,00€
 Δαπάνες παραγωγής τουριστικού υλικού, κόστους περίπου 4.774,00€
Τα ανωτέρω επιμέρους κόστη ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, όμως σε καμία
περίπτωση δεν πρόκειται να ξεπεράσουν το συνολικό ποσό των 5.580,00€ συμπ. ΦΠΑ.
Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε για τη συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις και
την προμήθεια τουριστικού υλικού την εξειδίκευση:
 του ΚΑ εξόδων 00.6431.0011 «Έξοδα προβολής και ενημέρωσης» του προϋπολογισμού
οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας, ποσό 3.968,00€
 του ΚΑ εξόδων 00.6432 «Έξοδα εκθέσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό» του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας, ποσό: 1.612,00€ 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
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Εξειδικεύει πίστωση
 στον ΚΑ εξόδων 00.6431.0011 «Έξοδα προβολής και ενημέρωσης» του προϋπολογισμού
οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας, ποσό 3.968,00€ και
 στον ΚΑ εξόδων 00.6432 «Έξοδα εκθέσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό» του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας, ποσό: 1.612,00€ συμπ. ΦΠΑ, στο
πλαίσιο συμμετοχή του Δήμου Κέας σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις,
Η απόφασης αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 274/2018
Αποχωρεί η κα Σώζα Μουζάκη μετά την ψήφιση του 3ου θέματος.
Εδώ ο Πρόεδρος αναφέρει ότι, πρέπει να προηγηθεί η συζήτηση του 5ου θέματος για τον
Ορισμό Επιτροπής, προκειμένου να γίνει στη συνέχεια η συζήτηση του θέματος που
αφορά στην τροποποίηση της 257/2018 απόφασης, περί μίσθωσης ακινήτου ως χώρου
στάθμευσης οχημάτων.
Θέμα 5ο: Ορισμός μελών της Επιτροπής εκτίμησης Ακινήτων (άρθρο 7 του ΠΔ
270/81).
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος
το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για τη
συγκρότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 7 του
Π.Δ 270/81, ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και αποτελείται από δύο (2) μέλη αυτού,
του ενός οριζομένου ως Προέδρου αυτής, και ενός μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου. Η εκτίμηση από την Επιτροπή ενεργείται πριν από τη λήψη απόφασης επί του
αποτελέσματος της δημοπρασίας. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.4 του Π.Δ 270/81,
αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην Επιτροπή
Εκτίμησης η οποία μετά από επιτόπιο έρευνα κρίνει περί της καταλληλότητας των
προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας
διακηρύξεως και συντάσσει τεχνική έκθεση εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των
πρακτικών.
Η ισχύουσα Επιτροπή (απόφαση 259/2017 (ΑΔΑ: ΨΥ91ΩΕΔ-ΤΚΡ)) έχει θητείας έως
την 30/11/2018. Για το λόγο αυτό, καλούμαστε να ορίσουμε νέα Επιτροπή Εκτίμησης
Ακινήτων για το χρονικό διάστημα 01/12/2018 έως 30/11/2019.
Κατόπιν των ανωτέρω, ως μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων προτείνονται:
- Ο Αντιδήμαρχος και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Καβαλιέρος ως Πρόεδρος, με
αναπληρωματικό μέλος το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Στέφανο Βρεττό
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντώνης Παούρης με αναπληρωματικό μέλος το Δημοτικό
Σύμβουλο κ. Νικόλαο Πολίτη
Η κα Βελισσαροπούλου προτείνει να είναι και ένα μέρος από την αντιπολίτευση, και
προτείναι τον κ. Τζουβάρα.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την
εισήγηση του Δημάρχου κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, το Π.Δ 270/81, το Ν.3463/2006, το
Ν.3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(6 ΥΠΕΡ και 2 ΚΑΤΑ της εισήγησης του Δημάρχου)
Ορίζει ως αιρετά μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Κέας για το
διάστημα από 1-12-2018 έως 30-11-2019:
- Τον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημήτριος Καβαλιέρος ως Πρόεδρος, με
αναπληρωματικό μέλος το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Στέφανο Βρεττό
- Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αντώνη Παούρη με αναπληρωματικό μέλος το Δημοτικό
Σύμβουλο κ.Νικόλαο Πολίτη
Ο μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας και η συγκρότηση της Επιτροπής θα οριστεί με
σχετική απόφαση Δημάρχου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 275/2018

Θέμα 4ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 257/2018 απόφασης του Δ.Σ περί έγκρισης
μίσθωσης ακινήτου ως χώρου στάθμευσης οχημάτων.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την 257/2018 (ΑΔΑ:
ΨΚΨΣΩΕΔ-ΕΒ6) απόφασή του, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα:
Α. Τη μίσθωση ακινήτου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων.
Β. Οι όροι του Διαγωνισμού θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή.
Γ. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 1
του Π.Δ. 270/81 που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 10/2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Δ. Η εκτίμηση του ακινήτου θα γίνει από την επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, όπως
αυτή ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 259/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επειδή, η ισχύουσα Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων έχει θητεία έως και την
30/11/2018, ημερομηνία κατά την οποία δεν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της
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δημοπρασίας, εισηγούμαστε την ορθή επανάληψη της ανωτέρω απόφασης ως προς το
σκέλος Δ ως εξής:
«Δ. Η εκτίμηση του ακινήτου θα γίνει από την επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, όπως
αυτή ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 274/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.».
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1) το Π.Δ. 270/81 ,
2) τα άρθρα 65 και 72 του Ν.3852/2010 και 194 του ΔΚΚ (Ν.3463/06)
3) τις υπ’ αριθμ. 10/2018 (ΑΔΑ: 6ΠΖΠΩΕΔ-ΒΧΘ) και 274/2018 αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου
5) την υπ’ αριθμ. 257/2018 (ΑΔΑ: ΨΚΨΣΩΕΔ-ΕΒ6)
6) την παραπάνω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την τροποποίηση της απόφασης 257/2018 (ΑΔΑ: ΨΚΨΣΩΕΔ-ΕΒ6) του Δημοτικού
Συμβουλίου ως προς το σκέλος Δ, ως εξής:
Δ. Η εκτίμηση του ακινήτου θα γίνει από την επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, όπως
αυτή ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 274/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Κατά τα λοιπά σκέλη, η ανωτέρω απόφαση παραμένει ως ελήφθη και ισχύει.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 276/2018
Θέμα 6ο : Παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθειας αυτόματων πωλητών
νερού”.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 159/2018
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης
για την “Προμήθεια αυτόματων πωλητών νερού” και την υπ' αριθ. 440/2018 απόφαση
Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της “Προμήθεια αυτόματων πωλητών νερού”,
ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρία ΠΑΣΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ “WATER SHOP”, με έδρα στην
Σύρο, επί της οδού Γ.Παπανδρέου αριθμός 8, Τ.Κ. 841 00, με ΑΦΜ: 054306713 - ΔΟΥ:
Σύρου, στην οποία ο Δήμος Κέας έκανε ανάθεση, διάρκειας έως 25/08/2018.
Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της σύμβασης και δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό
αντικείμενο της “Προμήθεια αυτόματων πωλητών νερού”, όπως προβλεπόταν στην
υπ’άριθμ.πρωτ.1829/25.05.2018, η εταιρία ΠΑΣΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ “WATER SHOP”
υπέβαλε εμπρόθεσμα το με αριθ.πρωτ. 2940/16.08.2018 αίτημα παράτασης παράδοσης της
εν λόγω προμήθειας. Στην αίτησή της η εταιρία αναφέρει ότι στις 24/08/2018 έληγε η
ημερομηνία παράδοσης των αυτόματων πωλητών, παραταύτα δεν έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία αδειοδοτήσεων από την ΔΕΔΔΗΕ και η εκτέλεση των εργασιών για τις
απαραίτητες βάσεις τοποθέτησης. Ως εκ τούτου αιτείται τη χορήγηση παράτασης,
διάρκειας δύο (2) μηνών.
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε την χρονική παράταση της
σύμβασης έως 24/10/2018.
Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της σύμβασης και δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό
αντικείμενο της “Προμήθεια αυτόματων πωλητών νερού”, όπως προβλεπόταν στην με
αριθμ.πρωτ.1829/25.05.2018, η εταιρία ΠΑΣΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ “WATER SHOP” υπέβαλε
εμπρόθεσμα το με αριθ.πρωτ. 4003/31.10.2018 αίτημα παράτασης παράδοσης της εν λόγω
προμήθειας. Στην αίτησή της η εταιρία αναφέρει ότι στις 24/10/2018 έληγε η ημερομηνία
παράδοσης των αυτόματων πωλητών, παραταύτα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
αδειοδοτήσεων από την ΔΕΔΔΗΕ και η εκτέλεση των εργασιών για τις απαραίτητες
βάσεις τοποθέτησης. Ως εκ τούτου αιτείται τη χορήγηση παράτασης, διάρκειας δύο (2)
μηνών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε την χρονική παράταση της
σύμβασης έως 24/12/2018.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα της αναδόχου και την
εισήγηση του Δημάρχου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση του χρόνου παράδοσης της “Προμήθεια αυτόματων
πωλητών νερού”, από την εταιρία ΠΑΣΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ “WATER SHOP”, έως
24/12/2018.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 277/2018
Θέμα 7ο: 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 7ο 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 29/10/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά
την εργασία σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης για τη μεταβίβαση ασθενοφόρου και
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οχήματος αποκομιδής απορριμμάτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 92/2017 και 187/2018
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, από την ανάδοχο κ. Αγγελοπούλου-Κατσιγιάννη
Ευγενία, έναντι συνολικού ποσού 924,79€
2. Το από 7/11/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά
την εργασία ανανέωσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου για τα υπ’ αρ. ΚΗΙ9870, ΚΗΙ9892
οχήματα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 750/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο
εταιρεία INTERLIFE A.E., έναντι συνολικού ποσού 423,31€
3. Το από 31/10/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά
την εργασία ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου μηνός Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 659/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ACS
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., έναντι συνολικού ποσού 123,26€
4. Το από 15/10/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά
την εργασία παροχής ιατρικών υπηρεσιών τηλεϊατρικής κάλυψης, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 630/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία CARDIOEXPRESS Α.Ε.,
έναντι συνολικού ποσού 700,00€
5. Το από 18/10/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά
την εργασία επισκευής και συντήρησης του υπ’ αρ. ΚΗΗ2290 οχήματος, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 675/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ΣΩΤΗΡΧΟΣ Κ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., έναντι συνολικού ποσού 818,40€
6. Το από 31/10/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά
την εργασία ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου μηνός Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 743/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ΣΠΗΝΤΕΞ Α.Ε.,
έναντι συνολικού ποσού 13,12€
7. Το από 9/11/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά
την εργασία “Καταπολέμησης κουνουπιών ετών 2017-18”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
156/2017 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία Σπ.Παναγιωτόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ
– GENERAL CONTROL., έναντι συνολικού ποσού 2.176,20€
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: 278/2018
Θέμα 8ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των
Δήμων για κάλυψη δαπανών έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (9η-10η-11η12η μηνιαία κατανομή έτους 2018).
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.
119228/02.11.2018 έγγραφo του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ενημερωθήκαμε
για την πίστωση στο λογαριασμό μας, συνολικού ποσού 36.720,00€, με σκοπό εντολής την
“Κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες ως 9η-10η-11η-12η μηνιαία
κατανομή έτους 2018”.
Καλούμαστε να αποδεχθούμε την εν λόγω χρηματοδότηση και να προτείνουμε την 9η10η-11η-12η μηνιαία δόση έτους 2018, συνολικού ποσού 36.720,00€ για κάλυψη
1. Μέρους δαπάνης της “Προμήθειας Απορριμματοφόρου”, ΚΑ 20.7132.0001 ποσού
12.280,00€. Το υπόλοιπο ποσό των 36.720,00€, έχει καλυφθεί με την 230/2018 απόφασή
μας από την προηγούμενη κατανομή για την “Κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές
δραστηριότητες / ως 5η-6η-7η-8η μηνιαία κατανομή έτους 2018”.
2. ΚΑ 30.7326.0001: «Αποπεράτωση (αποκατάσταση υπάρχοντος και ολοκλήρωση)
λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν – νεκροταφείο»: ποσό 7.400,00€
3. ΚΑ 25.7413.0001: «Μελέτη βελτίωσης και επέκτασης δικτύου ύδρευσης Κορησσίας,
Βουρκαρίου, Οτζιά»: ποσό 3.450,00€
4. ΚΑ 25.7413.0012: «Μελέτη Περιβ. Επιπτώσεων του έργου βελτίωσης και
επέκτασης δικτύου ύδρευσης Κορησσίας, Βουρκαρίου, Οτζιά»: ποσό 1.000,00€
5. ΚΑ 45.7413.0003: «Πολεοδομική μελέτη νέου Δημοτικού Νεκροταφείου»: ποσό
1.000,00€
6. ΚΑ 30.7412.0006: «Μελέτη οδοποιϊας βελτίωσης υφιστάμενης οδού Οτζιά
Ακρωτηρίου»: ποσό 1.736,00€
7. ΚΑ 30.7412.0027: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βελτίωσης υφιστάμενης
οδού Οτζιά Ακρωτηρίου.»: ποσό 744,00€
8. ΚΑ 30.7412.0045: «Μελέτη λιμενικών έργων Καρθαίας»: ποσό 1.500,00€
9. ΚΑ 30.7413.0007: «Μελέτη αξιοποίησης Κάστρου Ιουλίδας»: ποσό 2.100,00€
10. ΚΑ 30.7412.0005: «ΜΠΕ για την κατασκευή πεζογέφυρας στις Ποίσσες»: ποσό
3.150,00€
11. ΚΑ 30.7413.0013: «Μελέτη ανάπλασης εκθεσιακού χώρου ΕΜΑΓΙΕ»: ποσό
1.000,00€
12. ΚΑ 30.7413.0014: «Μελέτη για τη διαμόρφωση εισόδου παραδοσιακού οικισμού
Μυλοποτάμου»: ποσό 114,00€
13. ΚΑ 30.7413.0012: «Προκαταρκτική μελέτη & αρχιτεκτονική αποτύπωση για τις
εργασίες επισκευής του φάρου στη θέση Τάμελος»: ποσό 1.246,00€
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το
υπ’ αριθμ. 119228/02.11.2018 έγγραφo του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με το
οποίο ενημερωθήκαμε για την πίστωση στο λογαριασμό μας, συνολικού ποσού
36.720,00€, με σκοπό εντολής την “Κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές
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δραστηριότητες ως 9η-10η-11η-12η μηνιαία δόση έτους 2018”. και την εισήγηση του
Δημάρχου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται και κατανέμει την 9η-10η-11η-12η μηνιαία δόση έτους 2018 για την
“Κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018”., συνολικού
ποσού 36.720,00€ για κάλυψη
1. Μέρους δαπάνης της “Προμήθειας Απορριμματοφόρου”, ΚΑ 20.7132.0001 ποσού
12.280,00€. Το υπόλοιπο ποσό των 36.720,00€, έχει καλυφθεί με την 230/2018 απόφασή
μας από την προηγούμενη κατανομή για την “Κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές
δραστηριότητες / ως 5η-6η-7η-8η μηνιαία κατανομή έτους 2018”.
2. ΚΑ 30.7326.0001: «Αποπεράτωση (αποκατάσταση υπάρχοντος και ολοκλήρωση)
λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν – νεκροταφείο»: ποσό 7.400,00€
3. ΚΑ 25.7413.0001: «Μελέτη βελτίωσης και επέκτασης δικτύου ύδρευσης Κορησσίας,
Βουρκαρίου, Οτζιά»: ποσό 3.450,00€
4. ΚΑ 25.7413.0012: «Μελέτη Περιβ. Επιπτώσεων του έργου βελτίωσης και
επέκτασης δικτύου ύδρευσης Κορησσίας, Βουρκαρίου, Οτζιά»: ποσό 1.000,00€
5. ΚΑ 45.7413.0003: «Πολεοδομική μελέτη νέου Δημοτικού Νεκροταφείου»: ποσό
1.000,00€
6. ΚΑ 30.7412.0006: «Μελέτη οδοποιϊας βελτίωσης υφιστάμενης οδού Οτζιά
Ακρωτηρίου»: ποσό 1.736,00€
7. ΚΑ 30.7412.0027: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βελτίωσης υφιστάμενης
οδού Οτζιά Ακρωτηρίου.»: ποσό 744,00€
8. ΚΑ 30.7412.0045: «Μελέτη λιμενικών έργων Καρθαίας»: ποσό 1.500,00€
9. ΚΑ 30.7413.0007: «Μελέτη αξιοποίησης Κάστρου Ιουλίδας»: ποσό 2.100,00€
10. ΚΑ 30.7412.0005: «ΜΠΕ για την κατασκευή πεζογέφυρας στις Ποίσσες»: ποσό
3.150,00€
11. ΚΑ 30.7413.0013: «Μελέτη ανάπλασης εκθεσιακού χώρου ΕΜΑΓΙΕ»: ποσό
1.000,00€
12. ΚΑ 30.7413.0014: «Μελέτη για τη διαμόρφωση εισόδου παραδοσιακού οικισμού
Μυλοποτάμου»: ποσό 114,00€
13. ΚΑ 30.7413.0012: «Προκαταρκτική μελέτη & αρχιτεκτονική αποτύπωση για τις
εργασίες επισκευής του φάρου στη θέση Τάμελος»: ποσό 1.246,00€
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 279/2018
Θέμα 9ο: Έγκριση στ’ αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2018 Δήμου Κέας.
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 9ο 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, 154/2018
171/2018 και 217/2018 αποφάσεις μας.
Με την από 24/10/2018 υπογραφείσα προγραμματική σύμβαση μεταξύ των
“ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ –
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ” ΚΑΙ ΤΟΥ “ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ” για την πράξη
“Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία Ν.
Κέας” εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου έως του ποσού των 99,000,00€.
Ειδικότερα το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού εισηγήθηκε με την με αριθ. πρωτ. 245681/1654/24-5-2018 (pde1341)
πρόταση το ποσό των 99.000,00 ευρώ για τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου
από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Με την υπ’ αρ. πρωτ. 59531/04-06-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: 9ΩΣΡ465ΧΙ8Σ7Ε, εγκρίθηκε η ένταξη/τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του
ανωτέρω έργου και έλαβε τον ενάριθμο: 2018ΣΕ01600045.
Με την ως άνω υπουργική απόφαση, εντάχθηκε το εν λόγω έργο στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 στη ΣΑΕ 016 του έργου, με τα αναλυτικά οικονομικά
στοιχεία όπως εμφαίνονται στον συνημμένο στην ΑΥΟ πίνακα και εξουσιοδοτήθηκε η
Τράπεζα της Ελλάδας από την υπογραφή της ως άνω Υ.Α., να εκτελεί εντολές κατανομής
χρηματοδότησης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μέχρι του ύψους των
εγκριθέντων πιστώσεων για το συγκεκριμένο έργο-αντικείμενο της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης, και δη μέχρι του προϋπολογισθέντος ποσού των 99.000,00
ευρώ.
Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η αναμόρφωσή του, προκειμένου να συμπληρωθεί
με τα νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά την ψήφισή του.
Προτείνουμε την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος ως εξής:
1. Αύξηση ΚΑ 15.7336.0010, «Αποκατάσταση κερκίδων & επίστρωση δαπέδου
γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία» από ποσό 0,00€, σε ποσό 99.000,00€ (ΓΓΕ).
Σε συνέχεια των παραπάνω το Τεχνικό Πρόγραμμα διαμορφώνεται ως επισυνάπτεται
στην παρούσα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
αποφάσεις του με αριθμ. 260/2017, 80/2018, 117/2018 154/2018 171/2018 και 217/2018
και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την στ΄ 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: 280/2018
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Θέμα 10ο : Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δήμου Κέας.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 10ο 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 281/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

Έσοδα Ομάδας Ι
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

1699.0003

Έσοδα από συναυλίες

0,00

5.120,99

5.120,99

Σύμφωνα με 4 της ΚΥΑ 25595 το ανώτατο όριο της Ομάδας Ι που θα μπορούσε να εγγραφεί
είναι 955.360,98€ ποσό ίσο με το ύψος των εισπράξεων του έτους 2017. Στον Π/Υ του έτους 2018
έχει εγγραφεί ποσό 829.785,80€ , το οποίο είναι μικρότερο από το ανώτατο επιτρεπτό. Επομένως η
αύξηση του ανωτέρω εσόδου, δεν οδηγεί σε υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπτού ορίου των
εγγεγραμμένων εσόδων της Ομάδας Ι.

Υπηρεσία Καθαριότητας
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

20.6012

Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές
ΜΟΝΙΜΩΝ
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα ΙΔΑΧ)
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά τακτικά

4.000,00

300,00

4.300,00

16.210,00

-16.210,00

0,00

77.680,00

16.210,00

93.890,00

20.6021

20.6041

15

23η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16η Νοεμβρίου 2018
επιδόματα ΙΔΟΧ)
20.6052
20.6054
20.6063.0001
20.6063.0003

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
με σύμβαση αορίστου χρόνου
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού
Παροχή γάλακτος στο προσωπικό
καθαριότητας
Προμήθεια εμβολίων για το
εργατοτεχνικό προσωπικό

4.718,00

-4.000,00

718,00

22.232,00

3.148,00

25.380,00

4.320,00

500,00

4.820,00

400,00

52,00

452,00

129.560,00

0,00

129.560,00

Υπηρεσία Ύδρευσης
Κ.Α.Ε.

25.6012

25.6063.0001
25.6142.0002

25.6211.0001

25.6672.0003
25.6262.0029

25.6264.0001
25.6279.0002

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές
ΜΟΝΙΜΩΝ
Προμήθεια εμβολίων για το
εργατοτεχνικό προσωπικό
Σύνδεση νέων παροχών ρεύματος
για αυτόματους πωλητές νερού
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για
φωτισμό οδών, Πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας
Ανταλλακτικά για τους αυτόματους
πωλητές νερού
Συντήρηση και επισκευή
αυτοματισμών αντλιοστασίων
ύδρευσης Ιουλίδας 2018-19
Επισκευή και συντήρηση
μηχανολογικού εξοπλισμού
βιολογικού καθαρισμού
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,
άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα
ΣΥΝΟΛΟ

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

1.900,00

150,00

2.050,00

0,00

20,00

20,00

0,00

1.550,00

1.550,00

75.000,00

2.500,00

77.500,00

3.000,00

1.300,00

4.300,00

3.500,00

-1.000,00

2.500,00

3.500,00

-3.500,00

0,00

2.162,27

-1.020,00

1.142,27

89.062,27

0,00

89.062,27
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Κέντρο Κοινότητας
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

60.6041.0001

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων
Κέντρου Κοινότητας
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας
Επιμόρφωση προσωπικού
Κέντρου Κοινότητας
Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας
Δαπάνες δράσεων Κέντρου
Κοινότητας
Προμήθεια γραφικής ύλης
Κέντρου Κοινότητας
Προμήθεια εντύπων και υλικών
μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων Κέντρου Κοινότητας
Λοιπές προμήθειες ειδών
γραφείου Κέντρου Κοινότητας
Προμήθεια λοιπών ειδών
υγιεινής και καθαριότητας
Κέντρου Κοινότητας
Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
Κέντρου Κοινότητας

23.550,00

7.050,00

30.600,00

5.950,00

1.800,00

7.750,00

1.000,00

-1.000,00

0,00

3.590,00

-3.124,00

466,00

1.723,45

-873,00

850,45

1.500,00

-1.364,00

136,00

1.000,00

-968,00

32,00

800,00

-533,00

267,00

500,00

-500,00

0,00

500,00

-488,00

12,00

40.113,45

0,00

40.113,45

60.6054.0001
60.6073.0001
60.6422.0001

60.6473.0001
60.6612.0001
60.6613.0001

60.6614.0001
60.6635.0001

60.6699.0001

Προγραμματική Σύμβαση
Με την υπ΄αριθμ 169/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας (ΑΔΑ:
ΩΣ43ΩΕΔ-ΗΣΜ), εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης κατά τις διατάξεις του
αρθ.100 του Ν.3852/2010, μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου
Κέας και υπογράφηκε στις 24/10/2018. Η σύμβαση έχει ως αντικείμενο (άρθρο 2&4 της
σύμβασης) την χρηματοδότηση του έργου «Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση
δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία Κέας» με το ποσό των 99.000,00€.

Κατόπιν και της αντίστοιχης αναμόρφωσης του τεχνικού προγράμματος
αναμορφώνουμε ως εξής:
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

1213.0008

Προγραμματική Σύμβαση με το
Υπ. Αθλητισμού για το έργο
«Αποκατάσταση κερκίδων και

0,00

99.000,00

99.000,00
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επίστρωση δαπέδου γηπέδου
Μπάσκετ Κορησσίας»

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

15.7336.0010

Αποκατάσταση κερκίδων &
επίστρωση δαπέδου γηπέδου
μπάσκετ Κορησσίας

0,00

99.000,00

99.000,00

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

1219.0001

Επιχορήγηση ασφαλιστικών
εισφορών προγράμματος ΟΑΕΔ
Επιχορήγηση ασφαλιστικών
εισφορών προγράμματος ΟΑΕΔ
2018-19

1.687,94

1.984,03

3.671,97

0,00

12.000,00

12.000,00

1.687,94

13.984,03

15.671,97

1219.0004

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

10.6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού

7.217,54

6.600,00

13.817,54

0,00

4.984,03

4.984,03

0,00

2.400,00

2.400,00

7.217,54

13.984,03

21.201,57

15.6054
30.6054

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων – Επιστροφές χρημάτων
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

4121.0001

Φόροι μισθωτών υπηρεσιών
(μισθ)
Φόρος εισοδήματος 1% 4% 8%

33.000,00

1.000,00

34.000,00

45.000,00

10.000,00

55.000,00

4123.0003
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4123.0005
4131.0004
4131.0008
4131.0011
4131.0012
4142.0007

Κ.Α.Ε.

00.8221.0001
00.8223.0001
00.8231.0001
00.8242.0007

Φόρος εισοδήματος έργων 3%
ΤΑΔΚΥ (μισθ)
Ειδική εισφορά 1% υπέρ Ο.Α.Ε.Δ
ΜΤΠΥ ΣΕ 140,80
ΕΦΚΑ
Είσπραξη τελών για λογαριασμό
Λιμενικού Ταμείου

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Απόδοση φόρων μισθωτών
υπηρεσιών
Απόδοση φόρων προμηθευτών,
εργολάβων, Ελ. επαγγελματιών
κτλ
Εισφορές σε ασφαλιστικούς
οργανισμούς και ταμεία
Απόδοση τελών Λιμενικού
Ταμείου

7.000,00
28.000,00
3.000,00
2.000,00
130.000,00
30.000,00

2.000,00
4.000,00
500,00
600,00
37.000,00
2.000,00

9.000,00
32.000,00
3.500,00
2.600,00
167.000,00
32.000,00

278.000,00

57.100,00

335.100,00

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

33.000,00

1.000,00

34.000,00

64.000,00

12.000,00

76.000,00

177.000,00

42.100,00

219.100,00

30.000,00

2.000,00

32.000,00

304.000,00

57.100,00

361.100,00

Λοιπές Δαπάνες
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

00.6053.0001

Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων ειδικών θέσεων
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ)
από την είσπραξη τελών και
φόρων
Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών

3.800,00

140,00

3.940,00

2.000,00

600,00

2.600,00

0,00

1.500,00

1.500,00

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και
τηλετυπία τέλη εσωτερικού
Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση τρίτων
Δικαίωμα Ο.Τ.Α. από Τ.Α.Π.

14.000,00

1.600,00

15.600,00

7.500,00

500,00

8.000,00

4.200,00

500,00

4.700,00

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης
στους πυρόπληκτους της Αττικής
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά

0,00

1.795,00

1.795,00

19.300,00

700,00

20.000,00

00.6151

00.6161.0002
00.6222
00.6423
00.6726.0001
00.6739.0004
10.6021
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επιδόματα ΙΔΑΧ)
10.6052

10.6265.0002
10.6422

10.6612
10.6699
30.6021

30.6022

30.6052

30.6063.0001
30.6231.0001
70.6151

70.6211.0001

70.6699.0001
00.6312.0001
00.6739.0001

10.6412
15.6262.0002

Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου
Συντήρηση επίπλων και λοιπού
εξοπλισμού
Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων
Προμήθεια γραφικής ύλης και
λοιπά υλικά γραφείων
Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων

4.900,00

100,00

5.000,00

500,00

1.000,00

1.500,00

1.000,00

200,00

1.200,00

4.000,00

1.200,00

5.200,00

500,00

400,00

900,00

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα ΙΔΑΧ)
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΙΔΑΧ
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου
Προμήθεια εμβολίων για το
εργατοτεχνικό προσωπικό
Μίσθωμα χώρων στάθμευσης
αυτοκινήτων
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ)
από την είσπραξη τελών και
φόρων
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος
για φωτισμό οδών, Πλατειών και
κοινοχρήστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας
Προμήθεια αναλωσίμων
σφαγείου
Λοιποί φόροι

17.400,00

600,00

18.000,00

1.800,00

100,00

1.900,00

5.280,00

130,00

5.410,00

0,00

38,00

38,00

4.500,00

3.200,00

7.700,00

1.000,00

1.500,00

2.500,00

11.000,00

3.500,00

14.500,00

2.500,00

500,00

3.000,00

15.500,00

-1.000,00

14.500,00

Επιχορήγηση σε σχολική
επιτροπή πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Έξοδα μεταφοράς αγαθών
φορτοεκφορτωτικά
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μονίμων εγκαταστάσεων (πλην
κτιρίων έργων)

30.000,00

-5.000,00

25.000,00

1.500,00

-1.000,00

500,00

1.500,00

-1.000,00

500,00
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30.6261.0003
70.6414.0003

Αντικατάσταση κουφωμάτων
δημοτικών κτιρίων
Μεταφορά και διαχείριση ΖΥΠ
σφαγείων 2018-19

3.500,00

-3.000,00

500,00

6.000,00

-3.000,00

3.000,00

163.180,00

5.803,00

168.983,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Αρχικό Αποθεματικό
Αύξηση Εσόδων (+)
Αύξηση Δαπανών (-)

8.350,43
5.120,99
5.803,00

Τελικό Αποθεματικό

7.668,42

Επισυνάπτεται η ανακεφαλαίωση της αναμόρφωσης.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2.Την ΚΥΑ 7028/7.2.04 «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και
Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ23976/26-7-2016
3. Την υπ' αριθμ. 266/2017 (ΑΔΑ: 63ΘΣΩΕΔ-Α6Μ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2018
4.Την ανάγκη αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
5.Την εισήγηση του Δημάρχου και την υπ’αριθμ 281/2018 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού
έτους 2018 Δήμου Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 281/2018
Θέμα 11ο : Παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθειας ηλεκτρονικών
υπολογιστών για το Κέντρο Κοινότητας”.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι το Αυτοτελές Τμήμα
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με το με αριθμ.πρωτ. 3386/2018 πρωτογενές
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αίτημα αιτήθηκε την έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια
ηλεκτρονικών υπολογιστών για το Κέντρο Κοινότητας”. Με την υπ' αριθμ. 632/2018
απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε η ανωτέρω προμήθεια στην εταιρία ΑΙΣΑΚΟΣ A.E. με
έδρα στην οδό Λεωφ. Μαραθώνος 87 & Σαλαμίνος, Τ.Κ. 153 51, Παλλήνη, με ΑΦΜ :
999509806, ΔΟΥ : ΦΑΕ Αθηνών, με χρόνο παράδοσης έως 18/10/2018.
Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της σύμβασης η εταιρία υπέβαλε εμπρόθεσμα το
από 18/10/2018 αίτημά της και αναφέρει ότι λόγω έλλειψης των επεξεργαστών αδυνατεί
να παραδώσει έγκαιρα την προμήθεια. Ως εκ τούτου αιτείται τη χορήγηση παράτασης,
διάρκειας δύο (2) μηνών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε την χρονική παράταση της
σύμβασης έως 18/12/2018.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα της αναδόχου και την
εισήγηση του Δημάρχου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση του χρόνου παράδοσης της “Προμήθειας ηλεκτρονικών
υπολογιστών για το Κέντρο Κοινότητας”, από την εταιρία ΑΙΣΑΚΟΣ ΑΕ, έως
18/12/2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 282/2018
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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