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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 11ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 

την 22
α
 Μαΐου 2018 

 

Σήμερα, 22 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε 

τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου στην Ιουλίδα, 

ύστερα από την 1734/18-5-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε 

όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 

67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν 

παρόντα  11 μέλη.  

 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ     

1. Δημήτριος Καβαλιέρος 1. Γεώργιος Δ. Πατητής 
2. Αντώνιος Β. Παούρης 2. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος 
3. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος 3. Στέφανος Αθ. Βρεττός   
4. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη 4. Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος 
5. Νικόλαος Αντ. Ζουλός 5. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας 
6. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού 6. Σώζα Αντ. Μουζάκη(προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 1ου θέματος) 
7. Νικόλαος Αυγ. Πολίτης   

8. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου  
9. Δημήτριος Ν. Μουζάκης  
10. Βασιλική Δ. Δεμένεγα  
11. Νικόλαος Στ. Παούρης (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
 

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, ενώ o Πρόεδρος της 

Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Μανούσος Ψημίτης, και ο Πρόεδρος της Δημοτικής 

Κοινότητας Κορησσίας κ. Δημήτριος Πολίτης απουσιάζουν 

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την τήρηση 

των πρακτικών. 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δεν αποχώρησαν δημοτικοί σύμβουλοι.  

Προσήλθε η κα Σώζα Μουζάκη κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος για το οποίο και 

ψήφισε. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

11
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18/05/2018 
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1619/14-5-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 

 
 

Θέμα 1
ο
: Έγκριση υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ» στο πλαίσιο Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα 

Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» 

με τίτλο: «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των 

δήμων της Χώρας» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 2
ο
: Έγκριση συνδιοργάνωσης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης  4

ου
 αγώνα δρόμου με 

την ονομασία «KEA RUN [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Στέφανος Βρεττός]  

Θέμα 3
ο
: Επιχορήγηση ΜΚΟ – ΑΜΚΕ «Κέντρο Μελέτης & Διάδοσης Μύθων και 

Παραμυθιών» και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση της 16ης Διεθνούς Γιορτής 

Παραμυθιών στην Κέα. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 4
ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση σεμιναρίου πρώτων 

βοηθειών από κλιμάκιο του ΕΚΑΒ. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 5
ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση τοπικού 

παραδοσιακού πανηγυριού Αγ. Τριάδος [εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, κ. Κων/νος Θώδος]  

Θέμα 6
ο
: Έγκριση συνδιοργάνωσης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για εκδήλωση 

προβολής ιστορικού ντοκιμαντέρ». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]  

Θέμα 7
ο
 : Έγκριση β’ αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2018 Δήμου Κέας. 

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]  

Θέμα 8
ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναπαραγωγή έντυπου 

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

Θέμα 9
ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προβολή του νησιού μέσω 

ραδιοφώνου  [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]  

Θέμα 10
ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση του Διεθνούς 

Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Ανοικτής Θάλασσας «ΚΥΚΛΑΔΕΣ 2018» [εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, 

κ. Κων/νος Θώδος] 

Θέμα 11
ο
: Επιχορήγηση Σωματείου Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Κέας [εισηγητής: 

Πρόεδρος ΔΣ, κ. Κων/νος Θώδος] 

Θέμα 12
ο
 : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για Διοργάνωση 3ημέρου 

αφιερωμένο στην, ψυχική υγεία και ευεξία από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου 

Κέας. [Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕΔΚ. κ. Στ. Βρεττός ] 

Θέμα 13
ο
: Σύσταση Επιτροπής για την παραλαβή των ανταλλακτικών και των 

εργασιών που αφορούν την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του 

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

Θέμα 14
ο
: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2018. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημ. Καβαλιέρος] 

Θέμα 15
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΗΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ (R.O) ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 500m3/ημέρα 

ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ". [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου] 

Θέμα 16
ο
: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2018 
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για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (β΄ κατανομή). 
[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 17
ο
:  Έγκριση β’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δήμου Κέας. 

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 18
ο
: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού  της ΚΕΔΚ  έτους 2018. 

[Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕΔΚ. κ. Στ. Βρεττός ] 

Θέμα 19
ο
: Καθορισμός ανώτατου ορίου καταθέσεων στην Τράπεζα Alpha Bank. 

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 20
ο
: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων ΟΑΕΔ για την καταβολή «ασφαλιστικών 

εισφορών στο ΙΚΑ υπαλλήλων μέσω του προγράμματος ''Προώθηση της απασχόλησης 

Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ''. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης 

Ευαγγέλου] 

Θέμα 21
ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης οδοιπορικών και ημερήσιας 

αποζημίωσης Δημάρχου για τη μετάβασή του στη Σύρο (14-16/5/2018), προκειμένου να 

πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και 

τον Περιφερειάρχη για θέματα ΧΥΤΑ-ΧΑΔΑ”. [εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, κ. Κων/νος 

Θώδος] 

Θέμα 22
ο
 : Μίσθωση ακινήτου για στέγαση ιατρού που υπηρετεί στο Πολυδύναμο Ιατρείο 

Κέας (Π.Π.Ι Κέας), (αρθ.32 του Ν.4483/2017)”. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης 

Ευαγγέλου] 

Θέμα 23
ο
: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης 

Ευαγγέλου] 

Θέμα 24
ο
: Έγκριση σύναψης σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου. 

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 25
ο
: Έγκριση υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ» στο πλαίσιο Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα 

Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» 

με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» 

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 26
ο
 : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κέας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ», έγκριση υποβολής προτάσεων ένταξης μελετών και υπηρεσιών για 

την ωρίμανση έργων γενικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης αποδοχή υποχρεώσεων και 

όρων του προγράμματος.  
 [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]  
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Θέμα 1
ο
: Έγκριση υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ» στο πλαίσιο Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα 

Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» 

με τίτλο: «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των 

δήμων της Χώρας»  

 

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

εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης ΙΙΙ του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: 

«Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της 

Χώρας», ο Δήμος Κέας προτίθεται να υποβάλει σχετική πρόταση έργου.  

Πρόκειται για μια προμήθεια με τοποθέτηση εξοπλισμού στις παιδικές χαρές με στόχο 

τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχαγωγίας παιδιών και νηπίων 

του Δήμου.  

Μετά την εκτίμηση των αναγκών και τον έλεγχο των υφιστάμενων παιδικών χαρών 

κατά τα πρότυπα και την σχετική νομοθεσία, η προμήθεια θα περιλαμβάνει τον εξοπλισμό 

για τις παιδικές χαρές Νηπιαγωγείου Ιουλίδας, Δημοτικού Ιουλίδας, Δημαρχείου Ιουλίδας, 

Κορησσίας, Σχολείων Κάτω Μεριάς, Νηπιαγωγείου Βουρκαρίου, Οτζιά και Ποισσών.  

Αναλόγως του διαθέσιμου χώρου και της χρήσης του, ο εξοπλισμός έχει επιλεγεί να 

εξυπηρετεί νήπια, παιδιά ή και τις δύο ηλικιακές ομάδες ακόμα και εφήβους. Όλα τα όργανα 

και δάπεδα του εξοπλισμού ακολουθούν τα πρότυπα ΕΝ 1176-1 έως ΕΝ 1176-7 : 

Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδότοπων – Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής  και 

αντίστοιχα  ΕΝ 1177 : Δάπεδα παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεων – 

Προσδιορισμός του κρίσιμου ύψους πτώσης. Τα πρότυπα καθορίζουν πρωτίστως τις 

απαιτήσεις για το δημόσιο εξοπλισμό παιχνιδιών και αντιστοίχως προσδιορίζουν τα όρια 

ασφαλείας. 

Σύμφωνα με την πρόσκληση επιλέξιμες δαπάνες είναι: 

• Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση του εξοπλισμού των 

παιδικών χαρών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 

• Κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλούς δαπέδου των 

παιδικών χαρών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 

• Κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου και επαρκούς 

φωτισμού, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 

Μη επιλέξιμες δαπάνες: 

• Δαπάνες που αφορούν την περίφραξη των παιδικών χαρών. 

• Δαπάνες εκπόνησης μελετών και πιστοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 252.552,66 € (συμπ. ΦΠΑ 

24%). Οι επιλέξιμες δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 240.494,90€ εκ των οποίων το 

ποσό των 202.000,00€  θα καλυφθεί από το εν λόγω πρόγραμμα και το ποσό των 

38.494,90€ από ίδιους πόρους του Δήμου Κέας. Οι μη επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες 

κρίνονται απαραίτητες για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών ανέρχονται στο ποσό των 

12.057,76 € και θα βαρύνουν ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018. Ο εν λόγω ΚΑ θα 

δημιουργηθεί άμα την έκδοση απόφασης ένταξης της εν λόγω πρότασης του Δήμου Κέας 

στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», κι όπως προκύπτει θα ανέρχεται στο ποσό των 



11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 22
α
 Μαΐου 2018 

5 

 

50.552,66 € από ίδιους πόρους του Δήμου Κέας και 202.000,00€  από το πρόγραμμα 

Φιλόδημος ΙΙ.  

Η σχετική προμήθεια (όπως περιγράφεται ανωτέρω) κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική 

καθώς η ασφάλεια των παιδικών χαρών αυτή καθ' αυτή αλλά και η έννομη λειτουργία τους 

κατά την σχετική νομοθεσία είναι καθήκον και υποχρέωση του Δήμου απέναντι στους 

πολίτες του. Η ΚΥΑ 36873/02.07.2007 (ΦΕΚ 1364/02.08.2007 τεύχος Β’) «Καθορισμός 

των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης 

αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και 

λειτουργίας παιδότοπων», όπως ισχύει σήμερα, προσδιορίζει με σαφήνεια τα όργανα που 

έχουν την ευθύνη του ελέγχου της τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων και ο 

Δήμος ορίζεται ως το αρμόδιο και υπεύθυνο όργανο για την δημιουργία, πιστοποίηση και 

λειτουργία των παιδικών χαρών του. 

Επίσης η ασφαλής και εύρυθμη λειτουργία των παιδικών χαρών είναι βασική 

υποχρέωση του Δήμου, βάσει του άρθρου 75 του Ν. 3463/06, ανάμεσα στις αρμοδιότητες 

των Δήμων –μεταξύ άλλων- είναι και "Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία και 

αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών. Η εξασφάλιση και διαρκής 

βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις." 

Η επιλογή για την προμήθεια του εξοπλισμού προέκυψε μετά από έρευνα στην αγορά 

του ελεύθερου εμπορίου οργάνων παιδικών χαρών, δαπέδων ασφαλείας και αστικού 

εξοπλισμού  και βασίστηκε στο συνδυασμό οικονομικών αλλά και τεχνικών κριτήριων 

(θέσπιση αυστηρών και σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών), με τέτοιο τρόπο ώστε να 

εξασφαλιστεί η πιστοποίηση των παιδικών χαρών και εν τέλει το Σήμα Λειτουργίας από την 

Περιφέρεια. Το ποσό της δαπάνης αφορά  σημαντική αναβάθμιση του στόλου του Δήμου 

μας, περιορίζοντας όμως τη δαπάνη στο ποσό που αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο 

χρηματοδότησης του Δήμου Κέας από το παρόν πρόγραμμα και αξιοποιώντας αυτή κατά 

τον πλέον επωφελή τρόπο.  

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά 

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

εισήγηση του Δημάρχου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την υποβολή, εκ μέρους του Δήμου Κέας, τεχνικού δελτίου – πρότασης 

ένταξης της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 

ΙΙΙ του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: 

«Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της 

Χώρας» ως αναφέρεται ανωτέρω. 

  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 111/2018 
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Θέμα 2

ο
: Έγκριση συνδιοργάνωσης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης  4

ου
 αγώνα δρόμου 

με την ονομασία «KEA RUN . 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ  κ. Κων. Θώδος  εισηγούμενος το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης 

αναφέρει ότι: 

Η εταιρεία ALL ABOUT RUNNING, με μεγάλη εμπειρία στη διοργάνωση των 

περισσότερων αγώνων δρόμου, κατέθεσε στο Δήμο μας πρόταση συνδιοργάνωσης με το 

Δήμο μας και την ΚΕΔΚ, του 4
ου

 αγώνα δρόμου στην Κέα με την ονομασία “KEA RUN 

2018”. 

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει αγώνες δρόμου 10 χλμ., 5 χλμ. καθώς 

και 600μ. για παιδιά. 

Σκοπός της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη του νησιού και η κοινωνική προσφορά, 

καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την στήριξη του Κέντρου Υγείας του νησιού. 

Ο φορέας της διοργάνωσης προτείνεται να είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 

Κέας και ο Δήμος Κέας. 

Ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα είναι η Κυριακή 17 Ιουνίου 2018. 

 

Για την υποστήριξη της διοργάνωσης και δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να 

γνωρίζουμε εκ των προτέρων τον αριθμό των συμμετεχόντων, προκύπτει η ανάγκη έγκρισης 

δαπάνη έως του ποσού των 1.000,00, συμπ. ΦΠΑ, προκειμένου για την ενδεχόμενη κάλυψη 

δαπανών της διοργάνωσης. 

Εισηγούμαστε την κάλυψη του ανωτέρω ποσού για δαπάνες που αφορούν σε διαμονή 

διοργανωτών, t-shirts και καπέλα, race bags και λοιπά αναλώσιμα, συμμετοχή 4-6 

Σαμαρειτών Ερυθρού Σταυρού, το  οποίο θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6472 «Έξοδα αθλητικών 

δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού έτους 2018.  

Καλείται το Δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

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

αρθρ.158 του Ν.3463/06ΚΔΚ και την εισήγηση του Προέδρου, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την κάλυψη δαπανών για τη συνδιοργάνωση του 4
ου

 αγώνα δρόμου στην Κέα, 

με την ονομασία «KEA RUN 2018», που αφορούν σε διαμονή διοργανωτών, t-shirts και 

καπέλα, race bags και λοιπά αναλώσιμα, συμμετοχή 4-6 Σαμαρειτών Ερυθρού Σταυρού, 

ύψους 1.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ), ποσό το οποίο θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6472 «Έξοδα 

αθλητικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού έτους 2018.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 112/2018 
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Θέμα 3
ο
: Επιχορήγηση ΜΚΟ – ΑΜΚΕ «Κέντρο Μελέτης & Διάδοσης Μύθων και 

Παραμυθιών» και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση της 16ης Διεθνούς Γιορτής 

Παραμυθιών στην Κέα.  
 

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:  

«Σύμφωνα με την απόφαση 120/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου και την δέσμευσή 

του, στην παράγραφο ε’, για έγκαιρη και στενότερη συνεργασία του Δήμου με το Κέντρο 

Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών «Γιορτή Παραμυθιών» – τρεις τουλάχιστον 

μήνες πριν τη διοργάνωση-, προκειμένου να αξιοποιείται τουριστικά προς όφελος του 

νησιού, ο οργανισμός υποβάλει αίτημα για την υλοποίηση της 16ης Διεθνούς Γιορτής 

Παραμυθιών, η οποία θα διοργανωθεί στην Κέα από τις 21 έως τις 29 Ιουλίου 2018 και 

φέτος έχεις ως θεματική των εκδηλώσεων «Ασχήμια και Ομορφιά: Με τα μάτια της 

καρδιάς». 

Η Γιορτή Παραμυθιών  ως αειφόρος δράση, μακροβιότερη και μοναδική στο είδος της 

στην Ελλάδα, με διεθνή φήμη, αναγνώριση από τα ΜΜΕ, έχει καταφέρει να συμβάλει 

σημαντικά στην πολιτιστική αλλά και οικονομική ανάπτυξη της Κέα αλλά και να προβάλει 

την Κέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Γιορτή τονίζει τη διαχρονικότητα και την 

πολυσημία της λαϊκής προφορικής παράδοσης και αποτελεί ένα χώρο συνάντησης 

πολιτισμών και διαπολιτισμικής ανταλλαγής, μέσα από τη συνεργασία διαφορετικών ειδών 

τέχνης, που συνομιλούν και εκφράζονται με θεματικό άξονα το παραμύθι. 

Αφηγητές παραμυθιών και μουσικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα απλωθούν 

απ’ άκρη σ’ άκρη του νησιού για να μεταφέρουν ιστορίες από τη λαϊκή προφορική 

παράδοση. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά αλλά και 

για μεγάλους.   

Σύμφωνα με τα παραπάνω το Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών 

«Γιορτή Παραμυθιών» με την με ΑΠ 35/24.04.2018 επιστολή του, ζητά  από το Δήμο Κέας: 

α) Να αποδεχθεί την συνδιοργάνωση της 16
ης

 Γιορτής Παραμυθιών.  

β) Να εγκρίνει την πίστωση που έχει ήδη εγγράψει στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 

2018, ποσού 4.500,00€ ως επιχορήγηση του «Κέντρου Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και 

Παραμυθιών «Γιορτή Παραμυθιών», προκειμένου να υλοποιήσει την 16η Γιορτή 

Παραμυθιών κατά την περίοδο 21 με 29 Ιουλίου 2018, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον ΚΑ 

00.6736.0002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας, στον οποίο υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση. 

γ) Να παρέχει τις παρακάτω φιλοξενίες προκειμένου να διαμείνουν διαδοχικά οι 

συντελεστές των εκδηλώσεων:  

Δύο δίκλινα δωμάτια από την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2018 έως ημέρα αναχώρησης την 

Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018. Δαπάνη το ποσό των 960€ + ΦΠΑ 13%, Συνολική δαπάνη: 

1.084,80 συμπ. ΦΠΑ). 
δ) Να παρέχει τη χρήση του Πνευματικού Κέντρου «Στυλιανός Ρέστης» από το 

Σάββατο 21 έως την Κυριακή 29 Ιουλίου 2018 και  δημοτικών χώρων για τις ανάγκες που 

προκύπτουν από το πρόγραμμα της 16ης Γιορτής Παραμυθιών. 
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Στην ανωτέρω επιστολή του «Κέντρου Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και 

Παραμυθιών» επισυνάπτεται απολογισμός της επιχορήγησης για την προηγούμενη 15
η
 

Γιορτή παραμυθιών και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε το Δημοτικό Συμβούλιο: 

 

α) Να αποδεχθεί την συνδιοργάνωση της 16
ης

 Γιορτής Παραμυθιών.  

β) Να εγκρίνει την πίστωση που έχει ήδη εγγράψει στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 

2018, ποσού 4.500,00€ ως επιχορήγηση του «Κέντρου Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και 

Παραμυθιών «Γιορτή Παραμυθιών», προκειμένου να υλοποιήσει την 16η Γιορτή 

Παραμυθιών κατά την περίοδο 21 με 29 Ιουλίου 2018, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον ΚΑ 

00.6736.0002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας, στον οποίο υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση. 

γ) Να παρέχει τις παρακάτω φιλοξενίες προκειμένου να διαμείνουν διαδοχικά οι 

συντελεστές των εκδηλώσεων:  

Δύο δίκλινα δωμάτια από την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2018 έως ημέρα αναχώρησης την 

Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018. Δαπάνη το ποσό των 960€ + ΦΠΑ 13%, Συνολική δαπάνη: 

1.084,80 συμπ. ΦΠΑ), που θα βαρύνουν τον ΚΑ 00.6433 «Τιμητικές διακρίσεις, 

αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων», του προϋπολογισμού 2018, 

στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.  
δ) Να παρέχει τη χρήση του Πνευματικού Κέντρου «Στυλιανός Ρέστης» από το 

Σάββατο 21 έως την Κυριακή 29 Ιουλίου 2018 και  δημοτικών χώρων για τις ανάγκες που 

προκύπτουν από το πρόγραμμα της 16ης Γιορτής Παραμυθιών. 

 

Ο Δήμαρχος προσθέτει και την εξής υπόδειξη “Αποδεχόμενοι τη συνδιοργάνωση, 

πρέπει όλο το έντυπο υλικό, διαφημιστικά και άλλα φυλλάδια, οι αφίσες και κλπ, να φέρουν 

το εγκεκριμένο λογότυπο του Δήμου Κέας”. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα 

ανωτέρω, το αρθρ. 158 του ΚΔΔ  και την εισήγηση του Δημάρχου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

α) Να αποδεχθεί την συνδιοργάνωση της 16
ης

 Γιορτής Παραμυθιών.  

β) Να εγκρίνει την πίστωση που έχει ήδη εγγράψει στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 

2018, ποσού 4.500,00€ ως επιχορήγηση του «Κέντρου Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και 

Παραμυθιών «Γιορτή Παραμυθιών», προκειμένου να υλοποιήσει την 16η Γιορτή 

Παραμυθιών κατά την περίοδο 21 με 29 Ιουλίου 2018, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον ΚΑ 

00.6736.0002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας, στον οποίο υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση. 

γ) Να παρέχει τις παρακάτω φιλοξενίες προκειμένου να διαμείνουν διαδοχικά οι 

συντελεστές των εκδηλώσεων:  

Δύο δίκλινα δωμάτια από την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2018 έως ημέρα αναχώρησης την 

Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018. Δαπάνη το ποσό των 960€ + ΦΠΑ 13%, Συνολική δαπάνη: 

1.084,80 συμπ. ΦΠΑ), που θα βαρύνουν τον ΚΑ 00.6433 «Τιμητικές διακρίσεις, 

αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων», του προϋπολογισμού 2018, 

στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση. 
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δ) Να παρέχει τη χρήση του Πνευματικού Κέντρου «Στυλιανός Ρέστης» από το 

Σάββατο 21 έως την Κυριακή 29 Ιουλίου 2018 και  δημοτικών χώρων για τις ανάγκες που 

προκύπτουν από το πρόγραμμα της 16ης Γιορτής Παραμυθιών. 

ε) Αποδεχόμενοι τη συνδιοργάνωση, πρέπει όλο το έντυπο υλικό, διαφημιστικά και 

άλλα φυλλάδια, οι αφίσες και κλπ, να φέρουν το εγκεκριμένο λογότυπο του Δήμου Κέας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 113/2018 

 

 

Θέμα 4
ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση σεμιναρίου 

πρώτων βοηθειών από κλιμάκιο του ΕΚΑΒ.  
 

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

εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι το ΠΠΙ Κέας με το υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 88/02.05.2018 έγγραφό του, αιτείται την παραχώρηση της αίθουσας 

εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου «Στυλιανός Ρέστης» το Σάββατο 2 Ιουνίου και την 

Κυριακή 3 Ιουνίου 2018 για την πραγματοποίηση σε συνεργασία με το Δήμο Κέας, 

σεμιναρίου α’ βοηθειών για όσους εμπλέκονται με τη διάθεση ασθενών, για εκπαιδευτικούς, 

καθώς και για πολίτες.  

Στο ίδιο έγγραφο αιτείται την κάλυψη της διαμονής των τεσσάρων (4) ατόμων του 

πληρώματος του ΕΚΑΒ, που θα διενεργήσει το σεμινάριο.  

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 158 παρ. 3 περ. α του Ν. 3463/2006, εισηγούμαστε 

θετικά για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης, ύψους 110,00€ συμπ. ΦΠΑ για 

τη διαμονή του τετραμελούς πληρώματος του ΕΚΑΒ, που θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6433.0001 

«Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων» του 

προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Κέας, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το 

άρθρο 158 παρ. 3 περ. α του Ν. 3463/2006, το αίτημα του ΠΠΙ Κέας και την εισήγηση του 

Δημάρχου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση σε συνεργασία με το ΠΠΙ Κέας, σεμιναρίου α’ βοηθειών 

καθώς και δαπάνη διαμονής τετραμελούς πληρώματος του ΕΚΑΒ στο πλαίσιο δωρεάν 

διεξαγωγής σεμιναρίου α’ βοηθειών και διαθέτει πίστωση ύψους 110,00€ που θα βαρύνει 

τον ΚΑ 00.6433.0001 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας 

φυσικών προσώπων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Κέας, στον οποίο υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 114/2018 

 

 

Θέμα 5
ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση τοπικού 

παραδοσιακού πανηγυριού Αγ. Τριάδος  
 



11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 22
α
 Μαΐου 2018 

10 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, κ  Κων. Θώδος εισηγούμενος το 5
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης 

αναφέρει ότι: 

«Σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 3 περ. α  του Ν. 3463/2006 «Πιστώσεις που είναι 

γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του  Δήμου ή της 

Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την 

πληρωμή δαπανών, που αφορούν: 

α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές,  

αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα,  

εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των  

κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών 

ενδιαφερόντων των κατοίκων του. 

β) Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η 

Κοινότητα.». 

Στο πλαίσιο εορτασμού της Αγία Τριάδος και των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται 

κάθε χρόνο στην Ιουλίδα και στις Πόλες, εισηγούμαστε την έγκριση διοργάνωσης των 

παραδοσιακών πανηγυριών, καθώς και την κάλυψη της δαπάνης για την ηχητική κάλυψη 

της εκδήλωσης στην Ιουλίδα με το ποσό των 434,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για 

την προμήθεια αναλωσίμων και κερασμάτων  της εκδήλωσης στις Πόλες, με το ποσό των 

270,23€. Η συνολική δαπάνη, ύψους 704,23€ θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6443 «Δαπάνες 

δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού του έτους 2018, στον 

οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.» 

Καλείται το Δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

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

αρθρ.158 του Ν.3463/06ΚΔΚ, και την εισήγηση του Προέδρου, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1-Εγκρίνει τη διοργάνωση παραδοσιακών πανηγυριών «Εορτασμός Αγ. Τριάδος» στην 

Ιουλίδα και στις Πόλες. 

2-Εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης, την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης στην Ιουλίδα 

με το ποσό των 434,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για την προμήθεια αναλωσίμων 

και κερασμάτων  της εκδήλωσης στις Πόλες, με το ποσό των 270,23€ και διαθέτει πίστωση 

ύψους 704,23€ σε βάρος του ΚΑ. 00.6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών 

εορτών» του προϋπολογισμού του έτους 2018, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 115/2018 

 

 

Θέμα 6
ο
: Έγκριση συνδιοργάνωσης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για εκδήλωση 

προβολής ιστορικού ντοκιμαντέρ».  
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ  δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 6
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 158 

παρ. 3 περ. α «Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του 

προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του 

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν: 
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α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές,  

αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα,  

εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των  

κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών 

ενδιαφερόντων  των κατοίκων του. 

β) Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η 

Κοινότητα.». 

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί η προβολή 

ντοκιμαντέρ με τίτλο «Γράμματα χωρίς Παραλήπτη»  την Κυριακή  20/5/2018, στο 

Πνευματικό Κέντρο  Κέας «Στυλιανός Ρέστης», σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ιστορικών 

Μελετών.  

Τα Γράμματα Χωρίς Παραλήπτη είναι ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ βασισμένο στο 

Χρονικό των Δέκα Ημερών της Αγάπης Μολυβιάτη – Βενέζη όπου περιγράφει την 

προσπάθεια ενός τούρκου αξιωματικού να σώσει τον αδερφό της Ηλία Βενέζη από τα 

τάγματα θανάτου το 1922, σε σκηνοθεσία: Ηλία Δημητρίου και μουσική: Ευανθία 

Ρεμπούτσικα. 

Ο Δήμος Κέας καλείται να καλύψει τη δαπάνη μετακίνησης των εν λόγω ατόμων προς 

και από Κέα.  

Στο πλαίσιο αυτό, εισηγούμαστε την έγκριση της εν λόγω συνδιοργάνωσης και της 

δαπάνης ύψους έως 55,40€ που θα βαρύνει τον ΚΑ.00.6423 «Οδοιπορικά έξοδα και 

μετακινήσεις τρίτων» του προϋπολογισμού του έτους 2018, στον οποίο υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση. Η πίστωση θα διατεθεί με απόφαση της οικονομικής επιτροπής 

Καλείται το Δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη το αρθρ.158 του Ν.3463/06ΚΔΚ, και την 

εισήγηση του Δημάρχου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1- Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης “ Προβολή Ιστορικού 

ντοκιμαντέρ «Γράμματα χωρίς Παραλήπτη» σε συνδιοργάνωση με το Ίδρυμα 

Ιστορικών Μελετών’ 
 
2- Εγκρίνει τη δαπάνη ύψους έως 55,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αφορά 

σε έξοδα μετακίνησης, δύο ατόμων (+αυτοκίνητο) προς και από Κέα, για την μεταφορά 

οπτικοακουστικού και έντυπου υλικού, που θα βαρύνει τον ΚΑ.00.6423 «Οδοιπορικά έξοδα 

και μετακινήσεις τρίτων» του προϋπολογισμού του έτους 2018, στον οποίο υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση. Η πίστωση θα διατεθεί με απόφαση της οικονομικής επιτροπής. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 116/2018 
 

Θέμα 7
ο
 : Έγκριση β’ 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 7
ο
 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 την υπ’ αριθ. 80/2018 απόφασή μας.  

Είναι απαραίτητο να αναμορφωθεί προκειμένου να εγγράψουμε στο τεχνικό πρόγραμμα 

νέες χρηματοδοτήσεις που προέκυψαν μέσω της υπογραφής δύο Προγραμματικών 

Συμβάσεων με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η 

αναμόρφωσή του, προκειμένου να συμπληρωθεί με νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά την 

ψήφισή του. 

Συγκεκριμένα  

1. Υπογράφηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 8492/286/2018  (ΑΔΑ Ω93Α7ΛΞ-ΤΑ3) με την οποία 

η Περιφέρεια χρηματοδοτεί το Δήμο με το ποσό των 50.000,00€ για την υλοποίηση του 

έργου “Ανάπλαση Πλατείας Κάτω-Μεριάς”, επομένως προτείνουμε την αναμόρφωση του 

τεχνικού προγράμματος ως εξής: 

Αύξηση ΚΑ 30.7332.0001, «Ανάπλαση πλατείας Κάτω-Μεριάς» από ποσό 

124.144,69€, σε ποσό 174.144,69€ (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122  ποσό 124.144,69€ και 

Προγραμματική ΠΝΑ ποσό 50.000,00€ ) 

2.  Υπογράφηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 8491/285/2018  (ΑΔΑ ΨΞΛΔ7ΛΞ-Σ6Μ) με την 

οποία η Περιφέρεια χρηματοδοτεί το Δήμο με το ποσό των 35.000,00€ για την υλοποίηση 

του έργου “Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Ιουλίδα Ν. Κέας”, επομένως προτείνουμε την 

αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος ως εξής: 

Αύξηση ΚΑ 15.7336.0001, «Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Ιουλίδα Ν. Κέας» από 

ποσό 35.000,00€, σε ποσό 70.000,00€ (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122  ποσό 35.000,00€ και 

Προγραμματική ΠΝΑ ποσό 35.000,00€ ) 

 

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 και 80/2018 και την εισήγηση του Δημάρχου  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την Β΄ 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: 117/2018 

 

 

 

Θέμα 8
ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναπαραγωγή έντυπου 

προωθητικού υλικού Δήμου Κέας . 
 

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

εισηγούμενος το 8
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι στο πλαίσιο της τουριστικής 
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προβολής του τόπου μας, προτιθέμεθα να αναπαράγουμε οδηγούς του Δήμου μας για χρήση 

του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο συμμετοχής σε διεθνείς τουριστικές 

εκθέσεις. 

Πρόκειται για τουριστικό οδηγό με τα εξής χαρακτηριστικά: 

28 σελίδων, διαστάσεων 16,5Χ21 cm κλειστό, σε χαρτί 150 gr. ματ με βιβλιοδεσία & 

καρφίτσα, τετραχρωμία. 

Θα μεταφραστεί και θα εκτυπωθεί στη γαλλική γλώσσα σε 2.000 τεμάχια με συνολικό 

κόστος 1.178,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% και θα εκτυπωθεί στην αγγλική γλώσσα σε επιπλέον 

2.000,00 τεμάχια με συνολικό κόστος 682,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%. 

Τέλος, εισηγούμαστε την αναπαραγωγή του Χάρτη διαδρομών της Ιουλίδας, η οποία 

πέρυσι απέσπασε εγκωμιαστικά σχόλια και εξαντλήθηκε. Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για 

χάρτη διαστάσεων 30εκ. χ 42εκ. σε χαρτί 150γρ ματ, τετραχρωμία. Θα εκτυπωθούν 5.500 

τεμάχια συνολικού κόστους 840,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%, εκ των οποίων ποσό 500,00€ συμπ. 

ΦΠΑ θα βαρύνει τον Δήμο Κέας και ποσό 340,00€ συμπ. ΦΠΑ θα καλυφθεί από τους 

επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Ιουλίδα.  

Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ύψους 2.360,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

εισηγούμαστε να βαρύνει τον ΚΑ 00.6431.0002 «Έντυπα τουριστικής προβολής» του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη 

πίστωση.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 

ανωτέρω και την εισήγηση του Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη δαπάνη αναπαραγωγής έντυπου προωθητικού υλικού του Δήμου Κέας, 

ύψους 2.360,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%) και διαθέτει τη σχετική πίστωση. Η εν λόγω δαπάνη θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 00.6431.0002 «Έντυπα τουριστικής προβολής» του προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2018 του Δήμου Κέας στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 118/2018 

 

 

Θέμα 9
ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προβολή του νησιού μέσω 

ραδιοφώνου . 
 

Αποσύρεται 

 

Θέμα 10
ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση του Διεθνούς 

Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Ανοικτής Θάλασσας «ΚΥΚΛΑΔΕΣ 2018». 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Κων/νος Θώδος εισηγούμενος το 10
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης αναφέρει ότι ο Ναυταθλητικός Όμιλος Τζιτζιφιών – Καλλιθέας (Ν.Ο.Τ.Κ.) 

διοργανώνει την πρώτη εβδομάδα κάθε Ιουλίου το Διεθνή Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Ανοικτής 

Θάλασσας «ΚΥΚΛΑΔΕΣ 2018» (Cyclades Regatta), ο οποίος τα τελευταία χρόνια 
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λαμβάνει ιδιαίτερη προβολή από τα Εθνικά και Διεθνή ΜΜΕ, προβάλλοντας παράλληλα και 

τα νησιά – σταθμούς του.  

Φέτος, διοργανώνεται ο 24
ος

 αγώνας, ο οποίος μετά την εγκωμιαστική συμμετοχή του 

Δήμου μας τα δύο τελευταία χρόνια, έχει και πάλι ως σημείο εκκίνησης την Κέα. Ο αγώνας 

θα εκκινήσει την Κυριακή 1 Ιουλίου (οι πρώτες αφίξεις ιστιοφόρων και συνοδών σκαφών 

στην Κέα αναμένεται από τις 28 έως 30 Ιουνίου), και θα διαρκέσει έως 07 Ιουλίου, 

ακολουθώντας τη διαδρομή Κέα- Μήλο – Κίμωλο - Κύθνο.  

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στη 

διοργάνωση του Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Ανοικτής Θάλασσας «ΚΥΚΛΑΔΕΣ 2018», 

αναλαμβάνοντας και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται για τη διοργάνωση ως προς:  

1. τη διάθεση χώρου στην προβλήτα του λιμένος Κορησσίας και στο Βουρκάρι για τον 

ελλιμενισμό και ανεφοδιασμό των περίπου 60 σκαφών που θα συμμετάσχουν 

2. τη φιλοξενία των μελών της επιτροπής, με την κάλυψη δαπάνης 4 δίκλινων 

δωματίων (μία διανυκτέρευση) 

3. την παραχώρηση ενός αυτοκινήτου  

4. τη διοργάνωση εορτής υποδοχής των πληρωμάτων (κέρασμα 250-300 περίπου 

συμμετεχόντων) και  

5. αναμνηστικό δώρο/σκάφος 

6.   διάθεση διαφημιστικού υλικού του νησιού, για τους κυβερνήτες 

 

Εισηγούμαστε τη έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για: 

 

-φιλοξενίες, αναμνηστικά δώρα, εκτυπώσεις αναμνηστικών έως του ποσού των 400,00€ 

συμπ ΦΠΑ,  και 

-για τη διοργάνωση εορτής υποδοχής των πληρωμάτων, ποσού 300,00€ συμπ. ΦΠΑ,  

από τον ΚΑ 00.6433 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 

φυσικών προσώπων», έτους 2018 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το 

με Α.Π. 256/22.11.2016 του Ν.Ο.Τ.Κ., το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006 και την εισήγηση 

του Προέδρου 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη δαπάνη για τη συνδιοργάνωση του Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Ανοικτής 

Θάλασσας «ΚΥΚΛΑΔΕΣ 2018» ως αναφέρεται ανωτέρω και διαθέτει πίστωσης 700,00 € 

ως εξής : για φιλοξενίες, αναμνηστικά δώρα, εκτυπώσεις αναμνηστικών έως του ποσού των 

400,00€ συμπ. ΦΠΑ, και για τη διοργάνωση εορτής υποδοχής των πληρωμάτων, ποσού 

300,00€ συμπ. ΦΠΑ, από τον ΚΑ 00.6433 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και 

έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων», 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 119/2018 

 

 

Θέμα 11
ο
: Επιχορήγηση Σωματείου Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Κέας. 
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Κων/νος Θώδος, εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/06: «Με απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων: 

i. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών, 

καθώς και σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου 

Β. Η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει εγγραφεί σχετική 

πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν. Το συνολικό ποσό των 

επιχορηγήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών 

εσόδων του Δήμου. 

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή, αν τα ποσά των 

χορηγούμενων ενισχύσεων από τους δήμους προς τους παραπάνω φορείς προέρχονται από 

έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που προορίζονται για τους ανωτέρω φορείς ή αν οι φορείς 

που επιχορηγούνται είναι σχολικές επιτροπές.» 

Σύμφωνα με το άρθρο 10Β Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 

4305/2014: «Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές 

Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ' 

οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά την παρ. 2 του άρθρου 

1Β του ν. 2362/1995, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, 

δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια απολογιστικά στοιχεία δαπανών 

όπου αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης, με 

ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και του λήπτη του παραστατικού, καθώς και του 

αντικειμένου και του ύψους της συναλλαγής. Η παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω 

καταστάσεων συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους 

περαιτέρω επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς του προηγουμένου εδαφίου. Με 

απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

καθορίζεται η διαδικασία πρόσβασης και καταχώρισης στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα 

του «Προγράμματος Διαύγεια», καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικαστική και τεχνική 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου». 

Το Σωματείο Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Κέας με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7/09.05.2018 

έγγραφό του, αιτείται την επιχορήγηση του Σωματείου για τη διεξαγωγή τριών φιλικών 

αγώνων ποδοσφαίρου, με τους παλαίμαχους του Αθηναϊκού στις  17/06/2018, τους 

παλαίμαχους της Εθνικής Ελλάδος στις 01/07/2018  και τους παλαίμαχους του Πανκύπριου 

αθλητικού συλλόγου Άγιος Γεώργιος στις 11/07/2018. 

Τόσο αυτοί οι αγώνες, όσο και όλοι οι προηγούμενοι που έχει διοργανώσει το 

Σωματείο, θα έχουν φιλανθρωπικό σκοπό και στοχεύουν στην εξύψωση του αθλητικού 

ιδεώδες στους νέους, και στην προβολή του νησιού σε Ελλάδα και Κύπρο. 

Η επιχορήγηση, ύψους έως 2.000,00€, αφορά στην κάλυψη εξόδων διατροφής και 

μεταφοράς με πούλμαν για μία μικρή εκδρομή στο νησί. 

 

Συγκεκριμένα:  

1. Για τον φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα με τους παλαίμαχους του Αθηναϊκού: 
Διατροφή 20ατ.*18ευρώ=360ευρω συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Πούλμαν  150*24%ΦΠΑ=186ευρώ 

2. Για το φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα με τους παλαίμαχους της Εθνικής ΕΛΛΑΔΟΣ:  



11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 22
α
 Μαΐου 2018 

16 

 

Διατροφή 20 ατ. *18ευρώ=360ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Πούλμαν 150*24%ΦΠΑ=186ευρώ 

3. Για τον φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα με τους Παλαίμαχους από την Κύπρο: 
Διατροφή 35 ατ. *18ευρώ =630 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Πούλμαν  180*24%ΦΠΑ =223,20ευρώ 

Συνολικό ποσό 1945,20ευρώ . 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 202 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 72 παρ. 1 του 

Ν. 3852/2010, εισηγούμαστε θετικά για την έγκριση επιχορήγησης του Σωματείου 

Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Κέας και τη διάθεση πίστωσης, ύψους έως 2.000,00€ συμπ. 

ΦΠΑ για τη διεξαγωγή τριών φιλικών αγώνων ποδοσφαίρου, που θα βαρύνει τον ΚΑ 

00.6735 «Επιχορήγηση σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

ανωτέρω διατάξεις, το αίτημα του Σωματείου Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Κέας και την 

εισήγηση του Προέδρου του ΔΣ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει δαπάνη επιχορήγησης του Σωματείου Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Κέας για 

τη διεξαγωγή τριών φιλικών αγώνων ποδοσφαίρου και διαθέτει πίστωση ύψους έως 

2.000,00€, που θα βαρύνει τον 00.6735 «Επιχορήγηση σε αθλητικούς συλλόγους και 

σωματεία» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Κέας, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη 

πίστωση.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 120/2018 
 

 

Θέμα 12
ο
 : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για Διοργάνωση 3ημέρου 

αφιερωμένο στην, ψυχική υγεία και ευεξία από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου 

Κέας.  
 

 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Κων. Θώδος εισηγούμενος το 12

ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης 

αναφέρει ότι, το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κέας προτίθεται να διοργανώσει ένα 

τριήμερο εκδηλώσεων αφιερωμένο στην ψυχική ευεξία, την διατροφή και την  ψυχική 

υγεία. Παρατίθεται το πρόγραμμα ως εξής: 

 

1. Διοργάνωση ομιλίας με θέμα «Διατροφή, ψυχική υγεία και ευεξία», με ελεύθερη 

είσοδο και ομιλητή τον ψυχίατρο και ψυχοθεραπευτή Αντώνη Λιοδάκη από τα Χανιά της 

Κρήτης, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της ψυχικής υγείας και του Ψυχοδράματος. 

(Ιδρυτικό μέλος Ελληνικού Κέντρου Ψυχοδράματος & Κοινωνιοδράματος) - Παρασκευή 

βράδυ 25 Μαΐου 2018, και ώρα 7.30 στο Πνευματικό Κέντρο Στυλιανός Ρέστης στην 

Κορησσία.   

2. Σάββατο 26 Μαϊου - Κυριακή 27 Μαΐου : Βιωματικό σεμινάριο ψυχοδράματος στο 

Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κέας στην Κορησσία με συντονιστή τον ψυχίατρο Αντώνη 



11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 22
α
 Μαΐου 2018 

17 

 

Λιοδάκη. Η συμμετοχή θα είναι περιορισμένη (με σειρά προτεραιότητας) και κάποιο 

οικονομικό κόστος που επιβαρύνει τον κάθε συμμετέχοντα, και η διάρκεια είναι 10.00π.μ - 

18.00μ.μ. με μικρά διαλείμματα και ολοκλήρωση του σεμιναρίου την Κυριακή 27 Μαΐου 

10.00π.μ. -13.00μ.μ. 

3. Κυριακή 27 Μαϊου ώρα 18.30 μ.μ. Σεμινάριο χορού & αλληλεπίδρασης με ελεύθερη 

είσοδο «Χορεύοντας με τον Ίκαρο», ένα σύγχρονο παραμύθι για να ανακαλύψουμε μια 

άλλη εκδοχή του ταξιδιού του Ικάρου, με χορό, μουσική και φαντασία» με εμψυχώτρια 

την φυσιοθεραπεύτρια Βασιλική Καλπάκη. Σεμινάριο χορού για γονείς και παιδιά ηλικίας 

έως 12 ετών με ελεύθερη είσοδο. Χώρος διεξαγωγής: Πνευματικό Κέντρο Κορησσίας.   

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την διοργάνωση ομιλίας και σεμιναρίων 

από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κέας αναλαμβάνοντας και τις υποχρεώσεις που 

συνεπάγεται για τη διοργάνωση ως προς:  

1.   Τη διάθεση του Πνευματικού Κέντρου «Στυλιανός Ρέστης» για την διεξαγωγή της 

ομιλίας την Παρασκευή 25 Μαΐου και την Κυριακή το απόγευμα 27 Μαΐου  για την 

διεξαγωγή του σεμιναρίου ευεξίας (χορού).   

2.   Τη φιλοξενία του εισηγητή της ομιλίας και συντονιστή του βιωματικού σεμιναρίου, με 

την κάλυψη δαπάνης 1 μονόκλινου δωματίου (τρεις διανυκτερεύσεις) 

3.   Την κάλυψη δαπάνης μετακίνησης δύο (2) ατόμων και ενός (1) αυτοκινήτου ΙΧ από 

Λαύριο προς Κέα και επιστροφή  

4.   Την παροχή κεράσματος συμμετεχόντων στο σεμινάριο (καφέ, μικρά σάντουϊτς, και 

κέικ για 20 άτομα)  

5.   Την έγκριση δαπάνης ποσού 350,00 € συμπ. ΦΠΑ και διάθεση πίστωσης  

-για φιλοξενίες, έως του ποσού των 150,00€ συμπ. ΦΠΑ,   

-για μετακινήσεις 120,00 συμπ. ΦΠΑ 

-για την παροχή κεράσματος συμμετεχόντων κατά την διάρκεια του σεμιναρίου ποσού έως 

80,00€ συμπ. ΦΠΑ, από τον ΚΑ 60.6473.0001 «Δαπάνες δράσεων κέντρου Κοινότητας» 

προϋπολογισμού 2018 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 

ανωτέρω και την εισήγηση του Προέδρου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει: 

1.   Τη διάθεση του Πνευματικού Κέντρου «Στυλιανός Ρέστης» για την διεξαγωγή της 

ομιλίας την Παρασκευή 25 Μαΐου και την Κυριακή το απόγευμα 27 Μαΐου  για την 

διεξαγωγή του σεμιναρίου ευεξίας (χορού).   

2.   Τη φιλοξενία του εισηγητή της ομιλίας και συντονιστή του βιωματικού σεμιναρίου, με 

την κάλυψη δαπάνης 1 μονόκλινου δωματίου (τρεις διανυκτερεύσεις) 

3.   Την κάλυψη δαπάνης μετακίνησης δύο (2) ατόμων και ενός (1) αυτοκινήτου ΙΧ από 

Λαύριο προς Κέα και επιστροφή  

4.   Την παροχή κεράσματος συμμετεχόντων στο σεμινάριο (καφέ, μικρά σάντουϊτς, και 

κέικ για 20 άτομα)  

5.   Την έγκριση δαπάνης ποσού 350,00 € συμπ. ΦΠΑ και διάθεση πίστωσης  
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-για φιλοξενίες, έως του ποσού των 150,00€ συμπ. ΦΠΑ,   

-για μετακινήσεις 120,00 συμπ. ΦΠΑ 

-για την παροχή κεράσματος συμμετεχόντων κατά την διάρκεια του σεμιναρίου ποσού έως 

80,00€ συμπ. ΦΠΑ, από τον ΚΑ 60.6473.0001 «Δαπάνες δράσεων κέντρου Κοινότητας» 

προϋπολογισμού 2018 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 121/2018 

 

Θέμα 13
ο
: Σύσταση Επιτροπής για την παραλαβή των ανταλλακτικών και των 

εργασιών που αφορούν την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου.  
 

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

εισηγούμενος το 13
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.Δ. 2396/53 και των υπ’ αριθ. 3373/390/1975 – 4993/745/1975 υπουργικών 

αποφάσεων θα πρέπει να οριστεί επιτροπή η οποία θα παραλαμβάνει τα ανταλλακτικά 

και τις εργασίες που αφορούν την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου.  
 Προτείνω στο συμβούλιο τη σύσταση της εν λόγω επιτροπής η οποία είναι τριμελής 

και αποτελούμενη από υπαλλήλους του Δήμου με τα αναπληρωματικά τους μέλη. 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 «Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη 

συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων 

διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, 

υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το 

αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), 

τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν 

τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο.». 

Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου 

υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη 

διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.»  

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. 

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό 

μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή 

την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή 

έργων - ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’). 

Η Υπηρεσία Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών διενήργησε την κλήρωση για την 

ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν την 

Επιτροπή για την παραλαβή των ανταλλακτικών και των εργασιών που αφορούν την 

επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2018.  

Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο με αριθ.πρωτ. 

1563/09.05.2018 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας. 

Σύμφωνα με αυτό: 

 

Τριμελής επιτροπή παραλαβής των ανταλλακτικών και των εργασιών που αφορούν 

την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου  
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1. Νικόλαος Κορασίδης, ΔΕ/Οδηγός, με αναπληρωματικό μέλος την Φανή-Αννα 

Μπαλατσού, ΔΕ1 Διοικητικός 

2. Ιωάννης Πορίχης, ΔΕ28 Χειριστής Μηχανημάτων Εργου, με αναπληρωματικό μέλος 

την Αθηνά Μορφωνιού, ΤΕ Λογιστικού-Οικονομικού 

3. Λεωνίδας Περδικάρης,  ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός, με αναπληρωματικό μέλος την 

Βασιλική Πετρή,  ΔΕ Χειριστής Η/Υ 

 

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

παραπάνω 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Συγκροτεί: 

Τριμελή επιτροπή παραλαβής των ανταλλακτικών και των εργασιών που αφορούν 

την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, αποτελούμενη 

από τους: 

 

1. Νικόλαος Κορασίδης, ΔΕ/Οδηγός, με αναπληρωματικό μέλος την Φανή-Αννα 

Μπαλατσού, ΔΕ1 Διοικητικός 

2. Ιωάννης Πορίχης, ΔΕ28 Χειριστής Μηχανημάτων Εργου, με αναπληρωματικό μέλος 

την Αθηνά Μορφωνιού, ΤΕ Λογιστικού-Οικονομικού 

3. Λεωνίδας Περδικάρης,  ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός, με αναπληρωματικό μέλος την 

Βασιλική Πετρή,  ΔΕ Χειριστής Η/Υ 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 122/2018 

 

 

 

Θέμα 14
ο
: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2018.  
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Καβαλιέρο ο οποίος 

εισηγούμενος το 14
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι: 

Με την υπ’ αριθμ. 128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας αποφασίστηκε 

η «παράταση του χρόνου χρήσης μουσικής για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που 

λειτουργούν σε κλειστό χώρο από Δευτέρα μέχρι Κυριακή έως τις 03:00 π.μ και για τις ίδιες 

ημέρες έως την 02:00 π.μ. για τα καταστήματα της Α1β 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β’ 

526) που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο».  

Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του 

αρθρ. 7 της ΚΥΑ 16228/2017, οι κάτωθι ενδιαφερόμενοι αιτούνται τη χορήγηση παράτασης 

ωραρίου μουσικής για το έτος 2018 στα καταστήματα υγειονομικού  ενδιαφέροντος 

ιδιοκτησίας τους: 
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1. «Κ.ΤΖΑΝΙΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» με την επωνυμία «BREEZE» στoν Βουρκάρι Κέας με αρ. άδειας 

μουσικής: 4544/22-8-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1480/4-5-2018)  

2. ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΤΑΒΕΡΝΑ-

ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, στην Κορησσία Κέας, με αρ. αδείας μουσικής: 4725/22-8-

2012 (αρ.πρωτ. αίτησης: 1494/4-5-2018). 

3. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου, κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ στη θέση Βουρκάρι Κέας 

με αρ. άδειας μουσικής: 3985/18-7-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1645/15-5-2018) 

4. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου, κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, στην Κορησσία Κέας, με αρ.πρ. γνωστοποίησης χρήσης 

μουσικής: 1059365(v1)/9-5-2018 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1564/9-5-2018) 

5. CICO STAYROS, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ, στην Κορησσία Κέας με αρ.πρ. γνωστοποίησης με τη χρήση μουσικής: 

1014239 (v2)/3-4-2018 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1632/14-5-2018) 

6. ΖΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ του Δημητρίου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ –ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ –ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στη θέση Κορησσία Κέας με αρ. άδειας 

μουσικής: 3169/12-6-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1636/14-5-2018) 

7. «ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στo Σπαθί Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 613/26-4-2014 (αρ. πρωτ. 

αίτησης: 1736/21-5-2018) 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι: 

 Την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας 

από θορύβους Μουσικής»  

 Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 

 Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) 

 Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) 

 Το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του αρθρ. 7 της ΚΥΑ 16228/2017 

 Την υπ’ αριθμ. 128/2011 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 

 Τις ανωτέρω αιτήσεις των ενδιαφερομένων 

 Το γεγονός ότι για το κατάστημα του Παναγιώτη Σταυρόπουλου έχει επιβληθεί 

σφράγιση, κατόπιν τριών (3) παραβάσεων εντός του προηγούμενου έτους, για 

λόγους υπέρβασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικής και έχει βεβαιωθεί εντός του 

2018 μία (1) παράβαση σχετικά με υπέρβαση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής. 

 Το γεγονός ότι για το κατάστημα του Σωτηρίου Θεοχαρόπουλου έχουν βεβαιωθεί 

παραβάσεις εντός προηγούμενου έτους δύο (2) παραβάσεις σχετικά με υπέρβασης 

του ωραρίου λειτουργίας μουσικής. 

 Το ότι οι ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι για την έκδοση της εν λόγω 

άδειας 

 Την θετική εισήγηση του Αντιδημάρχου 

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω 

διατάξεις και την εισήγηση του Αντιδημάρχου  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Χορηγεί άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος 2018 στα καταστήματα των: 

1. «Κ.ΤΖΑΝΙΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» με την επωνυμία «BREEZE» στoν Βουρκάρι Κέας με αρ. άδειας 

μουσικής: 4544/22-8-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1480/4-5-2018)  

2. ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΤΑΒΕΡΝΑ-

ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, στην Κορησσία Κέας, με αρ. αδείας μουσικής: 4725/22-8-

2012 (αρ.πρωτ. αίτησης: 1494/4-5-2018). 

3. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου, κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ στη θέση Βουρκάρι Κέας 

με αρ. άδειας μουσικής: 3985/18-7-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1645/15-5-2018) 

4. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου, κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, στην Κορησσία Κέας, με αρ.πρ. γνωστοποίησης χρήσης 

μουσικής: 1059365(v1)/9-5-2018 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1564/9-5-2018) 

5. CICO STAYROS, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ, στην Κορησσία Κέας με αρ.πρ. γνωστοποίησης με τη χρήση μουσικής: 

1014239 (v2)/3-4-2018 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1632/14-5-2018) 

6. ΖΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ του Δημητρίου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ –ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ –ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στη θέση Κορησσία Κέας με αρ. άδειας 

μουσικής: 3169/12-6-2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1636/14-5-2018) 

7. «ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στo Σπαθί Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 613/26-4-2014 (αρ. πρωτ. 

αίτησης: 1736/21-5-2018) 

Οι ανωτέρω θα λάβουν την άδεια εφόσον είναι ταμειακά ενήμεροι. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 123/2018 

 

 

 

 

Θέμα 15
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΗΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ (R.O) ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 500m3/ημέρα 

ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ".  

 

 

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

το 15
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 173/2017 απόφαση της 
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Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, έγκριση των 

τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 

ΥΦΑΛΜΗΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ (R.O) 

ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 500m3/ημέρα ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ" και την υπ' αριθ. 

350/2017 κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΗΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ (R.O) ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 500m3/ημέρα ΠΟΣΙΜΟΥ 

ΝΕΡΟΥ ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία ΤΕΜΑΚ Α.Ε.  

Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της σύμβασης και δεν είχε ολοκληρωθεί το φυσικό 

αντικείμενο της προμήθειας μονάδας αφαλάτωσης, η ανάδοχος εταιρεία ΤΕΜΑΚ Α.Ε. 

υπέβαλε εμπρόθεσμα το με Αριθμ.Πρωτ. 62364/22.02.2018 αίτημά τους για ενημέρωση από 

την Υπηρεσία εάν τα ζητούμενα έργα υποδομών είναι έτοιμα ώστε η εταιρία να προχωρήσει 

σε προγραμματισμό της εκκίνησης της μονάδας αφαλάτωσης.  

Εφόσον η απαραίτητη υποδομή υποδοχής για την τοποθέτηση της μονάδας αφαλάτωσης 

δεν είχε κατασκευαστεί ακόμα ψηφίστηκε ομόφωνα η χορήγηση της παράτασης του χρόνου 

εκτέλεσης της υπ’αριθ. 5285/18.12.2017 σύμβασης προμήθειας δεξαμενής, διάρκειας δύο 

(2) μηνών, έως 07/05/2018. 

Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της παράτασης των δύο (2) μηνών της σύμβασης και 

δεν είχε ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας μονάδας αφαλάτωσης, η 

ανάδοχος εταιρεία ΤΕΜΑΚ Α.Ε. υπέβαλε εμπρόθεσμα το με Αριθμ.Πρωτ. 

62839/03.05.2018 αίτημά τους για ενημέρωση από την Υπηρεσία εάν τα ζητούμενα έργα 

υποδομών είναι έτοιμα ώστε η εταιρία να προχωρήσει σε προγραμματισμό της εκκίνησης 

της μονάδας αφαλάτωσης. 

Εφόσον η απαραίτητη υποδομή υποδοχής για την τοποθέτηση της μονάδας αφαλάτωσης 

θα ολοκληρωθεί την εβδομάδα από 7 – 11 Μαΐου 2018 αιτούμαστε να δοθεί εκ νέου 

παράταση της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής της προμήθειας μονάδας αφαλάτωσης και 

της υπ’αριθ. 5285/18.12.2017 σύμβασης, έως 31/05/2018. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση 

του Δημάρχου,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΗΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ (R.O) ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 500m3/ημέρα 

ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ από την εταιρεία ΤΕΜΑΚ Α.Ε. έως 31/05/2018. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 124/2018 

 

Θέμα 16
ο
: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2018 

για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (β΄ κατανομή).  
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στην Δημοτική Σύμβουλο κα Ελευθερία 

Μορφωνιού, η οποία εισηγούμενη το 16
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι 

σύμφωνα με:  

1. Το άρθρο 267§2 του Ν. 3852/2010 «Μεταβατικές διατάξεις οικονομικής διαχείρισης 

Δήμων», 

2. Το άρθρο 113§6 του Ν. 1892/1990 «Θέματα υλικοτεχνικής υποδομής της 

εκπαίδευσης» και 

3. Το υπ’ αριθμ. 53161/04.05.2018 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, σε εκτέλεση της με Αρ. Πρωτ.: 

15913/02.05.2018 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α: ΩΤ3Η465ΧΘ7-8ΘΟ), 

κατανέμεται στο Δήμο μας το ποσό των 10.420,00€, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη 

των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α’ θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης 

χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Κέας έτους 2018. 

Στο προαναφερθέν ποσό γίνεται παρακράτηση 0,15% για το Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων (Τ.Π.Δ.), δηλαδή ποσό ύψους 15,63€. Επομένως το καθαρό ποσό 

επιχορήγησης των σχολείων ανέρχεται σε 10.404,37€. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να: 

1. αποδεχθεί την ανωτέρω επιχορήγηση, που θα πιστωθεί στο Κ.Α. εσόδου 0614.0001 

του προϋπολογισμού του έτους 2018 

2. να εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και να ψηφίσει 

πίστωση του ποσού των 10.420,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., 

δηλαδή ποσού 15,63€) σε βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό 

του έτους 2018 με Κ.Α. 00.6711.0005 

3. να αποφασίσει ότι τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των Ενιαίων 

Σχολικών Επιτροπών του Δήμου 

Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6/2018 σχετική απόφαση της Δ.Ε.Π. 

εισηγούμαστε την κατανομή του ανωτέρω ποσού ως εξής: 

 

Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία 

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης 6.242,62€ 
Λειτουργικές δαπάνες 

σχολείων (β΄ κατανομή) 

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης 4.161,75€ 
Λειτουργικές δαπάνες 

σχολείων (β΄ κατανομή) 

ΣΥΝΟΛΟ 10.404,37€ 
Λειτουργικές δαπάνες 

σχολείων (β΄ κατανομή) 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

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

διατάξεις και την εισήγηση της κας Μορφωνιού 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Αποδέχεται την επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων 

των ΟΤΑ που θα πιστωθεί στο Κ.Α. εσόδου 0614.0001 του προϋπολογισμού του 

έτους 2018. 

2. Εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και πίστωση του 

ποσού των 10.420,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή 

ποσού 15,63€) σε βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 

2018 με Κ.Α. 00.6711.0005 ως εξής: 

 

Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία 

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης 6.242,62€ 
Λειτουργικές δαπάνες 

σχολείων (β΄ κατανομή) 

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης 4.161,75€ 
Λειτουργικές δαπάνες 

σχολείων (β΄ κατανομή) 

ΣΥΝΟΛΟ 10.404,37€ 
Λειτουργικές δαπάνες 

σχολείων (β΄ κατανομή) 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 125/2018 

 

 

Θέμα 17
ο
:  Έγκριση β’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δήμου Κέας.  

       

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

εισηγούμενος το 17
ο
 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. 151/2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής: 

 

 

Προγραμματικές Συμβάσεις 

 

1) Με την υπ΄αριθμ 154/2017  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 

(ΑΔΑ: ΩΕΡΘ7ΛΞ-ΒΨ3), συνάφθηκε προγραμματική σύμβαση κατά τις διατάξεις του 

αρθ.100 του Ν.3852/2010, μεταξύ της Π.Ν. Αιγαίου και του Δήμου Κέας (ΑΔΑ:ΨΞΛΔ7ΛΞ-

Σ6Μ) με αντικείμενο (άρθρο 2&4 της σύμβασης) την χρηματοδότηση του έργου 

«Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Ιουλίδα Κέας» μέχρι του ποσού των 35.000,00€.   

Κατόπιν και της αντίστοιχης αναμόρφωσης του τεχνικού  προγράμματος αναμορφώνουμε 

ως εξής: 
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Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

1213.0007 
Προγραμματική σύμβαση με την ΠΝ 
Αιγαίου για το έργο « Ανακατασκευή 

γηπέδου 5Χ5 στην Ιουλίδα Κέας» 
0,00 35.000,00 35.000,00 

 

 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

15.7336.0001 
Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην 

Ιουλίδα Κέας 
35.000,00 35.000,00 70.000,00 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 70.000,00€ εκ των οποίων τα 

υπόλοιπα 35.000,00€ είναι ήδη εγγεγραμμένα και θα χρηματοδοτηθούν από την ΣΑΤΑ. 

. 

 

2 Με την υπ΄αριθμ 155/2017  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 

(ΑΔΑ: 6Β7Σ7ΛΞ-242), συνάφθηκε προγραμματική σύμβαση κατά τις διατάξεις του αρθ.100 

του Ν.3852/2010, μεταξύ της Π.Ν. Αιγαίου και του Δήμου Κέας (ΑΔΑ:Ω93Α7ΛΞ-ΤΑ3) με 

αντικείμενο (άρθρο 2&4 της σύμβασης) την χρηματοδότηση του έργου «Ανάπλαση 

πλατείας Κάτω Μεριάς Κέας» μέχρι του ποσού των 50.000,00€.   

Κατόπιν και της αντίστοιχης αναμόρφωσης του τεχνικού  προγράμματος αναμορφώνουμε 

ως εξής: 

 

Κ.Α. Εσόδου Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

1213.0006 
Προγραμματική σύμβαση με την ΠΝ 

Αιγαίου για το έργο «Ανάπλαση 
πλατείας Κάτω Μεριάς Κέας» 

0,00 50.000,00 50.000,00 

 

Κ.Α. Εξόδου Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

30.7332.0001 
Ανάπλαση πλατείας Κάτω Μεριάς 

Κέας 
124.144,69 50.000,00 174.144,69 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 174.144,69€ εκ των οποίων τα 

υπόλοιπα 124.144,69€ είναι ήδη εγγεγραμμένα και θα χρηματοδοτηθούν από την ΣΑΤΑ. 

 

 

  ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δαπάνες της Υπηρεσίας 

Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού που αναμορφώνονται: 
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Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Αρχική 

Πίστωση 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Τελική 
Διαμόρφωση 

20.6011 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, 
γενικά και ειδικά 

τακτικά επιδόματα 
ΜΟΝΙΜΩΝ) 

106.212,52 -60.540,00 45.672,52 

20.6051 

Εργοδοτικές 
εισφορές 

προσωπικού με 
σύμβαση Δημοσίου 

Δικαίου 

23.570,02 -17.500,00 6.070,02 

20.6021 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, 
γενικά και ειδικά 

τακτικά επιδόματα 
ΙΔΑΧ) 

0,00 29.890,00 29.890,00 

20.6052 

Εργοδοτικές 
εισφορές 

υπαλλήλων με 
σύμβαση αορίστου 

χρόνου 

0,00 8.750,00 8.750,00 

20.6041 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, 
γενικά και ειδικά 

τακτικά επιδόματα 
ΙΔΟΧ) 

23.950,00 30.650,00 54.600,00 

20.6054 
Εργοδοτικές 

εισφορές έκτακτου 
προσωπικού 

6.950,00 8.750,00 15.700,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 160.682,54 0,00 160.682,54 
 

Από την παραπάνω αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται ο ισοσκελισμός της υπηρεσίας ούτε 

μεταφέρονται ποσά στο αποθεματικό. 

 

1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

2.  
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δαπάνες της Υπηρεσίας Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης που αναμορφώνονται 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση 
Τελική 

Διαμόρφωση 

25.6112.0003 

Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για 
την επικαιροποίηση της Μελέτης 

δικτύου ύδρευσης περιοχής 
Ποισσών - Κούνδουρου - Κάτω-

Μεριάς 

12.400,00 -12.400,00 0,00 
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25.7131.0001 
Προμήθεια αντλιών  ύδρευσης - 

αποχέτευσης 
8.000,00 12.400,00 20.400,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 20.400,00 0,00 20.400,00 

 

Από παραπάνω αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται ο ισοσκελισμός της υπηρεσίας ούτε 

μεταφέρονται ποσά στο αποθεματικό. 

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

10.6266.0016 
Συντήρηση εφαρμογών οικονομικής 

και διοικητικής διαχείρισης έτους 
2018 

22.000,00 -9.000,00 13.000,00 

35.6262.0001 Συντήρηση πρασίνου 3.000,00 -1.000,00 2.000,00 

30.6112.0021 

Υποβοήθηση της τεχνικής υπηρεσίας 
για την σύνταξη των τευχών 
δημοπράτησης του έργου 

«Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων 
παραλίας Κορησσίας» 

0,00 5.000,00 5.000,00 

30.6112.0022 

Υποβοήθηση της τεχνικής υπηρεσίας 
για την σύνταξη και υποβολή 

φακέλου χρηματοδότησης του έργου 
«Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων 

παραλίας Κορησσίας» 

0,00 5.000,00 5.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 25.000,00 0,00 25.000,00 
 

Από παραπάνω αναμόρφωση δεν μεταφέρονται ποσά στο αποθεματικό 

 

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

Από την ανωτέρω αναμόρφωση δεν μεταβλήθηκε το αποθεματικό και παρέμεινε στα 

45.663,43€.- 

 

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 
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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 151/2018 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την β’ αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού 

έτους 2018 Δήμου  Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 126/2018 

 

 

Θέμα 18
ο
: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού  της ΚΕΔΚ  έτους 2018.  

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Κων. Θώδος εισηγούμενος το 18
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης 

αναφέρει ότι, το Δ.Σ. της ΚΕΔΚ με την υπ’ αριθμ. 7/2018 (ΑΔΑ:Ψ4ΥΨΟΕΧ8-5ΗΩ ) 

ομόφωνη απόφασή του, ενέκρινε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της επιχείρησης, 

την οποία και υποβάλει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
 Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι: 

«Ο προϋπολογισμός της ΚΕΔΚ, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 28/2017(ΑΔΑ: 

Ω6ΑΕΟΕΧ8-ΨΙΩ)  είναι υποχρεωτικό να αναμορφωθεί, προκειμένου να αποτυπωθούν σε 

αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα της ΚΕΔΚ:  
 

  1.1 Έσοδα επιχείρησης 

 

Αναλυτικά τα έσοδα έχουν ως εξής:  

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 85.000,00 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΡΑΣΗΣ  20.000,00 
Έσοδα δραστηριοτήτων 20.000,00 
Χρηματοδοτήσεις από πρόγραμμα ¨υλοποίηση 

προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι και Κοινωνικής 

Μέριμνας¨ 35.000,00 
Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι  35.000,00 
Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, 

ΟΑΕΔ κλπ)  30.000,00 
Έσοδα από Δήμο Κέας 30.000,00 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ¹ 31/12/2017 36.097.47 
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 36.097.47 
Ταμειακά διαθέσιμα   36.097.47 
Σύνολο   

121.097,47 
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Τα ταμειακά διαθέσιμα είχαν προϋπολογιστεί τον Οκτώβριο του 2017, σε 34.162,59 €. 

Μετά τις πληρωμές του τριμήνου Οκτ.-Νοε.-Δεκ. 2016 (αμοιβές προσωπικού, ΙΚΑ, έξοδα 

κίνησης αυτοκινήτων κλπ.) διαμορφώνονται σε 36.097,47€. 

Συνακόλουθα, το σύνολο των εσόδων (τακτικών και χρηματικού υπολοίπου) 

διαμορφώνεται από τις 119.162,59€ που είχαν προϋπολογισθεί στις 121.097,47€. 
 

 

2.2 Έξοδα επιχείρησης 

 

Αναλυτικά τα έξοδα έχουν ως εξής:  

 

Ονομασία 
προτεινόμενα ποσά € 

2018 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 36.000,00 
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

28.500,00 

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 28.500,00 
Εργοδοτικές εισφορές  7.500,00 
Εργοδοτικές εισφορές    
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου 7.500,00 
Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών 24.000,00 
Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών 24.000,00 
Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών 1.000,00 
Αμοιβές λογιστών 3.000,00 
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 

ελεύθερου επαγγελματία 

20.000,00 

ΕΝΟΙΚΙΑ           14.000,00 

Ενοίκιο Γυμναστηρίων 10.000,00 

Ενοίκιο οικίας ιατρού 4.000,00 

Επικοινωνίες 800,00 
Ταχυδρομικά Τέλη              300,00 
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 500,00              
Ασφάλιστρα 1.000,00 
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 
Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 6.000,00 
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων  1.000,00 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 4.000,00 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 1.000,00 
Φόροι - Τέλη 7.000,00 
Λοιποί φόροι 7.000,00 
Έξοδα μεταφορών δραστηριοτήτων της επιχείρησης 3.000,00 
Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) 3.000,00 
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Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήμισης) 2.000,00 
Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της επιχείρησης  2.000,00 
Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις 4.000,00 
Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις 4.000,00 
Έξοδα δημοσιεύσεων 200,00 
Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 200,00 
Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 97.47 
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 97.47 
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη 

επενδυτικών δαπανών) 

200,00 

Τόκοι και διάφορα έξοδα   200,00 
Έξοδα εκδηλώσεων – συναυλιών κ.λ.π 6.600,00 
Έξοδα εκδηλώσεων – συναυλιών κ.λ.π 6.600,00 
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, ειδών γραφείου,γραφικής ύλη 500,00 
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 500,00 
Είδη υγιεινής και καθαριότητας 1.000,00 
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.000,00 
Λοιπές προμήθειες 2.000,00 
Υλικά Φαρμακείου 2.000,00 
Αγορά παγίου 1.000,00 
Αγορά παγίου 1.000,00 
Καθαριότητα Κτηρίων 11.700,00 
Καθαριότητα Κτηρίων 11.700,00 

Σύνολα 121.097,47 
 
Κατηγορία εξόδων «Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους»: Η 

δαπάνη μειώθηκε από 8.000,00€ σε 6.000,00€ επί των πραγματικών οικονομικών 

αποτελεσμάτων. 

Κατηγορία «Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως»: Η δαπάνη μειώθηκε από 462,59€ σε 97,47€ 

επί των πραγματικών οικονομικών αποτελεσμάτων 

Κατηγορία «Έξοδα εκδηλώσεων-συναυλιών»: Η δαπάνη αυξήθηκε από 5.000,00€ σε 

6.600,00€ επί των πραγματικών οικονομικών αποτελεσμάτων. 

Κατηγορία «Λοιπές προμήθειες»: Η δαπάνη μειώθηκε από 3.000,00€ σε 2.000,00€ επί των 

πραγματικών οικονομικών αποτελεσμάτων. 

Κατηγορία «Αγορά παγίου»: Η δαπάνη μειώθηκε από 7.000,00€ σε 1.000,00€ επί των 

πραγματικών οικονομικών αποτελεσμάτων. 

Κατηγορία “Καθαριότητα κτιρίων”: Η δαπάνη ποσού 11.700,00€, προστέθηκε για την 

κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των κτιρίων της ΚΕΔΚ. 

 
 

Στην παραπάνω αναμόρφωση προϋπολογισμού προσαρτάται και πίνακας που περιγράφει 

αναλυτικά τον στόχο εσόδων και εξόδων σε μηνιαία – τριμηνιαία – εξαμηνιαία και ετήσια 

βάση. 
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Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 

της ΚΕΔΚ 2018. 

  Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την 

υπ’ αριθμ. 7/2018 (ΑΔΑ:Ψ4ΥΨΟΕΧ8-5ΗΩ  ) απόφαση της ΚΕΔΚ, το άρθρο 260 του ν. 

3463/2006 και την εισήγηση του Προέδρου της ΚΕΔΚ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Κ. οικονομικού έτους 2018, 

όπως αναφέρεται ανωτέρω.  

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 127/2018 

 

 

Θέμα 19
ο
: Καθορισμός ανώτατου ορίου καταθέσεων στην Τράπεζα Alpha Bank.  

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου ο οποίος 

εισηγούμενδ. ος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την παρούσα ζητείται 

η έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό του ποσού των 

700.000,00€ ως ανώτατου ορίου καταθέσεων στην Τράπεζα Alpha. 

Η κα Βελισσαροπούλου διαφωνεί με τον καθορισμό του ανώτατου ορίου και 

καταψηφίζει, ομοίως καταψηφίζει και ο κ. Δ .Μουζάκης 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το 

άρθρο 171 του ν. 3463/2006 και την εισήγηση του Δημάρχου 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(10 ΥΠΕΡ και 2 ΚΑΤΑ) 

 

Εγκρίνει τον καθορισμό του ποσού των 700.000,00€ ως ανώτατο όριο καταθέσεων στην 

Τράπεζα Alpha. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 128/2018 

 

 

Θέμα 20
ο
: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων ΟΑΕΔ για την καταβολή «ασφαλιστικών 

εισφορών στο ΙΚΑ υπαλλήλων μέσω του προγράμματος ''Προώθηση της απασχόλησης 

Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ''.  
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη 

Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 20
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, 

έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 4747/23.01.2017 (ΑΔΑ: 6ΡΠΧ4691Ω2-ΚΕ0) έγγραφο του 
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ΟΑΕΔ, τις επιμέρους αποφάσεις καταβολής επιχορήγησης του συνόλου των ασφαλιστικών 

εισφορών, την υπ' αριθμ. 6.15107/5.12840 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3975/Β/12-12-2016) και το υπ’ 

αριθμ. 1045/23.01.2017 έγγραφο του ΑΣΕΠ, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποδεχθεί 

επιχορήγηση ύψους 7.217,54 € για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ των 

απασχολούμενων υπαλλήλων μέσω του Προγράμματος ''Προώθηση της απασχόλησης μέσω 

προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς''. 

 Η εν λόγω επιχορήγηση θα κατανεμηθεί στον εξής κωδικό του προϋπολογισμού έτους  

2018:  Κ.Α 10.6054 ''Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού'' ποσό 7.217,54 €. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση 

του Δημάρχου και έλαβε υπόψη το υπ΄αριθμ. 4747/23.01.2017 (ΑΔΑ: 6ΡΠΧ4691Ω2-ΚΕ0) 

έγγραφο του ΟΑΕΔ, τις επιμέρους αποφάσεις καταβολής επιχορήγησης του συνόλου των 

ασφαλιστικών εισφορών,την υπ' αριθμ. 6.15107/5.12840 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3975/Β/12-12-2016) 

και το υπ’ αριθμ. 1045/23.01.2017 έγγραφο του ΑΣΕΠ, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Αποδέχεται τις πιστώσεις του ΟΑΕΔ για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των 

υπαλλήλων μέσω του προγράμματος ''Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς'' στο ΙΚΑ και τις κατανέμει στον εξής 

κωδικό του προϋπολογισμού έτους 2018: Κ.Α 10.6054 ''Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 

προσωπικού'' ποσό 7.217,54 €. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 129/2018 

 

 

 

Θέμα 21
ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης οδοιπορικών και ημερήσιας 

αποζημίωσης Δημάρχου για τη μετάβασή του στη Σύρο (14-16/5/2018), προκειμένου να 

πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και 

τον Περιφερειάρχη για θέματα ΧΥΤΑ-ΧΑΔΑ”.  

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.Κων/νος Θώδος εισηγούμενος  το 21
ο
  θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 140, παρ. 1 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 3 

παρ. 3 του Ν. 2685/99 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η μετακίνηση, ο 

τόπος μετάβασης, ο σκοπός και το μέσο μετακίνησης, καθώς και ο αριθμός των ημερών 

παραμονής εκτός έδρας αιρετών. Η απόφαση αυτή προηγείται της μετακίνησης, μπορεί 

όμως σε κατεπείγουσες περιπτώσεις να εκδίδεται εκ των υστέρων. Επιπλέον το δημοτικό 

συμβούλιο με απόφασή του εγκρίνει την καταβολή των εξόδων μετακίνησης και τη σχετική 

διάθεση πίστωσης.  

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, μετέβη στη Σύρο (14-16/5/2018) προκειμένου να  

πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και τον   

Περιφερειάρχη για θέματα ΧΥΤΑ-ΧΑΔΑ. 

 Συγκεκριμένα οι δαπάνες αφορούν την ακτοπλοϊκή μετακίνηση  Κέα– Σύρος  καθώς 

και επιστροφή Σύρος – Κέα, τη διαμονή του και την ημερήσια αποζημίωση (άρθρο 11 της 

υποπαρ. Δ.9 του Ν. 4336/15). 
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Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακινούμενων αιρετών» και θα ανέλθει στο ποσό των 220,00€ για την κάλυψη των 

εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου στην Σύρο. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη συνολική δαπάνη και να διαθέσει 

πίστωση, αφού εξετάσει τα προσκομισθέντα παραστατικά.  

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

ανωτέρω διατάξεις, την υπ’ αριθμ. 11/2018  απόφασή του και τα προσκομισθέντα 

παραστατικά, 

 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 220,00€ ως εκτός έδρας αποζημίωση 

και έξοδα μετακίνησης του Δημάρχου Κέας, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου στη Σύρο, προκειμένου 

να  πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών 

και τον Περιφερειάρχη για θέματα ΧΥΤΑ-ΧΑΔΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6421 

«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών». 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 130/2018 

 

 

Θέμα 22
ο
 : Μίσθωση ακινήτου για στέγαση ιατρού που υπηρετεί στο Πολυδύναμο Ιατρείο 

Κέας (Π.Π.Ι Κέας), (αρθ.32 του Ν.4483/2017)”.  

 

Αποσύρεται 

 

 

Θέμα 23
ο
: 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 23
ο
 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 14/5/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία "Συντήρηση κι επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων – 

γηπέδων του Δήμου Κέας”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 200/2017 απόφαση Δημάρχου, από 
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τον ανάδοχο Ελευθέριο Παπαγεωργίου, έναντι συνολικού ποσού 930,00€. 

2. Το από 9/5/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία "Καθαρισμός ΧΖΛ Κορησσίας – Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου Δήμου Κέας”, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 154/2017 απόφαση Δημάρχου, από τον ανάδοχο Ζουλό 

Ευαγγ.Κων/νο, έναντι συνολικού ποσού 3.830,58€. 

3. Το από 20/4/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία "Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανών γραφείων”, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. 153/2017 απόφαση Δημάρχου, από τον ανάδοχο Αλέξιο Αγγελόπουλο, έναντι 

συνολικού ποσού 824,00€. 

4. Το από 21/5/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία “Αμοιβές ορκωτών λογιστών” για έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου ισολογισμού του Δήμου για το 

έτος 2014”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 491/2016 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο 

εταιρεία ΣΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, έναντι συνολικού ποσού 

5.704,00 €.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική 

συζήτηση, 

 

ΑΠOΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει στο σύνολό της την πιο πάνω εισήγηση και τα αναφερόμενα σε αυτήν 

πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 131/2018 

 

 

Θέμα 24
ο
: Έγκριση σύναψης σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου.  

 

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

εισηγούμενος το 24
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη το σχέδιο προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και του Δήμου Κέας, όπως 

ψηφίστηκε με την υπ’αριθμ. 159/8-5-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά σε καθαριότητα και ευπρεπισμό των χώρων, 

καθαρισμό αποχετευτικών δικτύων και θαλάσσιου χώρου, συντήρηση-επισκευή 

ηλεκτροφωτισμού συμπεριλαμβανομένων και των υλικών καθώς και  παροχή υπηρεσιών 

στην χερσαία λιμενική ζώνη Κορησσίας-Γιαλισκαρίου-Βουρκαρίου. 

Η δαπάνη της προγραμματικής σύμβασης έχει προβλεφθεί να καλυφθεί από τις 

πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου βαρύνοντας τον 

ΚΑ 00-6736.008. Η σύμβαση αυτή ισχύει για δύο (2) χρόνια 

Εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο  

-την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Σύρου 

-την έγκριση του συνημμένου σχεδίου προγραμματικής σύμβασης  

-την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη  

1. Το Π.Δ. 131/6-6-01 (ΦΕΚ Α 113)«Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. 

Κυκλάδων στους Δήμους Άνω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας, Κύθνου, Ποσειδωνίας και 

Σερίφου» 

2. Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης 

απόφαση 165/11-6-2007) 

3. Το Β.Δ. 17-5/15-6-59 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και 

Κοινοτήτων» 

4. Το άρθρο 11 του Ν. 1416/84 

5. Το άρθρο 28 του Ν.2738/99 (ΦΕΚ 180 Α’) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

6. Το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/ 07.06.2010) 

7. Την υπ’ αριθμ. 159/8-5-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Σύρου (ΑΔΑ: 

ΩΔΚΨΟΡΝ0-70Φ) 

8. Τα  άρθρα 225 και 244 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) «Ο Νέος Δημοτικός και 

Κοινοτικός Κώδικας» 
            και την εισήγηση του Δημάρχου, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

1. Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Κέας με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Σύρου 

2. Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης ως κάτωθι: 

 

 

 
 «……. Σ  Χ  Ε  Δ  Ι  Ο  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
Στην Ερμούπολη της Σύρου σήμερα 29 του μηνός Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των 

παρακάτω φορέων που από εδώ και πέρα ονομάζονται για συντομία συμβαλλόμενοι :  

1) Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο αυτού κ. 

Κοσμά Δημήτριο 

2) Το ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Δήμαρχο αυτού κ. Ευαγγέλου Ιωάννη 

συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω : 

 

Άρθρο 1 (Προοίμιο) 
Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ του 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ και του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ και προσδιορίζονται οι 

τρόποι και οι διαδικασίες της συμφωνίας αυτής που αποσκοπεί στην μεταβίβαση οικονομικών πόρων 

από το ΔΛΤ Σύρου στον Δήμο Κέας με αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών από τον συγκεκριμένο Ο.Τ.Α. 

στο ΔΛΤ Σύρου στις χερσαίες λιμενικές ζώνες Κορησσίας, Γιαλισκαρίου & Βουρκαρίου. 

 

Άρθρο 2 (εφαρμοζόμενες διατάξεις) 
Για την σύναψη της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις : 

a) Του άρθρου 28 Ν.2738/99 ΦΕΚ 180
 
Α όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  

b) Του άρθρου 225 Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α114/8-6-2006 

c) Του άρθρου 11 του Ν.1416/84 
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d) Του άρθρου 25 του Ν. 2971/2001 ΦΕΚ 285
Α
 

Επίσης για την σύναψη της παρούσας ελήφθησαν υπόψη :  

a) Η αριθμ.                           Απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤΣ 

b) Η αριθμ.                     Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

 

Άρθρο 3 (Γεωγραφική περιοχή εκτελέσεως της σύμβασης) 
Η γεωγραφική περιοχή εκτέλεσης της σύμβασης είναι η χερσαία λιμενική ζώνη Κορησσίας, 

Γιαλισκαρίου & Βουρκαρίου 

 

Άρθρο 4 (Διάρκεια σύμβασης) 
Η σύμβαση αυτή ισχύει για δύο (2) χρόνια ήτοι από 01/07/2018 έως 30/06/2020 

 

Άρθρο 5 (Πόροι που θα διατεθούν) 
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου θα καταβάλλει στον Δήμο Κέας για τις υπηρεσίες που θα παρέχει 

το ποσό των ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (62.000,00€) ετησίως σε βάρος της οικείας πίστωσης 

του προϋπολογισμού του με  

ΚΑ: 00-6736.008. Το σύνολο της σύμβασης για 2 έτη ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι τεσσάρων 

χιλιάδων ευρώ (124.000,00€) 

 

 

Άρθρο 6 (Δικαιώματα και υποχρεώσεις συμβαλλομένων) 
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα  

Α) Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση  

      Β) Ο Δήμος Κέας είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί του παραπάνω πόρους του άρθρου 5 αυτής 

της σύμβασης αποκλειστικά για : 

1) Η καθημερινή καθαριότητα της ΧΛΖ Κορησσίας, Γιαλισκαρίου, Βουρκαρίου τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, 

Αύγουστο 

2)  Καθαριότητα τρεις φορές την εβδομάδα της  ΧΛΖ Κορησσίας, Γιαλισκαρίου, Βουρκαρίου τους μήνες 

Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Σεπτέμβριο & Οκτώβριο 

3) Καθαριότητα μία φορά την εβδομάδα της ΧΛΖ Κορησσίας, Γιαλισκαρίου, Βουρκαρίου τους μήνες 

Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Νοέμβριο & Δεκέμβριο 

4) Ευπρεπισμό (ασβέστωμα) δύο φορές το χρόνο των ρείθρων των πεζοδρομίων της ΧΛΖ Κορησσίας, 

Γιαλισκαρίου, Βουρκαρίου. 

5) Ευπρεπισμό (βάψιμο) των φανοστατών και των δεστρών της ΧΛΖ Κορησσίας, Γιαλισκαρίου, 

Βουρκαρίου 

6) Ημερήσια αποκομιδή των απορριμμάτων, από όλους τους κάδους καθαριότητας (τροχήλατους,  

containers, επίστυλους, δοχεία χαρτιού και απορριμμάτων) που βρίσκονται στην ΧΛΖ Κορησσίας, 

Γιαλισκαρίου, Βουρκαρίου και την περισυλλογή και απομάκρυνση κάθε είδους άχρηστων 

αντικειμένων. 

7) Καθαρισμό – απόφραξη αποχετευτικών δικτύων από φερτές ύλες της ΧΛΖ Κορησσίας, Γιαλισκαρίου, 

Βουρκαρίου όποτε απαιτείται 

8) Καθαρισμό του θαλάσσιου χώρου της λιμενικής ζώνης Κορησσίας, Γιαλισκαρίου, Βουρκαρίου όποτε 

χρειάζεται και τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα για τα πλέοντα απορρίμματα. 

9) Την συντήρηση – επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΧΛΖ Λιβαδίου συμπεριλαμβανομένων και των υλικών 

και συγκεκριμένα (α) Αντικατάσταση λαμπτήρων, οργάνων ένωσης (Μ/Τ στάρτερ) προβολέων, 

ασφαλειών σε πίνακες, γλόμπων και (β) Έλεγχος πινάκων για πτώση & αντικατάσταση ασφαλειών (γ) 

Επίβλεψη δικτύου φωτισμού και Η/Μ εγκαταστάσεων και άμεση ενημέρωση ΔΛΤΣ σε περίπτωση 

βλαβών και επιβλαβών ενεργειών τρίτων (δ) Συντήρηση – επισκευή μηχανημάτων παροχής νερού – 

ρεύματος (συμπεριλαμβανομένου των υλικών ασφάλειες, ρευματοδότες, βρύσες, διακόπτες κλπ). 

10) Την παροχή νερού & ρεύματος στα σκάφη στην ΧΛΖ Κορησσίας, Γιαλισκαρίου, Βουρκαρίου 



11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 22
α
 Μαΐου 2018 

37 

 

11) Την διευκόλυνση των σκαφών κατά την πρόσδεση τους στην ΧΛΖ Κορησσίας, Γιαλισκαρίου, 

Βουρκαρίου 

12) Την είσπραξη για λογαριασμό του ΔΛΤΣ, του αντιτίμου για τη παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, την 

έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών στοιχείων και την αποστολή εισπράξεων & αρχείων στην 

Οικονομική Υπηρεσία του ΔΛΤΣ όπως αυτή ορίζει αναλυτικά μετά την υπογραφή της προγραμματικής 

σύμβασης και κατόπιν των αναγκών που παρουσιάζονται κάθε φορά  για την απόδοση φόρων στο 

κράτος. 

 

Κατά την διάρκεια των ανωτέρω εργασιών να μην δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα στον εν 

λόγω λιμένα και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας κατά την εκτέλεση των ανωτέρω 

εργασιών ώστε να μην προκύψει κίνδυνος οποιουδήποτε ατυχήματος 

 

 

Άρθρο 7 (Παρακολούθηση τήρησης όρων σύμβασης) 
Τον συντονισμό και την παρακολούθηση της τήρησης των όρων της σύμβασης θα έχει η επιτροπή που 

συγκροτείται για το σκοπό αυτό αποτελούμενη από  

1) Τον Πρόεδρο του ΔΛΤΣ και  

2) Τον Δήμαρχο Κέας  

 

Άρθρο 8 (Τρόπος πληρωμής) 
Με την υπογραφή της σύμβασης το ΔΛΤΣ θα προκαταβάλει ποσοστό 30% επί του ετήσιου ποσού της 

σύμβασης ήτοι 18.600,00€. Το υπόλοιπο της σύμβασης θα εκταμιεύεται σταδιακά κατά τη διάρκεια 

ισχύος της σύμβασης και έως τρεις (3) μήνες μετά την λήξη της, κατόπιν της αποστολής απολογιστικών 

στοιχείων από το Δήμο Κέας και την υπογραφή της βεβαίωσης της αρμόδιας επιτροπής συντονισμού.  

Μετά την παρέλευση των τριών (3) μηνών ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτά τα απολογιστικά στοιχεία και τα 

σχετικά παραστατικά τα οποία ο εν λόγω ΟΤΑ είναι υποχρεωμένος να αποστέλλει και αφορούν την 

ανταπόκρισή του στις υποχρεώσεις του, που εκπορεύονται από το άρθρο 6 της παρούσης. 

 

Άρθρο 9 (Αρμόδιο Διοικητικό όργανο επιλύσεως τυχόν διαφορών) 
Για την επίλυση τυχόν διαφορών αρμόδιοι είναι ο Πρόεδρος του ΔΛΤΣ και ο Δήμαρχος Κέας, οι 

οποίοι από κοινού θα επιλύουν τις τυχόν διαφορές που θα προκύπτουν. Αν οι ανωτέρω δεν 

συμφωνήσουν στην επίλυση των διαφορών, τότε αρμόδιο όργανο για να τις επιλύσεις είναι το 

Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΛΤ Σύρου. 

 

Άρθρο 10 (Καταγγελία – ρήτρες) 
Σε περίπτωση αναίτιας καθυστέρησης υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης ή μη 

τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή ή σε περίπτωση παραβάσεων αυτής, ή γενικών 

διατάξεων ή διαπίστωσης σημαντικών δυσλειτουργιών στην πορεία των εργασιών κάθε 

συμβαλλόμενος διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που επιτροπή παρακολούθησης των όρων της παρούσας σύμβασης διαπιστώσει κατά την 

διενέργεια αυτοψιών ότι ο Δήμος Κέας δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις του για την 

καθαριότητα των χερσαίων λιμενικών ζωνών Κορησσίας, Γιαλισκαρίου και Βουρκαρίου και των 

λοιπών υποχρεώσεων ορίζονται ποινικές ρήτρες ως εξής:  

Α) την πρώτη φορά θα γίνει απλής σύσταση προς τον Δήμο Κέας 

Β) την δεύτερη φορά θα επιβληθεί ποινική ρήτρα ύψους 5% επί του ετήσιου ποσού της σύμβασης ήτοι 

3.100,00€. 

 

Άρθρο 11 (τελικές διατάξεις) 
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Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο εγγράφως. Τα παραπάνω συμφώνησαν οι 

συμβαλλόμενοι και υπογράφουν την παρούσα σε τέσσερα (4) αντίτυπα, αφού βεβαιώθηκαν για το 

περιεχόμενό της και έλαβε ο καθένας από δύο αντίτυπα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΛΤ ΣΥΡΟΥ    ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ…..» 
 

 

3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 132/2018 
 

 

Θέμα 25
ο
: Έγκριση υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ» στο πλαίσιο Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα 

Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των 

δήμων» με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και 

λοιπές δράσεις». 
 

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

το 25
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙ του 

Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Επισκευή, 

συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», ο Δήμος Κέας 

προτίθεται να υποβάλει σχετική πρόταση έργου.  

 

Πρόκειται για προμήθειες και εργασίες με στόχο τη βελτίωση των υποδομών της Α/βαθμιας 

και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κέας, μέτρα σηματοδότησης για την αναβάθμιση της 

ασφάλειας των μαθητών καθώς και κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ που θα 

εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των μαθητών στον χώρο του σχολείου. 

Μετά την εκτίμηση των αναγκών και τον έλεγχο των υφιστάμενων κτηριακών 

υποδομών, η προμήθεια θα περιλαμβάνει: 

 Προμήθεια ραμπών ΑΜ.ΕΑ για σχολεία, που αφορά στην προμήθεια ραμπών για 

κτηριακές υποδομές οι οποίες περιλαμβάνουν υψομετρικές αλλαγές που καθιστούν 

δυσπρόσιτη την είσοδο σε άτομα με ειδικές ανάγκες στο Νηπιαγωγείο Βουρκαρίου, 

το Δημοτικό σχολείο Κορησσίας, το Νηπιαγωγείο/Δημοτικό σχολείο Κάτω Μεριάς. 

 Προμήθεια φωτεινών σηματοδοτών για σχολεία, οι οποίοι θα προειδοποιούν τους 

οδηγούς για την ύπαρξη σχολείου, έμπροσθεν του Δημοτικού σχολείου Κορησσίας 

και πλησίον των κτηριακών συγκροτημάτων που στεγάζουν το 

Δημοτικό/Γυμνάσιο/Λύκειο/ΕΠΑΛ Ιουλίδας Κέας. 
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 Παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης wc σχολικών κτηρίων, που αφορά 

στην αντικατάσταση των ειδών υγιεινής,των καθρεπτών και παρελκόμενων 

(επιτοίχιος διανομέα, θήκη για χάρτινη χειροπετσέτα κλπ) καθώς και αλλαγή 

σωληνώσεων και πλακιδίων,όπου απαιτείται, σε WC του Δημοτικού σχολείου 

Κορησσίας και του Γυμνασίου/Λυκείου/ΕΠΑΛ Ιουλίδας Κέας. 

 Προμήθεια εσωτερικών κουφωμάτων σχολείων, που αφορά την προμήθεια νέων 

πορτών τουαλετών του Γυμνασίου/Λυκείου/ΕΠΑΛ Ιουλίδας Κέας. Πιο 

συγκεκριμένα θα χρειαστεί να αποκαθηλωθούν τα υφιστάμενα κουφώματα και να 

τοποθετηθούν νέες πόρτες. 

Ο προϋπολογισμός των προμηθειών και των εργασιών θα ανέλθει στο ποσό των 

14.500,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%), ποσό το οποίο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το εν λόγω 

πρόγραμμα και θα βαρύνει ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 που θα δημιουργηθεί 

άμα τη έκδοση απόφασης ένταξης της εν λόγω πρότασης του Δήμου Κέας στο Πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».  

 

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

εισήγηση του Δημάρχου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την υποβολή, εκ μέρους του Δήμου Κέας, τεχνικού δελτίου – πρότασης 

ένταξης της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ» στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης ΙΙ του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: 

«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» ως 

αναφέρεται ανωτέρω. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 133/2018 
 

 

 

Θέμα 26
ο
 : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κέας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ», έγκριση υποβολής προτάσεων ένταξης μελετών και υπηρεσιών 

για την ωρίμανση έργων γενικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης αποδοχή υποχρεώσεων 

και όρων του προγράμματος.  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο 

οποίος εισηγούμενος το 26
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι, με την 53/2018 

απόφασή μας είχαμε “Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ» και ομοίως εγκρίνει την υποβολή προτάσεων ένταξης υπηρεσιών γενικής 
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διαχείρισης CPV: 79411000-8 για την ωρίμανση έργων γενικού ενδιαφέροντος, ως 

αναφέρονται ανωτέρω.” 

 Σε συνέχεια της υποβολή της υπ’ αριθ. πρωτ. 963/2018 αίτηση χρηματοδότησης που 

αφορούσε σε υπηρεσίες “Υποστήριξης – Ωρίμανσης – Χρηματοδότησης για την ωρίμανση 

έργων γενικού ενδιαφέροντος του Δήμου, μας απεστάλη ενημερωτικό έγγραφο από το 

Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων σύμφωνα με το οποίο :  

“Η από 8-8-2017 πρόσκληση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) για 

επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ αφορά στην επιχορήγηση των ΟΤΑ μέχρι 

του ποσού των 85.000,00 προκειμένου να εκπονήσουν μελέτες οι οποίες θα οδηγήσουν στην 

υλοποίηση έργων υποδομής, ή έργων γενικότερου ενδιαφέροντος για τους δημότες.  

Το ΤΠΔ δίνει το δικαίωμα στους δικαιούχους φορείς, ένα μέρος του ποσού των 85.000 

που δικαιούνται να το ξοδέψουν σε παροχή υπηρεσιών. Το κόστος της παροχής υπηρεσιών 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του κόστους μελετών, επομένως αν θέλετε να 

επιχορηγηθείτε και για παροχή υπηρεσιών, το ποσό επιχορήγησης για την παροχή υπηρεσιών 

θα είναι maximum 14.166,70 € εφόσον για τις μελέτες αιτείστε το ποσό των 70.833,30 €. 

Έτσι το άθροισμα θα είναι το μέγιστο που μπορείτε να διεκδικήσετε , δηλαδή 85.000,00.  

Δεν μπορείτε να αιτηθείτε μόνο παροχή υπηρεσιών.” 

Στο παραπάνω πλαίσιο, καλούμαστε σήμερα να γνωμοδοτήσουμε και να εγκρίνουμε 

την συμμετοχή του Δήμου Κέας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ 

ΟΤΑ», την υποβολή προτάσεων εκπόνησης μελετών και υπηρεσιών υποστήριξης αυτών για 

την ωρίμανση έργων γενικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και την αποδοχή των 

υποχρεώσεων και των όρων του προγράμματος. 

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες μελέτες και υπηρεσίες προς ένταξη ορίζονται οι κάτωθι: 

-Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της Μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου κτιρίου 

στον οικισμό Ιουλίδας.  

-Υπηρεσίες υποστήριξης για την εκπόνηση της Επικαιροποίησης και συμπλήρωσης της 

Μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου κτιρίου στον οικισμό Ιουλίδας.  

-Μελέτη για την Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου. 

-Υπηρεσίες υποστήριξης για την εκπόνηση της Μελέτης  για την Κατασκευή Γηπέδου 

Ποδοσφαίρου 

 

Ο προϋπολογισμός της κάθε μελέτης και υπηρεσίας που προτείνεται προς 

χρηματοδότηση εκτιμάται ως εξής: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότητ
α 

Τιμή 
Μονάδος 

Δαπάνη ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

 
 
 
1 

Επικαιροποίηση και 
συμπλήρωση της 
Μελέτης για την 
επισκευή 
Ρεδιαδείου κτιρίου 
στον οικισμό 
Ιουλίδας.  

 
 
 
Κατ. 
Αποκοπή 

 
 
 
1 

40.000,00 40.000,00 9.600,00 49.600,00 
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2 

Υπηρεσίες 
υποστήριξης για την 
εκπόνηση της 
Επικαιροποίησης και 
συμπλήρωσης της 
Μελέτης για την 
επισκευή 
Ρεδιαδείου κτιρίου 
στον οικισμό 
Ιουλίδας.  

 
 
 
Κατ. 
Αποκοπή 

 
 
 
1 

4.000,00 
 
 

 

4.000,00 960,00 4.960,00 

 
 
 
3 

Μελέτη για την 

Κατασκευή 
Γηπέδου 
Ποδοσφαίρου. 

 
 
 
Κατ. 
Αποκοπή 

 
 
 
1 

45.000,00 
 

45.000,00 10.800,00 55.800,00 

 
 
 
 
4 

Υπηρεσίες 
υποστήριξης για την 
εκπόνηση της 
Μελέτης  για την 

Κατασκευή 
Γηπέδου 
Ποδοσφαίρου 

 
 
 
 
Κατ. 
Αποκοπή 

 
 
 
 
1 

4.000,00 
 
 

 

4.000,00 960,00 4.960,00 

 
 

Γενικό 
Σύνολο 

   93.000,00 22.320,00 115.320,00 

 

Σημειώνεται ότι το ποσό το οποίο θα λάβει ο Δήμος Κέας ως επιχορήγηση από το 

πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ανέρχεται κατά μέγιστο σε 85.000€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Επομένως η συνολική δαπάνη θα προέλθει από πόρους 

του προγράμματος επιχορήγησης κατά 85.000,00€ και από ίδιους πόρους Δήμου κατά 

30.320,00€. 

Επίσης, και στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που λαμβάνει ο Δήμος Κέας έναντι του 

προγράμματος επιχορήγησης, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να δεσμευτεί ότι: 

-θα τηρήσει την εθνική νομοθεσία 

-θα τηρήσει τις αρχές της οικονομικότητας, της χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης και της διαφάνειας 

-αποδέχεται την δημοσιοποίηση των στοιχείων του και ποσού της δημόσιας 

χρηματοδότησης 

-θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα πληροφόρησης - δημοσιότητας 

-θα διαθέτει καθόλη τη διάρκεια όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία 

της πορείας υλοποίησης των έργων που αφορούν οι χρηματοδοτούμενες υπηρεσίες 

-αποδέχεται τους επιτόπιους ελέγχους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

-θα ολοκληρώσει την υλοποίηση των έργων που αφορούν οι χρηματοδοτούμενες 

υπηρεσίες εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 
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-δεν θα χρηματοδοτήσει τις επιχορηγούμενες μελέτες από άλλες πηγές 

χρηματοδότησης. 

 

Τέλος και σε ότι αφορά την στόχευση των έργων που θα προκύψουν σχετικά με τα 

χρηματοδοτικά  εργαλεία αυτά αφορούν στα εξής: 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ  

Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της 

Μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου 

κτιρίου στον οικισμό Ιουλίδας.  

A) Leader + 
B) Πράσινο Ταμείο 
Γ) Ίδιοι  Πόροι 
 

Μελέτη για την Κατασκευή Γηπέδου 

Ποδοσφαίρου. 

A) Leader + 
B) Πράσινο Ταμείο 
Γ) Ίδιοι  Πόροι 
Δ) Γ.Γ.Α. 
Ε) Δάνειο Παρακαταθηκών 
ΣΤ) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κέας στο 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ», έγκριση υποβολής προτάσεων ένταξης 

μελετών και υπηρεσιών υποστήριξης αυτών για την ωρίμανση έργων γενικού 

ενδιαφέροντος, καθώς επίσης αποδοχή υποχρεώσεων και όρων του προγράμματος.   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

Την εισήγηση του κ. Δημάρχου. 

Τις παρατηρήσεις και θέσεις των παριστάμενων μελών του. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ 

ΟΤΑ» και ομοίως εγκρίνει την υποβολή προτάσεων ένταξης μελετών και υπηρεσιών 

υποστήριξης αυτών για την ωρίμανση έργων γενικού ενδιαφέροντος, ως αναφέρονται 

ανωτέρω. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 134/2018 

 

 

 

Λύεται η συνεδρίαση. 
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Ο Πρόεδρος    Τα μέλη 

                                   

Κωνσταντίνος Θώδος                                                 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 


