24η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 7η Δεκεμβρίου 2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 24ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 7η Δεκεμβρίου 2018
Σήμερα, 7 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό
Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου στην
Ιουλίδα Κέας, ύστερα από την 4476/3-12-2018 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. Γεώργιος Δ. Πατητής
2. Στέφανος Αθ. Βρεττός
3. Δημήτριος Καβαλιέρος
4. Αντώνιος Β. Παούρης
5. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη
6. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος
7. Νικόλαος Αντ. Ζουλός
8. Δημήτριος Ν. Μουζάκης
9. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος
2. Νικόλαος Α. Πολίτης
3. Νικόλαος Στ. Παούρης
4. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου
5. Βασιλική Δ. Δεμένεγα
6.Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος
7.Μουζάκη Αντ.Σώζα
8. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
(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 ούτε αποχώρησαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 7/9/2018
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4476/3-12-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
Θέμα 1ο: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας στο
πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Κέας [εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ κ.
Κωνσταντίνος Θώδος]
Θέμα 2ο: Παραίτηση μέλους Φορέα Διαχείρισης-Ανάδειξης-Προβολής του Δικτύου Πεζοπορικών
Διαδρομών Δήμου Κέας [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 3ο: Έγκριση ανανέωσης συμμετοχής Δήμου Κέας στο Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 4ο: Τροποποίηση 272/2018 (ΑΔΑ: ΩΟΗΓΩΕΔ-ΞΘΚ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Κέας [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στέφανος Βρεττός]
Θέμα 5: Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δήμου Κέας. [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 6ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 7ο: Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 270/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί
κάλυψης δαπάνης παροχής επιδόματος σίτισης και στέγασης εκπαιδευτικού. [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 8ο: Αίτημα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας στο Δήμο Κέας για χορήγηση
έκτακτης επιχορήγησης. [Πρόεδρος ΚΕΔΚ κ. Στ. Βρεττός]
Θέμα 9ο: Αίτημα κάλυψης δαπανών μετακίνησης και διαμονής κλιμακίου Κινητής Μονάδας
Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 10ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθειας υγρών απόφραξης”.[εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]
Θέμα 11ο: Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στην Ε.Σ.Ε. Α/θμιας Εκπαίδευσης. [Εισηγήτρια κα
Ελ. Μορφωνιού]
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Θέμα 1ο: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου
Κέας στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Κέας .
Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Θώδος εισηγούμενος το 1ο 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 φέτος να διοργανώσει εκδηλώσεις για τον
εορτασμό των Χριστουγέννων 2018 και Πρωτοχρονιάς 2019.
Στο πλαίσιο αυτό θα απαιτηθούν:
 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων για κεράσματα, κόστους περίπου 600,00€
 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων για κατασκευές, κόστους περίπου 350,00€
 Δαπάνες διοργάνωσης θεατρικής παράστασης, κόστους περίπου 1780,00€
Τα ανωτέρω επιμέρους κόστη ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, όμως σε καμία
περίπτωση δεν πρόκειται να ξεπεράσουν το συνολικό ποσό των 2.730,00€ συμπ. ΦΠΑ.
Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε, για τη διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων
και την προμήθεια ανάλογων αναλωσίμων, την εξειδίκευση:
 του ΚΑ εξόδων 15.6471.0002 «Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις» του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας, ποσό 2.730,00€
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 15.6471.0002 «Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις»
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας, ποσό 2.730,00€ για τη διοργάνωση
χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και την προμήθεια ανάλογων αναλωσίμων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 283/2018
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Θέμα 2ο: Παραίτηση μέλους Φορέα Διαχείρισης-Ανάδειξης-Προβολής του Δικτύου
Πεζοπορικών Διαδρομών Δήμου Κέας .
Ο Πρόεδρος το ΔΣ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου οποίος
εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την υπ’ αριθμ. 87/2017
(ΑΔΑ: 6ΝΦΩΩΕΔ-ΤΙΨ) απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη
συγκρότηση Φορέα Διαχείρισης-Ανάδειξης-Προβολής του Δικτύου Πεζοπορικών
Διαδρομών Δήμου Κέας, αποτελούμενου από αιρετούς εκπροσώπους, εκπροσώπους
τοπικών συλλόγων και ιδιωτών με ενδιαφέρον για τα μονοπάτια και στόχο, ο Φορέας να
λειτουργήσει με συνέπεια, ως ένας συμπαγής πυρήνας για την προστασία και την ανάδειξη
των μονοπατιών, να συνεργάζεται με την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
του Δήμου και να ευαισθητοποιήσει ένα ευρύ φάσμα κοινού σχετικά με το αντικείμενό του.
Η κα Αικατερίνη Μαντωνανάκη, η οποία συμμετέχει στον φορέα ως ιδιώτης, με το από
19/11/2018 αίτημά της, ζητά την απαλλαγή της από τον εν λόγω φορέα.
Εισηγούμαστε την αποδοχή της παραίτησής της και τη μη αντικατάστασή της.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη την
απόφαση 87/2017 του ΔΣ, το από 19/11/2018 αίτημα της κας Μαντωνανάκη και την
εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται την παραίτηση της κας Μαντωνανάκη Αικατερίνης από τον Φορέα
Διαχείρισης-Ανάδειξης-Προβολής του Δικτύου Πεζοπορικών Διαδρομών Δήμου Κέας και
την μη αντικατάστασή της. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθμ. 87/2017 απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 284/2018
Θέμα 3ο: Έγκριση ανανέωσης συμμετοχής Δήμου Κέας στο Ελληνικό Δίκτυο Μικρών
Νησιών.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η μη κερδοσκοπική εταιρεία
με την επωνυμία «Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών», με μέλη Δήμους και Κοινότητες
νησιών με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων, δραστηριοποιείται στην προώθηση
αιτημάτων των νησιών μας, τόσο σε Εθνικό, όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι επίσημο
μέλος της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δικτύων Μικρών Νησιών και έχει δείξει έντονη
δράση σε θέματα που άπτονται στα μικρά νησιά και την Ευρωπαϊκή πολιτική , την
οικονομία και ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο των δράσεών του για το 2018 το ΕΔΜΝ έχει ήδη εντάξει υποτροφία
μεταπτυχιακού προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σε θέματα ηλεκτρονικού
μάρκετινγκ και τουρισμού, ενώ ήδη προωθεί την ανάπτυξη συστήματος έξυπνων δεικτών,
ως εργαλείο λήψης απόφασης για την ανάπτυξη των μικρών νησιών της Ελλάδος, με τη
συγκρότηση επιτροπής εμπειρογνωμόνων όλων των αντικειμένων και βαθμίδων για την
αξιολόγηση και ιεράρχηση των δεικτών αυτών.
Για το λόγο αυτό, εισηγούμαστε την έγκριση ανανέωσης συμμετοχής του Δήμου Κέας
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στο Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών για το έτος 2018, με ετήσιο κόστος συμμετοχής τα
1.500,00€.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη και την
εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την ανανέωση συμμετοχής του Δήμου Κέας στο Ελληνικό Δίκτυο Μικρών
Νησιών για το έτος 2018, με ετήσιο κόστος συμμετοχής τα 1.500,00€.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 285/2018
Θέμα 4ο: Τροποποίηση 272/2018 (ΑΔΑ: ΩΟΗΓΩΕΔ-ΞΘΚ) απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Κέας.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στέφανο Βρεττό, οποίος
εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, με την απόφαση 272/2018 (ΑΔΑ:
ΩΟΗΓΩΕΔ-ΞΘΚ) το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα:
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.
Σύμφωνα με υπ’αριθμ. 11.796 συμβόλαιο αγοροπωλησίας ποσοστού εξ’ αδιαιρέτου, με
το οποίο η κα Αγγελική Πορίχη χήρα Εμμανουήλ πωλεί, πραχωρεί, μεταβιβάζει και
παραδίδει το ποσοστό της στην ανωτέρω ιδιοκτησία στον κο Χρήστο Δημητρίου Χωματσά,
εισηγούμαστε την τροποποίηση της 272/2018 (ΑΔΑ: ΩΟΗΓΩΕΔ-ΞΘΚ) απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής:
1. Εγκρίνει την απευθείας αγορά ακινήτου που εφάπτεται στη δυτική πλευρά του
κοιμητήριου, ιδιοκτησίας Νικόλαου Πορίχη του Κων/νου και Χρήστου Δημητρίου
Χωματσά, 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.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα
ανωτέρω και την εισήγηση του Αντιδημάρχου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(για το θέμα υπερψηφίζει και ο Πρόεδρος της ΔΚ Ιουλίδας κ. Μανούσος Ψημίτης)
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1. Εγκρίνει την απευθείας αγορά ακινήτου που εφάπτεται στη δυτική πλευρά του
κοιμητήριου, ιδιοκτησίας Νικόλαου Πορίχη του Κων/νου και Χρήστου Δημητρίου
Χωματσά, 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
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 286/2018
Θέμα 5: Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δήμου Κέας.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 5ο 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 289/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
προτείνουμε την 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

Υπηρεσία Ύδρευσης
Κ.Α.Ε.

25.6211.0001

25.6262.0003

25.6262.0013

25.6264.0004
25.6613
25.6633.0003
25.6654.0002

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος
για φωτισμό οδών, Πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας
Παροχή υπηρεσίας για έκτακτες
ανάγκες ΒΙΟΚΑ
Επισκευή και συντήρηση
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
αντλιοστασίων ύδρευσης αποχέτευσης
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων
Προμήθεια εντύπων και υλικών
μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων
Προμήθεια χημικού υλικού για
την μονάδα αφαλάτωσης
Προμήθεια λοιπού υλικού

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

75.000,00

12.800,00

87.800,00

4.000,00

-2.000,00

2.000,00

6.000,00

-2.000,00

4.000,00

6.000,00

-3.000,00

3.000,00

2.000,00

-1.300,00

700,00

7.000,00

-4.000,00

3.000,00

500,00

-500,00

0,00

100.500,00

0,00

100.500,00
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Λοιπές Δαπάνες

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

00.6726.0001

Δικαίωμα Ο.Τ.Α. από Τ.Α.Π.

4.200,00

500,00

4.700,00

15.000,00

5.600,00

20.600,00

4.000,00

-2.000,00

2.000,00

5.000,00

-2.500,00

2.500,00

2.000,00

-800,00

1.200,00

2.000,00

-800,00

1.200,00

32.200,00

0,00

32.200,00

10.6211.0001

30.6279.0002
30.6279.0007
35.6692

35.6693

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος
για φωτισμό οδών, Πλατειών και
κοινοχρήστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας
Απομάκρυνση φερτών υλών από
παραλίες με μηχανικά μέσα
Παροχή υπηρεσίας για την
απομάκρυνση μπαζών
Προμήθεια σπόρων, φυτών,
δενδρυλλίων και έτοιμου
χλοοτάπητα
Προμήθεια φυτοπαθολογικού
υλικού, λιπασμάτων και
βελτιωτικών εδάφους

Η ανωτέρω αναμόρφωση δεν μεταβάλει το αποθεματικό του Δήμου.
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 289/2018 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού
έτους 2018 Δήμου Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 287/2018
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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 12/9/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία τεχνικής βοήθειας υλοποίησης έργων της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 384/2017 απόφαση Δημάρχου, από τον ανάδοχο κ. Χρήστο Α. Στριγγάρη,
έναντι συνολικού ποσού 8.060,00 €.
2. Το από 20/11/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία μεταφοράς και επεξεργασίας Ζ.ΥΠ. στο νέο δημοτικό σφαγείο, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 224/2016 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία FARGECO HELLAS
Ε.Π.Ε., έναντι συνολικού ποσού 1.240,00 €.
3. Το από 4/12/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο χρήσης έτους 2015 Δήμου Κέας, σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 287/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε., έναντι
συνολικού ποσού 5.704,00 €.
4. Το από 07/11/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία δικαστικού επιμελητή για επιδόσεις σε δικαιούχους της απαλλοτρίωσης από το
ΧΥΤΑ Κέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 695/2018 απόφαση Δημάρχου, από τον ανάδοχο κ.
Φουντούκη Ε. Νικόλαο, έναντι συνολικού ποσού 539,40 €.
5. Το από 15/11/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού για την ΄΄Προμήθεια υγρών
καυσίμων & ελαιολιπαντικών΄΄, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 759/2018 απόφαση Δημάρχου,
από την ανάδοχο εταιρεία Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ-Ι. ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ Ο.Ε., έναντι
συνολικού ποσού 83,70 €.
6. Το από 9/11/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία καταπολέμησης κουνουπιών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 156/2017 απόφαση
Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., έναντι
συνολικού ποσού 2.176,20 €.
7. Το από 13/11/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία καταχώρησης αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών και
δικαιωμάτων χρήσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 752/2018 απόφαση Δημάρχου, από την
ανάδοχο εταιρεία ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε., έναντι συνολικού ποσού 314,46 €.
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8. Το από 14/11/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία καταχώρησης αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών και
δικαιωμάτων χρήσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 752/2018 απόφαση Δημάρχου, από την
ανάδοχο εταιρεία ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε., έναντι συνολικού ποσού 369,02 €.
9. Το από 4/12/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία αποστολής έντυπου υλικού του Δήμου στην έκθεση Athens International Tourism
Expo, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 815/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., έναντι συνολικού ποσού 121,94 €.
10. Το από 17/09/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία έκδοσης εισιτηρίων για τη μετακίνηση του κλιμακίου, στο πλαίσιο διοργάνωσης
τετραήμερου δωρεάν ιατρικών εξετάσεων και εθελοντικής αιμοδοσίας, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 603/2018 απόφαση Δημάρχου, από το Ναυτικό Πρακτορείο ΛΕΠΟΥΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ –
ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΤΟ ΣΤΕΓΑΔΙ ΟΕ, έναντι συνολικού ποσού 86,60 €.
(διόρθωση της υπ’ αριθμ. 245/2018 απόφασης του Δ.Σ. που είχε εγκρίνει το πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής συνολικού ποσού 97,60 €)
11. Το από 12/11/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία “Μυοκτονίας, απολύμανσης και απεντόμωσης νέου δημοτικού σφαγείου”,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 479/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία
ENGCO Ν.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΣΙΑ ΕΕ, έναντι συνολικού
ποσού 533,20 €.
12. Το από 20/11/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία “Μεταφορά ανταλλακτικού για όχημα του Δήμου για επισκευή”, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 763/2018 απόφαση Δημάρχου, από τον ανάδοχο Συμεών Μορφωνιό, έναντι
συνολικού ποσού 124,00 €.
13. Το από 26/11/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία “Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την κατάρτιση περιγραμμάτων
θέσεων εργασίας στο Δήμο Κέας ”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 361/2018 απόφαση
Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία Στέλιος Καραγιλάνης Υποστήριξη Επιχειρήσεων
Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., έναντι συνολικού ποσού 4.960,00 €.
14. Το από 22/11/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
Παροχή υπηρεσίας δημοσίευσης της με αριθμ.πρωτ. 4245-16/11/2018 περίληψης
διακήρυξης για την “Προμήθεια ανταλλακτικών (μετά εργασιών επισκευής και συντήρησης)
των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Κέας”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 774/2018
απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ-Ι. ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ
Ο.Ε., έναντι συνολικού ποσού 71,30 €.
15. Το από 22/11/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
Παροχή υπηρεσίας δημοσίευσης της με αριθμ.πρωτ. 4242-16/11/2018 περίληψης
διακήρυξης για την “Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας Δήμου Κέας 2019-2020”, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 775/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία Ε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ-Ι. ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ Ο.Ε., έναντι συνολικού ποσού 74,40 €.
16. Το από 15/11/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία επισκευής της παιδικής χαράς Κορησσίας Δήμου Κέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
712/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ΑΤΜΑΚΟΜ Α.Ε., έναντι
συνολικού ποσού 1.990,80 €.
17. Το από 30/11/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία «Νομικές συμβουλές για την συμβολαιογραφική πράξη δωρεάς του ασθενοφόρου
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οχήματος του Δήμου Κέας στη ΔΥΠΕ», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 233/2018 (ΑΔΑ:
ΨΙΖΧΩΕΔ-6ΩΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, από την
δικηγορική εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ και ΣΙΜΟΥ (ΑΜ ΔΣΑ 80485),
έναντι συνολικού ποσού 595,20 €.
18. Το από 04/12/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία «Έξοδα μεταφοράς/φορτοεκφορτωτικά (μεταφορά σειρήνας συναγερμού πολιτικής
άμυνας για επισκευή», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 724/2018 (ΑΔΑ: 6ΣΦΕΩΕΔ-ΧΛ1)
απόφαση Δημάρχου, από τον ανάδοχο Σπύρο Κώνστα, έναντι συνολικού ποσού 62,00 €.
19. Το από 04/12/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία «Επισκευή σειρήνα συναγερμού πολιτικής άμυνας», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
724/2018 (ΑΔΑ: 6ΣΦΕΩΕΔ-ΧΛ1) απόφαση Δημάρχου, από τον ανάδοχο Δημήτριο
Τσιμίλα, έναντι συνολικού ποσού 372,00 €.
20. Το από 30/11/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου μηνός Νοεμβρίου 2018, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 732/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., έναντι συνολικού ποσού 89,28 €.
21. Το από 07/12/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία “Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού του Δήμου”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
368/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ,
έναντι συνολικού ποσού 12.846,40 €.
22. Το από 06/12/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία “Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου νερού και θαλάσσιων υδάτων 2017-18”, σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 547/2017 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ, έναντι συνολικού ποσού 533,20 €.
23. Το από 12/11/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία “Παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Πρωτοδικείου Σύρου”, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 267/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, από την ανάδοχο δικηγόρο
Χαρίκλεια Κων.Δεκαβάλλα, έναντι συνολικού ποσού 186,00 €.
24. Το από 27/11/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία “Εγκατάστασης πολυλειτουργικού εκπτυπωτή στο ΚΕΠ Δήμου Κέας”, σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 708/2018 απόφαση Δημάρχου, από τον ανάδοχο κ.Περικλή Μαυραγάνη,
έναντι συνολικού ποσού 310,00 €.
25. Το από 03/12/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την
εργασία “Τεχνική εξυπηρέτηση και υποστήριξη της αυτόματης ψηφιακής μηχανής
γραμματοσήμανσης του Δήμου Κέας”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 130/2018 απόφαση
Δημάρχου, από τον ανάδοχο εταιρία Παπακοσμάς Ντατατέχνικα ΕΠΕ, έναντι συνολικού
ποσού 75,31 €.
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.
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Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 288/2018
Θέμα 7ο: Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 270/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
περί κάλυψης δαπάνης παροχής επιδόματος σίτισης και στέγασης εκπαιδευτικού.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 7 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την υπ’αριθμ.270/2018
απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την χορήγηση επιδόματος σίτισης και
στέγασης στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό μειωμένου ωραρίου κ. Ναλμπάντη Κωνσταντίνο,
που υπηρετεί στα Δημοτικά Σχολεία Κορησσίας και Αγ.Νικολάου Κατωμεριάς Κέας
σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 349 του Ν.4512/2018 (Α΄5/17-1-2018), το οποίο
αντικατέστησε το άρθρο 32 του Νόμου 4483/ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-2017.
Πιο συγκεκριμένα εγκρίθηκε ποσό 400,00€ για το χρονικό διάστημα από την
ημερομηνία ανάληψης της υπηρεσίας του, ήτοι την 8/10/2018 έως την 31 Δεκεμβρίου 2018,
ενώ για το έτος 2019 η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 150,00€ μηνιαίως και μέχρι τη
λήξη της θητείας του.
Για τον ορθό επιμερισμό του ποσού των 400,00€ έτους 2018, υπολογίζεται ότι αυτό θα
ανέλθει στο ποσό των 130,00€ μηνιαίως για την ανωτέρω χρονική περίοδο.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα της υπ’αριθμ. 270/2018 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το άρθρο 32 του Νόμου
4483/ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-2017, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 349 του Ν.4512/2018
(Α΄5/17-1-2018), την υπ’αριθμ.270/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά
από διαλογική συζήτηση και την εισήγηση του Δημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τροποποιεί την υπ’αριθμ.270/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί κάλυψης
δαπάνης παροχής επιδόματος σίτισης και στέγασης στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό
μειωμένου ωραρίου κ. Ναλμπάντη Κωνσταντίνο, που υπηρετεί στα Δημοτικά Σχολεία
Κορησσίας και Αγ.Νικολάου Κατωμεριάς Κέας, ως προς την ανάλυση του ποσού των
400,00€, από την ανάληψη της υπηρεσίας του έως το τέλος του 2018, και εγκρίνει σε
μηνιαία βάση το ποσό των 130,00€.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 289/2018
Θέμα 8ο: Αίτημα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας στο Δήμο Κέας για
χορήγηση έκτακτης επιχορήγησης.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Κ., κ. Στέφανο Βρεττό, ο
οποίος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, το Δ.Σ. της ΚΕΔΚ με
την υπ’ αριθμ.36/2018 ομόφωνη απόφασή του (ΑΔΑ:6ΓΟΖΟΕΧ8-1ΓΜ ), ενέκρινε την
υποβολή αιτήματος προς το Δ.Σ. του Δήμου Κέας για την έγκριση καταβολής έκτακτης
επιχορήγησης ποσού 5.000,00€.
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Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι:
«Για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν για τη συντήρηση και επισκευή των
τεσσάρων πιάνων της Κοινωφελούς Επιχείρησης καθώς και τη δαπάνη που αφορά την
αγορά εξοπλισμού ειδών γυμναστηρίου για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού
Γυμναστηρίου, και λαμβάνοντας υπόψη τον απολογισμό εσόδων-εξόδων της ΚΕΔΚ,
καλούμαστε να εγκρίνουμε και να υποβάλλουμε προς ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο,
την υποβολή αιτήματος για την καταβολή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 5.000,00 €,
προκειμένου να καλυφθούν οι εν λόγω δαπάνες.
Ως εκ τούτου εισηγούμαστε την έγκριση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ. για υποβολή αιτήματος
προς το Δήμο Κέας, για την καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης ποσού 5.000,00 € προς
την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κέας.»
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
υποβολή αιτήματος από την ΚΕΔΚ προς το Δ.Σ. του Δήμου Κέας για την έγκριση
καταβολής έκτακτης επιχορήγησης ποσού 5.000,00€ της επιχείρησης,[(αριθμ. απόφασης
36/2018(ΑΔΑ:6ΓΟΖΟΕΧ8-1ΓΜ )], το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, και την εισήγηση του
Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Κ.,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου προς την Κοινωφελή
Επιχείρηση Δήμου Κέας, ύψους 5.000,00€ για την κάλυψη των δαπανών όπως
περιγράφονται ανωτέρω. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6738.0003 του
προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το οικονομικό έτος 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 290/2018
Θέμα 9ο: Αίτημα κάλυψης δαπανών μετακίνησης και διαμονής κλιμακίου Κινητής
Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Θώδος εισηγούμενος το 9ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, η Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ & Δ. Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ
αιτείται, με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1792/28-11-2018 έγγραφό της, την κάλυψη των δαπανών
διαμονής και μετακίνησης του κλιμακίου Κέας για το έτος 2019. Συγκεκριμένα στο έγγραφο
αναφέρεται ότι:
« Η κινητή μονάδα ΨΥ ΕΠΑΨΥ δραστηριοποιείται από το 2003 σε δώδεκα νησιά των
ΒΑ και Δυτικών Κυκλάδων, μεταξύ των οποίων είναι και η Κέα. Στην προσπάθειά μας να
εξασφαλίσουμε τη σταθερή συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία μας σε όλα τα νησιά, παρέχοντας
υπηρεσίες με σεβασμό και ποιότητα στους κατοίκους, πολλοί δήμοι των Κυκλάδων έχουν
σταθεί-και συνεχίζουν ακόμη να στέκονται, μεταξύ των οποίων και ο δικός σας-αρωγοί αυτής
της προσπάθειας ».
Ειδικότερα για την Κέα, πέραν των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που παρέχονται στους
κατοίκους του νησιού, υπάρχουν πολλές παράλληλες δράσεις , οι οποίες, σε συνεργασία με
τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς, με το νοσοκομείο, τα σχολεία, και τις τοπικές αρχές,
προάγουν την υγεία και την κοινωνική συνοχή σε όλα τα επίπεδα.
Το αίτημά μας για κάλυψη δαπανών διαμονής και μετακίνησης για κάθε θεραπευτή
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διαμορφώνεται ως εξής:
1. Φέξη Παναγιώτα,ψυχίατρος - 1 ημέρα/μήνα, (1 ταξίδι Λαύριο-Κέα).
2. Κουρτζή Ανθή,ψυχολόγος-4 ημέρες/μήνα, (2 διανυκτερεύσεις,2 ταξίδια Λαύριο -Κέα)
3. Σουλιώτη Έστερ, ψυχολόγος -4 ημέρες/μήνα, (2 διανυκτερεύσεις,2 ταξίδια Λαύριο -Κέα)
Συγκεκριμένα, το αίτημα για κάλυψη δαπανών διαμονής και μετακίνησης αναλύεται ως
εξής:
Συνολικό μηνιαίο κόστος διαμονής: Ποσό: 180,00€
Συνολικό μηνιαίο κόστος εισιτηρίων: Ποσό: 125,00€
Συνολικό μηνιαίο κόστος αυτοκινήτου: Ποσό: 112,00€
Ευχαριστούμε για την υποστήριξη στο έργο μας και την ενίσχυση της δράσης της Κινητής
Μονάδας και παραμένουμε στη διάθεσή σας.».
Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε υπέρ της κάλυψης των δαπανών διαμονής και
μετακίνησης του κλιμακίου θεραπευτών Κέας, της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ &
Δ. Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ για το έτος 2019. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6423
«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του
Δήμου Κέας για την κάλυψη του μηνιαίου κόστους των εισιτηρίων και της διαμονής, και
τον ΚΑ 15.6234 «Μισθώματα μεταφορικών μέσων» για την κάλυψη του μηνιαίου κόστους
ενοικίασης αυτοκινήτου, μετά την έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου
Κέας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις
διατάξεις των άρθρων 65,67,69 και 94 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 75 παρ. Ε(2) του Ν.
3463/2006, το υπ’ αριθμ. Πρωτ.1792/28-11-2018 έγγραφo της Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ
& Δ. Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει:
-Την κάλυψη των δαπανών διαμονής και μετακίνησης για κάθε ειδικό θεραπευτή της
Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ του κλιμακίου Κέας για το
έτος 2019 ως εξής:
1. Φέξη Παναγιώτα,ψυχίατρος - 1 ημέρα/μήνα, (1 ταξίδι Λαύριο-Κέα).
2. Κουρτζή Ανθή,ψυχολόγος-4 ημέρες/μήνα, (2 διανυκτερεύσεις,2 ταξίδια Λαύριο -Κέα)
3. Σουλιώτη Έστερ, ψυχολόγος -4 ημέρες/μήνα, (2 διανυκτερεύσεις,2 ταξίδια Λαύριο -Κέα)
Συγκεκριμένα, το αίτημα για κάλυψη δαπανών διαμονής και μετακίνησης αναλύεται ως
εξής:
Συνολικό μηνιαίο κόστος διαμονής: Ποσό: 180,00€
Συνολικό μηνιαίο κόστος εισιτηρίων: Ποσό: 125,00€
Συνολικό μηνιαίο κόστος αυτοκινήτου: Ποσό: 112,00€
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6423 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
τρίτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Κέας για την κάλυψη του μηνιαίου
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κόστους των εισιτηρίων και της διαμονής, και τον ΚΑ 15.6234 «Μισθώματα μεταφορικών
μέσων» για την κάλυψη του μηνιαίου κόστους ενοικίασης αυτοκινήτου, μετά την έγκριση
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Κέας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 291/2018
Θέμα 10ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθειας υγρών απόφραξης”.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 156/2018
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε δέσμευση και διάθεση πίστωσης,
από τον προϋπολογισμό εξόδων οικ.έτους 2018 για την Προμήθειας υγρών απόφραξης και
την υπ' αριθ. 313/2018 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου ανάδοχος κατέστη η εταιρία
«Γιάννης Πορίχης – Γιώργος Πούλης Ο.Ε.».
Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της προμήθειας (24/06/2018) κατατέθηκε στην
Υπηρεσία μας αίτημα του αναδόχου, συνοδευόμενο και από έγγραφο αδυναμίας του
προμηθευτή του, μέσω του οποίου η ανάδοχος εταιρεία «Γιάννης Πορίχης – Γιώργος
Πούλης Ο.Ε.» ζητά την χορήγηση της παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της υπ’αριθ.
313/2018 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου της προμήθειας υγρών απόφραξης, για τέσσερις
(4) μήνες, έως τις 24/10/2018. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 168/2018.
Καθώς πλησιάζει η χρονική λήξη της προμήθειας (24/10/2018) κατατέθηκε στην
Υπηρεσία μας αίτημα του αναδόχου, συνοδευόμενο και από έγγραφο αδυναμίας του
προμηθευτή του λόγω έλλειψης, μέσω του οποίου η ανάδοχος εταιρεία «Γιάννης Πορίχης –
Γιώργος Πούλης Ο.Ε.» ζητά την χορήγηση της παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της
υπ’αριθ. 313/2018 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου της προμήθειας υγρών απόφραξης, έως
τις 30/11/2018. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 249/2018.
Καθώς πλησιάζει η χρονική λήξη της προμήθειας (30/11/2018) κατατέθηκε στην
Υπηρεσία μας αίτημα του αναδόχου, συνοδευόμενο και από έγγραφο αδυναμίας του
προμηθευτή του λόγω έλλειψης, μέσω του οποίου η ανάδοχος εταιρεία «Γιάννης Πορίχης –
Γιώργος Πούλης Ο.Ε.» ζητά την χορήγηση της παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της
υπ’αριθ. 313/2018 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου της προμήθειας υγρών απόφραξης, έως
τις 30/01/2019.
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 3η παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθειας υγρών απόφραξης”
από την εταιρεία «Γιάννης Πορίχης – Γιώργος Πούλης Ο.Ε.» έως 30/01/2019.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 292/2018
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Θέμα 11ο: Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στην Ε.Σ.Ε. Α/θμιας Εκπαίδευσης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος
εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με έγγραφό της η
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας μας προωθεί την υπ’ αρίθμ. 9/21.11.2018 απόφασή της,
καθώς και την υπ’ αρίθμ. 36/14.11.2018 απόφαση της ΕΣΕ Α’ θμιας Εκπ/σης του Δήμου με
τις οποίες ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο η έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της ΕΣΕ
με το ποσό των 5.000,00€.
Όπως αναφέρετε στις ανωτέρω αποφάσεις, η επιχορήγηση ζητείται προκειμένου να
καλυφθούν έκτακτες ανάγκες θέρμανσης του Δημοτικού Σχολείου Ιουλίδας Κέας. Παρόλο
που πρόκειται για πάγια ανάγκη, η μεταστέγαση του σχολείου σε νέο κτήριο, με πολύ
περισσότερες αίθουσες διδασκαλίας, διδασκόντων, εργαστήρια και λοιπούς χώρους,
δημιουργεί ένα επιπλέον κόστος, το οποίο δεν δύναται να καλυφθεί από την τακτική
επιχορήγηση της ΕΣΕ Α’ θμιας Εκπ/σης.
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 158, παρ. 3 περ. ε του Ν. 2463/2006,
βάσει των οποίων οι έκτακτες επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του
Δήμου ή της Κοινότητας, αποτελούν υποχρεωτική δαπάνη, εισηγούμαστε θετικά για την εν
λόγω επιχορήγηση.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη και την εισήγηση της κας
Μορφωνιού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει έκτακτη επιχορήγηση στην Ε.Σ.Ε. Α/θμιας Εκπαίδευσης με το ποσό των
5.000,00€, το οποίο θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6739.0001 «Επιχορήγηση σε Σχολική Επιτροπή
Α/θμιας εκπαίδευσης» του Προϋπολογισμού 2018 στον οποίον υπάρχει εγγεγραμμένη
πίστωση.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 293/2018

Λύεται η συνεδρίαση.
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Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Θώδος

Τα μέλη
1. Γεώργιος Πατητής
2. Εμμανουήλ Λέανδρος
3. Δημήτριος Καβαλιέρος
4. Στέφανος Βρεττός
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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