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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                     

         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 

της 18ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 

την  2
ας

  Νοεμβρίου 2016 

 

 

Σήμερα, την 2
α
 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 συνήλθε το Δημοτικό 

Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου 

την Ιουλίδα, ύστερα από την 5836/27-10-2016 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                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ       

                           

1. Στέφανος Αθ. Βρεττός    1. Γεώργιος Δ. Πατητής   
2. Δημήτριος Νικ. Καβαλιέρος  2. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος    
3. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη  3. Νικόλαος Αυγ. Πολίτης   
4. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού  4.Βασιλική Δ. Δεμένεγα 
5. Αντώνιος Β. Παούρης   5. Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος 
6. Νικόλαος Αντ. Ζουλός  6. Σώζα Αντ. Μουζάκη 
7. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου  7. Νικόλαος Στ. Παούρης   
8.Δημήτριος Ν. Μουζάκης    8. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος 
9.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας  

 (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
  

                                                                              

 

 

 

 

 
Στη συνεδρίαση παρίστανται 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 

18
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2/11/2016 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5836/27-10-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 
 

 

Θέμα 1
ο
 : Λήψη απόφασης επί ενστάσεως κατά της διακήρυξης συνοπτικού 

μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου, 

με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά για την εργασία “ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”. [εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]. 

 

Θέμα 2
ο
 :  Καθιέρωση χρήσης σήματος δηλωτικού του Δήμου Κέας (λογότυπο) 

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]. 

 

Θέμα 3
ο
 : Γνωμοδότηση επί μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στη 

«Λειτουργία υφιστάμενου Σταθμού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας 

“VODAFONE – PANAFON S.A.”, που βρίσκεται εγκατεστημένος στη θέση 

«ΧΑΒΟΥΝΑ» Δήμου Κέας, με κωδικό «1101198 ΚΕΑ ΝΟΤΙΑ» [εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

 

Θέμα 4
ο
 :  Αποδοχή Οριστικής Μελέτης Δικτύων του έργου «Μελέτη Αποχέτευσης 

Δήμου Κέας». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 
 

Θέμα 5
ο
 : Έγκριση τροποποίησης σύμβασης του υποέργου 1 «Βελτίωση και 

επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Κέας» της ομότιτλης ενταγμένης στο Ε.Π. 

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη, βάσει του 2
ου

 ΑΠΕ, πράξης με κωδ. ΟΠΣ 

383586. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]. 

 

Θέμα 6
ο
 : Έγκριση του 1

ου
 ΑΠΕ του έργου “Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου 

Γιαλισκαρίου – Κορησσίας”. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]. 

 

Θέμα 7
ο
 : Έγκριση του 2

ου
 ΑΠΕ του έργου “Ολοκλήρωση Εργασιών Σφαγείου 

Κέας”. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]. 
 
Θέμα 8

ο
 : Έγκριση του 1

ου
 Συγκριτικού πίνακα για τη «Μελέτη Αποχέτευσης 

Δήμου Κέας. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι. Ευαγγέλου]. 
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Θέμα 1
ο
 : Λήψη απόφασης επί ενστάσεως κατά της διακήρυξης συνοπτικού 

μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση 

τιμολογίου, με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά για την εργασία “ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΚΕΑΣ”.  
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι: 

Με το υπ’αριθμ. 5882/31-10-2016 έγγραφο μας διαβιβάστηκε το από 5881/31-

10-2016 πρακτικό της Επιτροπής εξέτασης-αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών 

για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, το οποίο παρατίθεται 

αυτούσιο: 
«……………ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ & 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

“ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ” 

 

Στα γραφεία του Δήμου Κέας σήμερα Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10:00 συνεδρίασε η επιτροπή 

εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 248/2016 (ΑΔΑ: 

7Λ87ΩΕΔ-ΠΟΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, αποτελούμενη από τους : 

 

Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως πρόεδρος 

Ιωάννη Πορίχη, ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων, ως μέλος 

Μαριάννα Μωραΐτη, ΔΕ1 Διοικητικός, ως μέλος 

   

Μας κατατέθηκε το με αριθμ.πρωτ. 5849/27.10.2016 έγγραφο με το οποίο μας διαβιβάστηκε το υπ΄ 

αριθμ. 5847/27.10.2016 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης προσφορών 

παροχής γενικών υπηρεσιών “Παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό δημοτικών κτιρίων Δήμου 

Κέας”, στο οποίο αναφέρονται τα εξής : 

 

[………ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

“ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ” 

 

Στα γραφεία του Δήμου Κέας σήμερα Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 13:00 συνεδρίασε 

η επιτροπή του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 247/2016 (ΑΔΑ: 

Ω0ΠΑΩΕΔ-ΓΗΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, αποτελούμενη από 

τους :  

1. Βασιλική Πετρή, ΔΕ 28 Χειριστών Η/Υ, ως Πρόεδρος 

2. Λεονάρδο Μορφωνιό, ΥΕ 16 Εργάτη καθαριότητας, ως Μέλος 

3. Γεωργία Μπουγάδη, ΤΕ 17 Λογιστικού - Διοικητικού, ως Μέλος 

   

Μας κατατέθηκαν : 

1)  Η υπ΄αριθμ. 5742/21-10-16 “ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΔΗΛΩΣΗ” της εταιρείας με διακριτικό τίτλο 

“ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS Α.Ε.”, η οποία περιήλθε με fax στα 

γραφεία του Δήμου Κέας στις 21-10-2016. 

2) Η υπ΄αριθμ. 5837/27-10-2016 προσφορά της Φλωρεντίας Αναγνώσταρου 

3) Η υπ΄αριθμ. 5803/26-10-2016 προσφορά της ICM INTERNATIONAL CLEANING 

METHODS Α.Ε. 

4)  Η υπ΄αριθμ. 5840/27-10-2016 προσφορά της IRIS CLEAN OE 

5)  Η υπ΄αριθμ. 5842/27-10-2016 προσφορά της ΑΦΟΙ ΣΙΔΕΡΗ Ι.Κ.Ε. 

 

Αφού αναγνώστηκε η υπ΄αριθμ. 5742/21-10-16 “ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΔΗΛΩΣΗ” της εταιρείας με 
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διακριτικό τίτλο “ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS Α.Ε.” και λαμβανομένου 

υπόψη ότι : 

 

α) Η εν λόγω “ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΔΗΛΩΣΗ” καταλήγει ότι “Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για την 

ακύρωση, άλλως για την τροποποίηση του ανωτέρω όρου, καθώς, όπως ανωτέρω 

σημειώθηκε, συνιστά συνθήκη άνισης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων, ενώ 

επιφυλασσόμεθα ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός μας ενώπιον πάσης δημοσίου ή 

δικαστικής αρχής για την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας”, δηλαδή εκφράζει 

αντίρρηση στην υπ΄αριθμ. 239/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί “Έγκριση της 

μελέτης, σύνταξη της διακήρυξης και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για τoν 

καθαρισμό δημοτικών κτιρίων του δήμου Κέας”, την διαβιβάζουμε στην Επιτροπή 

εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και γενικών υπηρεσιών παρακαλούμε για τις δικές τους ενέργειες. 

 

β) Αναβάλλουμε την αποσφράγιση των προσφορών έως ότου αποφασίσει για το θέμα το 

αρμόδιο συνολικό όργανο (δημοτικό συμβούλιο). 

 

Οι διαγωνιζόμενοι θα ειδοποιηθούν εγγράφως για την νέα ημερομηνία αποσφράγισης των 

προσφορών που αφορούν στην “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ” 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

     Βασιλική Πετρή                 Λεονάρδος  Μορφωνιός                     Γεωργία Μπουγάδη 

          ΔΕ 28 Χειριστών Η/Υ         ΥΕ Εργάτης καθαριότητας            ΤΕ 17 Λογιστικού – Διοικητικού…..] 

 

Σε συνέχεια του παραπάνω αναγνώστηκε η “ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΔΗΛΩΣΗ” της εταιρείας με διακριτικό τίτλο 

“ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS Α.Ε.”, η οποία περιήλθε στην υπηρεσία εμπρόθεσμα 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 (Α /147/8-8-2016). 

 

Μετά την ανάγνωση της επιστολής δεν προκύπτει εκ πρώτης ότι το εν λόγω έγγραφο αφορά σε ένσταση. 

Παρόλα αυτά στην τελευταία παράγραφο γίνεται αναφορά για ακύρωση ή τροποποίηση του άρθρου 8 της 

υπ΄αριθμ.5582/14-10-2016 διακήρυξης του όρου που αφορά στην “Υπεύθυνη δήλωση στην οποία σε 

περίπτωση που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κέας θα ορίζουν αντίκλητο ο οποίος θα είναι 

σχετικός με το αντικείμενο, θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Κέας και θα δέχεται τις 

εντολές και τις καθοδηγήσεις για την εκτέλεση των εργασιών. Σε αυτή την περίπτωση υπεύθυνη δήλωση 

του αντικλήτου ότι αποδέχεται το ρόλο αυτό”, το οποίο  παραπέμπει σε ένσταση κατά των όρων της 

διακήρυξης, η οποία όμως δεν συνοδεύεται από το νόμιμο παράβολο που προβλέπεται στο άρθρο 127 του 

Ν. 4412/2016 (Α /147/8-8-2016) και ως εκ τούτου κρίνεται μη παραδεκτή. 

 

Περαιτέρω ως αναφορά στα αναγραφόμενα στην υπ΄αριθμ. 5742/21-10-16 “ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΔΗΛΩΣΗ” 

της εταιρείας με διακριτικό τίτλο “ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS Α.Ε.” 

επισημαίνουμε τα κάτωθι:  

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 182 παρ. 4 και 5 του Ν. 4412/2016 κατά την υπογραφή του συμφωνητικού 

ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και τον αντίκλητό του. Αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται φυσικό 

πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσα Υπηρεσίας και αποδέχεται τον διορισμού του με 

δήλωση που περιλαμβάνεται στο κείμενο της σύμβασης ή υποβάλλεται με ιδιαίτερο έγγραφο. Αντίκλητος 

δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του αναδόχου, εφόσον κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας.  

Προκύπτει ξεκάθαρα από τα παραπάνω ότι ο συγκεκριμένος όρος της διακήρυξης ΔΕΝ “μεροληπτεί 

ξεκάθαρα υπέρ των υποψηφίων που είναι κάτοικοι του νησιού, ενώ αποκλείει αυτομάτως όλους 

τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, άλλως καθιστά τη συμμετοχή τους άνιση και δυσχερή και όχι 

φυσικά επί ίσους όρους”. 

Η ανάγκη να είναι ο αντίκλητος μόνιμος κάτοικος και γνώστης του αντικειμένου προκύπτει από τη φύση 

του αντικειμένου, καθόσον υπάρχει ανάγκη για επικοινωνία σε καθημερινή βάση ή υποδείξεις ενεργειών 

από την υπηρεσία σε ανύποπτο χρόνο, κάτι που καθιστά επιβεβλημένη την επιτόπια παρουσία και την 

ύπαρξη σχετικής εμπειρίας και ιδίας αντίληψης των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν. Ο όρος 

“μόνιμος κάτοικος” με την έννοια που περιγράφεται στο άρθρο 51 του Αστικού Κώδικα δεν εξαιρεί τον 

ορισμό αντικλήτου που έρχεται να εγκατασταθεί μόνιμα στην έδρα της διευθύνουσας υπηρεσίας, για το 
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χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι η “ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΔΗΛΩΣΗ” της εταιρείας με 

διακριτικό τίτλο “ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS Α.Ε.” εκφράζει αντιρρήσεις κατά 

των όρων της  υπ΄αριθμ.5582/14-10-2016 διακήρυξης εισηγούμαστε την κρίση αυτής ως μη παραδεκτή 

ένσταση καθόσον δεν συνοδεύεται από το νόμιμο παράβολο όπως προβλέπεται στο άρθρο 127 του Ν. 

4412/2016 (Α /147/8-8-2016). 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

 

        Δήμητρα Δεμένεγα      Ιωάννης Πορίχης             Μαριάννα Μωραΐτη 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών         ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων     ΔΕ1 Διοικητικός 
……………….» 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση επί των ανωτέρω και να 

ορίσει νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας 

υπόψη το ανωτέρω πρακτικό, την υπ΄αριθμ.5582/14-10-2016 διακήρυξη, όπως αυτή 

συντάχθηκε με την  υπ΄αριθμ. 239/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί 

“Έγκριση της μελέτης, σύνταξη της διακήρυξης και κατάρτιση των όρων 

δημοπράτησης για τoν καθαρισμό δημοτικών κτιρίων του δήμου Κέας” και τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1-Εγκρίνει το υπ’αριθμ.5881/31-10-2016 πρακτικό της Επιτροπής εξέτασης-

αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 

γενικών υπηρεσιών για την “ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”, αποδεχόμενο την ένσταση ως μη 

παραδεκτή 

2-Ορίζει ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών που αφορούν στην 

“ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”, την Παρασκευή, 4/11/2016 και ώρα 10:30 πμ. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 214/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 2
ας

  Νοεμβρίου 2016 
 

 

6 

Θέμα 2
ο
 :  Καθιέρωση χρήσης σήματος δηλωτικού του Δήμου Κέας (λογότυπο)  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι: 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του Ν 3852/2010(Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης): 

«Οι Δήμοι μπορούν να κάνουν χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος. Το σήμα 

καθορίζεται με απόφαση του οικείου συμβουλίου ύστερα από σύμφωνη γνώμη του 

συμβουλίου τοπωνυμιών, αφού συνεκτιμηθούν στοιχεία τα οποία σχετίζονται με την 

ιστορία την μυθολογία και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους.». 

Το αντίστοιχο προβλέπεται και στο άρθρο 09 παρ 02 του Νόμου 3463/2006 

(Νέος Κώδικάς Δήμων και Κοινοτήτων), σύμφωνα με το οποίο: «Οι Δήμοι μπορούν 

να κάνουν χρήση σήματος δηλωτικού της ιδιαιτερότητας του χώρου που αποτελεί την 

διοικητικής τους περιφέρεια. 

Το σήμα καθορίζεται με απόφαση του οικείου συμβουλίου κατά συνεκτίμηση 

των στοιχειών, τα οποία σχετίζονται με την ιστορία, τη μυθολογία και τα τοπικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου των 

Τοπωνυμιών». 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.14 του Νόμου 2539/1997 (Συγκρότηση 

Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης): 

«Στο επάνω αριστερό μέρος των εγγράφων και φακέλων αλληλογραφίας οι Ο.Τ.Α. 

μπορούν να έχουν προτυπωμένο σήμα, από την ιστορία, τη μυθολογία, ή τα τοπικά 

χαρακτηριστικά, δηλωτικό της ιδιαιτερότητας του χώρου που αποτελεί τη διοικητική 

περιφέρεια του Δήμου. 

Το σήμα αποφασίζεται από το δημοτικό συμβούλιο και επικυρώνεται η χρήση 

αυτού ύστερα από σύμφωνη γνώμη τού συμβουλίου των Τοπωνυμιών». Ο Δήμος μας 

έχει αποστείλει με το υπ’ αριθμ. 5454/07.10.2016 έγγραφό του, το σχετικό λογότυπο 

προς έγκριση. 

Τέλος σύμφωνα με τη εγκύκλιο υπ αριθ. 14 της 31/01/2011 (αρ. πρωτ 

5267/31-01-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διεκυβέρνησης όπως αυτή μας κοινοποιήθηκε: 

«Οι Δήμοι μπορούν να κάνουν χρήση, στη θέση του Εμβλήματος της Ελληνικής 

Δημοκρατίας σήματος Δηλωτικού του χώρου το οποίο αποτελεί τη διοικητική τους 

περιφέρεια, εφόσον αυτό έχει εγκριθεί σύμφωνα με την διαδικασία η οποία 

προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2του Καλλικράτη. Το συγκεκριμένο 

σήμα όμως, δεν τίθεται στη σφραγίδα των υπηρεσιών του Δήμου». 

Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται επί λέξει το εξής : 

«Οι Δήμοι οι οποίοι κάνουν χρήση σήματος δηλωτικού του χώρου ο οποίος αποτελεί 

τη διοικητική τους Περιφέρεια , σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στις 

διατάξεις του άρθρου 05 παρ.2 του Καλλικράτη, δεν μπορούν να θέσουν στη 

σφραγίδα το δηλωτικό σήμα αντικαθιστώντας έτσι το έμβλημα της Ελληνικής 

Δημοκρατίας. Το δηλωτικό σήμα χρησιμοποιείται μόνο στα έγγραφα και τους 

φακέλους αλληλογραφίας.». 

 

Σύμφωνα με τη μυθολογία, πρώτοι κάτοικοι της Κέας ήταν οι Νύμφες που 

ζούσαν κοντά στις πηγές, εξαιτίας των οποίων η Κέα τότε ονομαζόταν Υδρούσα. 

Μετά την εκδίωξή τους από ένα λιοντάρι, ανομβρία έπληξε το νησί μέχρι την έλευση 

του γιου του Απόλλωνα Αρισταίου, ύστερα από παράκληση των κατοίκων. Αυτός 

έσωσε το νησί από τη ξηρασία και την ανομβρία, θυσιάζοντας στο Δία Ικμαίο και 
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φροντίζοντας τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες να φυσούν στο νησί δροσεροί 

άνεμοι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατά τα Αρχαϊκά χρόνια η Κέα ήταν γνωστή ως Τετράπολις γιατί ιδρύθηκαν 

στο νησί τέσσερις πόλεις-κράτη, η Ιουλίδα, η Κορησσός, η Καρθαία και η Ποιήεσσα, 

με χωριστή διοικητική διάρθρωση, αλλά με ενωτική συνήθως παρουσία στην 

εξωτερική τους πολιτική. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα αρχαία νομίσματα που βρέθηκαν και στις τέσσερις πόλεις-κράτη 

αναπαριστούν κυρίως τον ημίθεο Αρισταίο, τον Ερμή, εικόνες από την αμπελουργία 

και τη μελισσοκομία. Τα περισσότερα όμως, από όποια πόλη κι αν είχαν εκδοθεί, 

στην πίσω όψη τους έφεραν το σύμβολο της Τετράπολις (τέσσερα τρίγωνα σε διάταξη 

σταυρού ή Χ, που παραπέμπουν σε ιστία ανεμόμυλου). 
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Η Κέα και οι δροσεροί της άνεμοι – ένα φουρφούρι-ανεμούριο που όλο 

γυρίζει. Η Τετράπολις Κέως ως ένα νησί με τις 4 «αδελφοποιημένες» πόλεις να 

μοιράζονται την ίδια γη, λαμπρό παράδειγμα οργάνωσης. 

 

Κι όλα αυτά μέσα σε έναν κύκλο, όχι όμως ολοστρόγγυλο. Σε έναν κύκλο από 

χέρι ανθρώπινο, σαν αρχαίο νόμισμα. Γιατί η Κέα είναι οι άνθρωποι της και το έργο 

τους, το πνεύμα τους και η ιστορία τους. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Λογότυπο, λοιπόν, του Δήμου Κέας απεικονίζει όλα τα παραπάνω: Τις 

τέσσερις αρχαίες πόλεις του νησιού, τα αρχαιολογικά ευρήματα (νομίσματα) και τον 

άνεμο που φυσά στην Κέα και που πάντα αποτελούσε σήμα – κατατεθέν της.  

 

Κατά την προσωπική μου εκτίμηση το σήμα αυτό είναι ιδιαίτερου δηλωτικού 

σήματος παρουσιάζει όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα  με τον 

τόπο μας και μπορεί να τύχει της δέουσας εγκρίσεως και αποδοχής από το αρμόδιο 

Συμβούλιο Τοπωνυμιών, δεδομένου ότι τελεί σε απόλυτη συνάφεια με την ιστορία 

την μυθολογία και τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής μας. 

 

Εισηγούμαι λοιπόν, να εγκρίνουμε και να υιοθετήσουμε το σχετικό λογότυπο, 

υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουμε τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου 

Τοπωνυμίων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, για την χρησιμοποίησή του ως 

ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος του Δήμου Κέας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο 
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άρθρο 5 παρ. 2 του Ν3852/2011 και τη σχετική εγκύκλιο 14/31-01-2011 του 

Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις 

ανωτέρω σχετικές διατάξεις και την εισήγηση του Δημάρχου 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει την υιοθέτηση του λογοτύπου ως απεικονίζεται ανωτέρω και τη 

χρήση αυτού ως δηλωτικού σήματος του Δήμου Κέας, σύμφωνα με τα 

διαλαμβανόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2 του Ν3852/2011 και τη σχετική εγκύκλιο 

14/31-01-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. Η χρήση του θα γίνεται σε όλα τα έγγραφα, αλληλογραφία, 

καθώς και έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό του Δήμου Κέας. 

2. Την υποβολή της παρούσας στο αρμόδιο Συμβούλιο Τοπωνυμιών για την 

παροχή σύμφωνης γνώμης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 215/2016 

 

 

 

Θέμα 3
ο
 : Γνωμοδότηση επί μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά 

στη «Λειτουργία υφιστάμενου Σταθμού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της 

εταιρείας “VODAFONE – PANAFON S.A.”, που βρίσκεται εγκατεστημένος στη 

θέση «ΧΑΒΟΥΝΑ» Δήμου Κέας, με κωδικό «1101198 ΚΕΑ ΝΟΤΙΑ»  
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 3
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι,  με το 

υπ’αριθμ.3252/2-8-2016 έγγραφό της η Οικονομική Επιτροπή της ΠΝΑ μας ζητά να 

γνωμοδοτήσουμε για τη ΜΠΕ σχετικά με τη λειτουργία υφιστάμενου Σταθμού Βάσης 

κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας “VODAFON-PANAFON S.A ”  που βρίσκεται 

εγκατεστημένη στη θέση ¨ΧΑΒΟΥΝΑ¨, Δ.Κέας με κωδικό «1101198 ΚΕΑ ΝΟΤΙΑ». 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει εκπονηθεί στο 

πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της τροποποίησης και μετέπειτα 

λειτουργίας του Σταθμού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFONE-

ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ με κωδική ονομασία 1101198 (ΚΕΑ ΝΟΤΙΑ), για τον οποίο 

έχει εκδοθεί από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ η υπ’ αρ. Πρωτ.:82123/7111/ 26/11/2012 απόφαση Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) Οι αιτούμενες δια της παρούσης ΜΠΕ 

τροποποιήσεις δεν περιλαμβάνουν την παραμικρή δομική αλλαγή. 

Ο εν λόγω Σταθμός Βάσης της VODAFΟΝΕ-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ είναι 

εγκατεστημένος, επί εδάφους, στη θέση “ΧΑΒΟΥΝΑ», της Δημοτικής Κοινότητας 

Ιουλίδος, του Δήμου Κέας, της Περιφερειακής Ενότητας Κέας-Κύθνου, της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
.
 

 Η θέση εγκατάστασης του Σταθμού βρίσκεται σε υψόμετρο 404,00 m και σε 

απόσταση περίπου 3000μ. από τον οικισμό Κούνδουρος . 
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Το έργο αφορά σταθμό κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE – 

ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., είναι εγκατεστημένος σε οικόπεδο 625.00m2 και βάσει της 

προτεινόμενης τροποποίησης αποτελείται από τα κάτωθι έργα:  

- Ένα (1) δικτυωτό ιστό στήριξης των κεραιών (αναρτημένου επί οικίσκου 

μηχανημάτων). Το συνολικό ύψος του από το έδαφος ανέρχεται σε 15.90m 

(συμπεριλαμβανομένου του αλεξικέραυνου).  

- Ένα (1) μεταλλικό οικίσκο τύπου container, στέγασης των μηχανημάτων του 

σταθμού διαστάσεων 6.60μ*3.00μ.*2.65μ. (ύψος) συμπεριλαμβανομένης της 

επένδυσης από λιθοδομή.  

- Κεραίες κινητής τηλεφωνίας: Έξι (6) κεραίες Vodafone/Wind που εκπέμπουν  

στα 800MHz, 900MHz, 1800MHz και 2100MHz .  

Έως δεκαπέντε (15) μικροκυματικές  

- Ένα (1) ειδικό ερμάριο (Pillar) όπου στεγάζονται οι ηλεκτρομηχανολογικές 

εγκαταστάσεις του σταθμού.  

- Μία (1) περίφραξη περιμετρικά του οικοπέδου εγκαταστάσεις του Σ.Β.Κ.Τ. 

Στον υπό μελέτη Σ.Β.Κ.Τ., στην υφιστάμενη κατάσταση βρίσκονται εγκατεστημένες 

τρεις (3) κεραίες της VODAFON. 

H προτεινόμενη τροποποίηση αφορά στην αντικατάσταση του εξοπλισμού, 

ήτοι την αναβάθμιση και επέκταση των κεραιοδιατάξεων και στην επένδυση με 

λιθοδομή του οικίσκου μηχανημάτων. Ο υπό μελέτη Σ.Β.Κ.Τ. είναι υφιστάμενος και η 

αιτούμενη περιβαλλοντική τροποποίηση αφορά στην αναβάθμιση των 

κεραιοδιατάξεων, γεγονός που αποτελεί αναγκαία εξέλιξη των κεραιών κινητής 

τηλεφωνίας. Συνεπώς η μόνη εναλλακτική λύση που δύναται να εξεταστεί είναι η 

μηδενική λύση, ήτοι η μη πραγματοποίηση της αιτούμενης αναβάθμισης. 

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνίας, με την παράλληλη 

αναβάθμιση και κατασκευή νέων σταθμών λήψης και εκπομπής σήματος και 

παράλληλη χρήση μηχανημάτων νέας τεχνολογίας, μεγαλύτερης χωρητικότητας και 

ποιοτικότερης ανάλυσης σήματος.  

Η εταιρεία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., με την εν λόγω τροποποίηση 

του σταθμού πυκνώνει και αναβαθμίζει το δίκτυό της, μεταφέροντας δεδομένα σε 

γειτονικούς σταθμούς μέσω των κεραιών και καθιστά εφικτή και πιο ευέλικτη την 

επικοινωνία των συνδρομητών της τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους συνδρομητές 

των άλλων δικτύων.  

Η επιλογή της τροποποίησης του συγκεκριμένου σταθμού στη συγκεκριμένη 

θέση σκοπεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των συνδρομητών της VODAFONE-

PANAFON Α.Ε.Ε.Τ., στο Δήμο Κέας, στη διατήρηση της τηλεπικοινωνιακής 

κάλυψης της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, την οποία η εταιρία εκ της 

Σύμβασής της με τις Ελληνικές αρχές είναι υποχρεωμένη να προσφέρει, και 

παράλληλα στην ελαχιστοποίηση της ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης της περιοχής 

συγκριτικά με πιθανή εγκατάσταση νέου σταθμού σε άλλη υποψήφια παραπλήσια 

θέση. 

Ως απόρροια του ανωτέρω λόγου προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις:  

1. Η προτεινόμενη ανανέωση-\τροποποίηση του ανωτέρω έργου αφορά στην 

αναβάθμιση και επέκταση των κεραιοδιατάξεων. Ειδικότερα, ο υπό μελέτη 

Σ.Β.Κ.Τ. βάσει της προτεινόμενης τροποποίησης αποτελείται από τα κάτωθι 

έργα:  

2. - Ένα (1) δικτυωτό ιστό στήριξης των κεραιών (αναρτημένου επί οικίσκου 

μηχανημάτων). Το συνολικό ύψος του από το έδαφος ανέρχεται σε 15.90m 

(συμπεριλαμβανομένου του αλεξικέραυνου).  
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3. - Ένα (1) μεταλλικό οικίσκο τύπου container, στέγασης των μηχανημάτων 

του σταθμού διαστάσεων 6.60μ*3.00μ.*2.65μ. (ύψος) συμπεριλαμβανομένης 

της επένδυσης από λιθοδομή.  

4. - Κεραίες κινητής τηλεφωνίας: Έξι (6) κεραίες Vodafone/Wind που 

εκπέμπουν  

5. στα 800MHz, 900MHz, 1800MHz και 2100MHz .  

6. Έως δεκαπέντε (15) μικροκυματικές  

7. - Ένα (1) ειδικό ερμάριο (Pillar) όπου στεγάζονται οι ηλεκτρομηχανολογικές 

εγκαταστάσεις του σταθμού.  

8. - Μία (1) περίφραξη περιμετρικά του οικοπέδου εγκαταστάσεις του Σ.Β.Κ.Τ.  

9. Στον υπό μελέτη Σ.Β.Κ.Τ., προτείνεται να εγκατασταθούν έξι (6) κεραίες 

Vodafone/Wind που εκπέμπουν στα 800MHz, 900MHz, 1800MHz και 2100MH.  

 

Με δεδομένο ότι με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6380/10.12.2015 έγγραφό του, ο Δήμος 

Κέας αιτήθηκε από την εταιρεία την έγγραφη αποστολή στοιχείων για το κατά πόσο η 

εγκατάσταση είναι νομίμως ηλεκτροδοτημένη, καθώς και τον αριθμό παροχής αυτής, 

έγγραφο στο οποίο δεν έλαβε ποτέ απάντηση. Φαίνεται ότι η εταιρεία δεν είναι 

πρόθυμη να συνεργαστεί και δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Δήμου στην παροχή 

πληροφοριών που τους ζητήθηκε. Λαμβάνοντας υπόψη και την αρνητική εισήγηση 

του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, εισηγούμαστε αρνητικά επί της ανωτέρω 

μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Για το θέμα ψηφίζει και ο Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας κ. 

Μανούσος Ψημίτης. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη 

την εισήγηση του Δημάρχου, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εισηγείται αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σχετικά με τη 

λειτουργία υφιστάμενου Σταθμού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας 

“VODAFON-PANAFON S.A ”  που βρίσκεται εγκατεστημένη στη θέση ¨ΧΑΒΟΥΝΑ¨, 

Δ.Κέας με κωδικό «1101198 ΚΕΑ ΝΟΤΙΑ». 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 216/2016 

 

Θέμα 4
ο
 :  Αποδοχή Οριστικής Μελέτης Δικτύων του έργου «Μελέτη 

Αποχέτευσης Δήμου Κέας». 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ. 171/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Κέας και την από 05/12/2003  

υπογραφείσα σύμβαση εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών για το έργο 

«Αποχέτευση Δήμου Κέας», ανατέθηκε στην εταιρεία «ΕΡΑΣΜΟΣ Σύμβουλοι 

Μηχανικοί Ε.Π.Ε.» με υψηλή ειδίκευση και εμπειρία σε εκπόνηση αντίστοιχων 

μελετών, έναντι προεκτιμώμενης αμοιβής  212.300,00€, πλέον ΦΠΑ. 

Κατόπιν της 210/2016 απόφασής μας με θέμα “Έγκριση τροποποίησης τεχνικής 

μελέτης έργου Αποχέτευση ΒΙΟΚΑ Κέας", μας διαβιβάστηκε ένα θεωρημένο 

αντίγραφο της Οριστικής Μελέτης Δικτύων της “Μελέτης Αποχέτευσης Δ. Κέας” από 
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τον Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων 

της ΠΝΑ. Θεωρούμε ότι αυτή είναι σωστή και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 

έργου. 

Επομένως, πρέπει να γίνει αποδοχή της παραπάνω μελέτης από το Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

διατάξεις των άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), την 

171/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Κέας , την από 05/12/2003  

υπογραφείσα σύμβαση εκπόνησης μελέτης για το έργο «Αποχέτευση Δήμου Κέας», 

στο πλαίσιο της οποίας ανατέθηκε η σύνταξη της Οριστικής Μελέτης Δικτύων του εν 

λόγω έργου  στην εταιρεία «ΕΡΑΣΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.», την 210/2016 

απόφασή μας με θέμα “Έγκριση τροποποίησης τεχνικής μελέτης έργου Αποχέτευση 

ΒΙΟΚΑ Κέας" και την από 24/10/2016  θεώρησή της από τον Προϊστάμενο του 

Τμήματος Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της ΠΝΑ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Αποδέχεται την Οριστική Μελέτη Δικτύων του έργου «Αποχέτευση Δήμου 

Κέας» που έχει ανατεθεί στην εταιρεία «ΕΡΑΣΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.» 

έναντι αμοιβής  που προβλέπεται στη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας με το Δήμο 

Κέας. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 217/2016 
 
 

Θέμα 5
ο
 : Έγκριση τροποποίησης σύμβασης του υποέργου 1 «Βελτίωση και 

επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Κέας» της ομότιτλης ενταγμένης στο Ε.Π. 

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη, βάσει του 2
ου

 ΑΠΕ, πράξης με κωδ. ΟΠΣ 

383586.  

 

Αναβάλλεται 

 

 

Θέμα 6
ο
 : Έγκριση του 1

ου
 ΑΠΕ του έργου “Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου 

Γιαλισκαρίου – Κορησσίας”.  
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 6
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με το υπ' αριθ. πρωτ. 

110475/3020/10-10-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων – Τμήμα 

Εκτελέσεως Έργων, μας διαβιβάστηκε ο 1ος ΑΠΕ για το έργο “Κατασκευή 

αποχετευτικού δικτύου Γιαλισκαρίου – Κορησσίας”, το οποίο επισυνάπτεται στην 

παρούσα. (1ος ΑΠΕ με την αιτιολογική έκθεση). 

Ο προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει : 

1-Τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής μελέτης του έργου, 

όπως αυτές προέκυψαν με την ολοκλήρωση του έργου 

2-Την αύξηση του ΦΠΑ από 16% σε 24%. 
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Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου καθώς και ότι οι 

επερχόμενες μεταβολές παρουσιάζουν μηδενική υπέρβαση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου “Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου 

Γιαλισκαρίου – Κορησσίας”, όπως συντάχθηκε από τη διευθύνουσα υπηρεσία. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 218/2016 

 

 

 

Θέμα 7
ο
 : Έγκριση του 2

ου
 ΑΠΕ του έργου “Ολοκλήρωση Εργασιών Σφαγείου 

Κέας”.  
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο 

οποίος εισηγούμενος το 7
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με το υπ' αριθ. 

πρωτ. 125248/3454/18-10-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων – 

Τμήμα Εκτελέσεως Έργων, μας διαβιβάστηκε ο 2ος ΑΠΕ για το έργο “Ολοκλήρωση 

εργασιών σφαγείων Κέας”, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα. (2ος ΑΠΕ με την 

αιτιολογική έκθεση). 

Ο προτεινόμενος 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει : 

1-Τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών όπως προκύπτουν μετά από 

ακριβέστερη επιμέτρηση και επανεκτίμηση των απαιτούμενων νέων εργασιών 

2-Την αύξηση του ΦΠΑ από 16% σε 24%. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι : 

1-Δεν έχει αφαιρεθεί καμία ομάδα εργασιών, 

2-Καμία αμάδα εργασιών δεν περιορίζεται ούτε αυξάνεται πέραν του 20% του 

αρχικού προϋπολογισμού της, 

3-Οι μειώσεις των προϋπολογισμών των ομάδων εργασιών δεν υπερβαίνουν το 

10% του προϋπολογισμού των εργασιών της αρχικής σύμβασης και  

4-Δεν υπάρχουν νέες εργασίες που ενσωματώνονται στη σύμβαση  

σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου καθώς και ότι οι 

επερχόμενες μεταβολές δεν διαφοροποιούν σε καμία περίπτωση το βασικό σχέδιο του 

έργου (που αποτέλεσε το αντικείμενο του διαγωνισμού με τις προδιαγραφές και τα 

χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην προκήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης) και 

επιπλέον κρίθηκαν απαραίτητες και αναγκαίες για την ολοκλήρωση, την πληρότητα 

και την λειτουργικότητα του έργου.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ του έργου “Ολοκλήρωση εργασιών σφαγείων Κέας”, όπως 

συντάχθηκαν από τη διευθύνουσα υπηρεσία. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 219/2016 
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Θέμα 8
ο
 : Έγκριση του 1

ου
 Συγκριτικού πίνακα για τη «Μελέτη Αποχέτευσης 

Δήμου Κέας.  

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ. 171/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Κέας και την από 05/12/2003  

υπογραφείσα σύμβαση ανατέθηκε στην εταιρεία «ΕΡΑΣΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί 

Ε.Π.Ε.» με υψηλή ειδίκευση και εμπειρία σε εκπόνηση αντίστοιχων μελετών, η 

εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για το έργο «Αποχέτευση Δήμου Κέας», έναντι 

προεκτιμώμενης αμοιβής  212.300,00€, πλέον ΦΠΑ.  

Στην συνέχεια με την 210/2016 απόφασή  μας  εγκρίναμε την τροποποίηση της 

τεχνικής μελέτης έργου Αποχέτευση ΒΙΟΚΑ Κέας. 

Για την ολοκλήρωση της μελέτης απαιτείται η έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα 

Συνολικό ποσό 356.114,46 ευρώ (με Φ.Π.Α) επιπλέον της προεκτιμώμενης αμοιβής 

κατά 94.985,46€ για τους εξής λόγους (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.): 

Με βάση τα στοιχεία από τα στάδια μελετών που έχουν εκπονηθεί, υπολογίζεται η 

αμοιβή μελέτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 716/77. Έτσι συντάχθηκε ο παρών 

Σ.Π. ο οποίος περιλαμβάνει ακριβέστερο υπολογισμό των δαπανών όλων των 

μελετών. 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 125244/3453/18.10.2016 έγγραφο της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μας διαβιβάζεται 

φωτοαντίγραφο αποσπάσματος των πρακτικών του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσιών 

Έργων Ν. Κυκλάδων (Συνεδρίαση 6η/5.10.2016 – Πράξη 131η) με το οποίο 

γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά ως προς το 1ο Σ.Π. της μελέτης «Μελέτη Αποχέτευσης 

Δήμου Κέας» και της επιπλέον δαπάνης που προκύπτει από αυτόν.  

Κατόπιν τούτου, θεωρούμε ότι ο παραπάνω συγκριτικός πίνακας εργασιών είναι 

σωστός και πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό συμβούλιο, προκειμένου να 

προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της μελέτης. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη  

1. Την αρχική σύμβαση του έργου 

2. Τον 1ο Συγκριτικό πίνακα 

3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 125244/3453/18.10.2016 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  

4. Την εισήγηση του Δημάρχου  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό πίνακα της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αποχέτευσης 

Δήμου Κέας», από τον οποίο προκύπτει επί πλέον δαπάνη 94.985,46€  

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 220/2016 

 

Λύεται η συνεδρίαση. 
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Ο Πρόεδρος    Τα μέλη 

                                   

           Στέφανος Βρεττός                                                 1. Γεώργιος Πατητής 

   

                                                                                                 2. Εμμανουήλ Λέανδρος 

 

                                                                                    3. Δημήτριος Καβαλιέρος     

    

                                                                                                 4. Κων/νος Θώδος      

  

                                                                                                 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 
 

 


