
13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 12
η
 Ιουνίου 2018 

1 

 

                    
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 13ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 

την 12
η
 Ιουνίου 2018 

 

Σήμερα, 12 Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε 

τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου στην Ιουλίδα Κέας, 

ύστερα από την 2055/8-6-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του και την ορθή 

επανάληψή της, 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  12 μέλη.  

 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ     

1. Γεώργιος Δ. Πατητής 1. Στέφανος Αθ. Βρεττός   
2. Δημήτριος Καβαλιέρος 2. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος 
3. Αντώνιος Β. Παούρης 3. Νικόλαος Αυγ. Πολίτης  
4. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος 4. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας 
5. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη 5. Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος  
6. Νικόλαος Αντ. Ζουλός  
7. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
8. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου  

9. Δημήτριος Ν. Μουζάκης  

10. Βασιλική Δ. Δεμένεγα  
11. Σώζα Αντ. Μουζάκη  

12. Νικόλαος Στ. Παούρης  

  

 

 

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

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

Κοινότητας Κορησσίας κ. Δημήτριος Πολίτης απουσιάζει. 

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

των πρακτικών. 

Δεν προσήλθαν ούτε αποχώρησαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη συνεδρίαση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

13
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12/06/2018 
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2055/8-6-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 

 
 

Θέμα 1
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. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 2
ο
: Αποδοχή και έγκριση μελετών για την Πράξη: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 3
ο
 : Έγκριση γ’ αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2018 Δήμου Κέας. 

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 4
ο
:  Έγκριση γ’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δήμου Κέας. 

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 5
ο
: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.  

Θέμα 6
ο
: Κατανομή πιστώσεων των ΚΑΠ των Δήμων για επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων έτους 2018. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 7
ο
: Έγκριση υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΙΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΑΣ» στο πλαίσιο Προγράμματος 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση τω υποδομών των δικτύων 

ύδρευσης» με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και 

ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης 

Ευαγγέλου] 

Θέμα 8
ο
: Καταβολή αμοιβής σε δικηγόρο για τον χειρισμό διαδικασιών σε σχέση με 

την υπόθεση ENERGA-HELLAS POWER και την απόδοση δημοτικών τελών στο 

Δήμο Κέας και διάθεση πίστωσης. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 
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Θέμα 1
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 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 173/2017 

απόφαση της 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.  

1.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. 

2.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 δεν είχε κατασκευαστεί ακόμα ψηφίστηκε ομόφωνα η χορήγηση της 

παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της υπ’αριθ. 5285/18.12.2017 σύμβασης προμήθειας 

δεξαμενής,  έως 31/05/2018. 

3. Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της παράτασης που δόθηκε έως 31/05/2018,  η 

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

18859/31.05.2018 αίτημά τους για χορήγηση της παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της 

υπ’αριθ. 5285/18.12.2017 σύμβασης προμήθειας δεξαμενής, έως 30/06/2018 αφού 

ενημερώθηκαν από τον Δήμο ότι οι υποδομές θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 1η Ιουνίου 

2018, με στόχο η μονάδα να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία έως 30/06/2018. 

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,  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 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 30/06/2018. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 152/2018 
 

 

Θέμα 2
ο
: Αποδοχή και έγκριση μελετών για την Πράξη: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ».  
 

 

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 2
ο
 

θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι,  

“Σε συνέχεια της με αριθ.111/2018 ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 

Κέας περί 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»,  
θα πρέπει να ληφθεί απόφαση περί αποδοχής και έγκρισης μελετών για την Πράξη : 

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ” . 
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 

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

Φιλόδημος ΙΙ.  

 

Η Πράξη απαρτίζεται από τρείς (3) μελέτες:  

1. Η μεν πρώτη μελέτη, περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού των 

παιδικών χαρών: 

-Νηπιαγωγείου Ιουλίδας, 

-Δημοτικού Σχολείου Ιουλίδας 

-Δημαρχείου Ιουλίδας 

-Κορησσίας 
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-Σχολείων Κάτω Μεριάς 

-Νηπιαγωγείου Βουρκαρίου, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης, 144.592,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 34.702,08 ευρώ , 

συνολικού ποσού 179.294,08 ευρώ, με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που 

περιγράφονται στην με αρ.πρωτ. 2040/07.06.2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου με τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Οικισμών 

Δήμου Κέας”. 

 

2. Η μεν δεύτερη μελέτη περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού της 

παιδικής χαράς Ποισσών προϋπολογισθείσας δαπάνης, 30.717,50 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% 

ήτοι 7.372,20 ευρώ, συνολικού ποσού 38.089,70 ευρώ, με τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές που περιγράφονται στην με αρ.πρωτ. 2041/07.06.2018 μελέτη της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής 

χαράς Ποισσών Δήμου Κέας”. 

 

3. Η μεν τρίτη μελέτη περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού της 

παιδικής χαράς Οτζιά προϋπολογισθείσας δαπάνης, 28.362,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 

6.806,88 ευρώ, συνολικού ποσού 35.168,88 ευρώ, με τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές που περιγράφονται στην με αρ.πρωτ. 2042/07.06.2018 μελέτη της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής 

χαράς Οτζιά Δήμου Κέας”. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποδεχτεί και να εγκρίνει: 

1. την με αρ.πρωτ. 2040/07.06.2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με 

τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Οικισμών 

Δήμου Κέας” 

2. την με αρ.πρωτ. 2041/07.06.2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με 

τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Ποισσών Δήμου 

Κέας” 

3. την με αρ.πρωτ. 2042/07.06.2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με 

τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Οτζιά Δήμου 

Κέας” και 

4. τη διενέργεια τριών (3) ηλεκτρονικών ανοικτών διαγωνισμών για την κάθε 

προμήθεια ξεχωριστά, όπως προβλέπεται στο Ν. 4412/2016, με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.” 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε το Δήμαρχο και 

έλαβε υπόψη του τα παραπάνω  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αποδέχεται και εγκρίνει: 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1. την με αρ.πρωτ. 2040/07.06.2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο 

“Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Οικισμών Δήμου Κέας” 

2. την με αρ.πρωτ. 2041/07.06.2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο 

“Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Ποισσών Δήμου Κέας” 

3. την με αρ.πρωτ. 2042/07.06.2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με 

τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Οτζιά Δήμου Κέας” 

και 

4. τη διενέργεια τριών (3) ηλεκτρονικών ανοικτών διαγωνισμών για την κάθε 

προμήθεια ξεχωριστά, όπως προβλέπεται στο Ν. 4412/2016, με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.” 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 153/2018 

 

 

 

Θέμα 3
ο
 : Έγκριση γ’ αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2018 Δήμου Κέας.  

 
 

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

εισηγούμενος το 3
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 τις υπ’ αριθ. 80/2018 και 117/2018 

αποφάσεις μας.  

Είναι απαραίτητο να αναμορφωθεί προκειμένου να εγγράψουμε στο τεχνικό πρόγραμμα 

νέα χρηματοδότηση που προέκυψαν μέσω της υπ’ αριθ. 40650-13/04/2018 ΑΔΑ 

ΨΗΠ5465ΧΙ8-ΟΔ) απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με 

θέμα “Ένταξη του έργου με τίτλο «Νέα δημοτική οδός Αγ. Σπυρίδωνα – Αγ. Γεωργίου 

Κορησσίας» στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 

(Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ)”. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η αναμόρφωσή του, προκειμένου 

να συμπληρωθεί με νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά την ψήφισή του. 

Συγκεκριμένα  

1. Δημιουργία ΚΑ 64.7412.0001, «Μελέτη Νέας Δημοτικής Οδού Αγ. Σπυρίδωνα – Αγ. 

Γεωργίου Κορησσίας» ποσού 20.000,00€. 

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, 80/2018 και 117/2018 και την εισήγηση του Δημάρχου  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την Γ΄ αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 Δήμου Κέας ως 

http://www.promitheus.gov.gr/
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αναφέρεται ανωτέρω και φαίνεται στον συνημμένο πίνακα τεχνικού προγράμματος που 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 154/2018 

 

 

Θέμα 4
ο
:  Έγκριση γ’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δήμου Κέας.  

 
 

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

εισηγούμενος το 4
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. 190/2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής: 

 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 

 

1) Με την υπ΄αριθμ 40650/2018  απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης (ΑΔΑ:ΨΗΠ5465ΧΙ8-ΟΜΔ), εντάχθηκε το έργο «Νέα δημοτική οδός Αγ. 

Σπυρίδωνα –  Αγ. Γεωργίου Κορησσίας» στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για 

το Νότιο Αιγαίο 2017-2020, στην ΣΑΕ 367. 

Κατόπιν και της αντίστοιχης αναμόρφωσης του τεχνικού  προγράμματος αναμορφώνουμε 

ως εξής: 

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

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

1322.0005 
Επιχορήγηση για την «Νέας 

δημοτικής οδού Αγ. Σπυρίδωνα – Αγ. 
Γεωργίου Κορησσίας» 

0,00 20.000,00 20.000,00 

 

 

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

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

64.7412.0001 
Μελέτη  «Νέας δημοτικής οδού Αγ. 

Σπυρίδωνα – Αγ. Γεωργίου 
Κορησσίας» 

0,00 20.000,00 20.000,00 

 

Από την ανωτέρω αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται το αποθεματικό του Δήμου. 

Επισυνάπτεται η ανακεφαλαίωση της αναμόρφωσης. 

 

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 

1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 

2.Την ΚΥΑ 7028/7.2.04 «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και 

Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ23976/26-7-2016 

3. Την υπ' αριθμ. 266/2017 (ΑΔΑ: 63ΘΣΩΕΔ-Α6Μ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2018 
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4.Την ανάγκη αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 

5.Την εισήγηση του Δημάρχου και την υπ’αριθμ 190/2018 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την γ’ αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού 

έτους 2018 Δήμου  Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 155/2018 

 

 

Θέμα 5
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 5
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 4/6/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία διαμονής πληρώματος του ΕΚΑΒ στο πλαίσιο δωρεάν σεμιναρίου πρώτων 

βοηθειών σε συνεργασία με το ΠΠΙ Κέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 114/2018 απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου, από τον ανάδοχο Δημήτριο Πουλάκη, έναντι συνολικού ποσού 

110,00€ 

2. Το από 31/5/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου μηνός Μαΐου 2018, σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ. 241/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., έναντι συνολικού ποσού 8,47€ 

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

εργασία σύνταξης γνωμοδότησης για τη διαδικασία δωρεάς του ασθενοφόρου οχήματος στη 

ΔΥΠΕ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 114/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, από την 

ανάδοχο δικηγορική εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ & ΣΙΜΟΥ, έναντι 

συνολικού ποσού 198,40€ 

4. Το από 28/5/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία διαμονής του εισηγητή-συντονιστή του βιωματικού σεμιναρίου για την ψυχική 

υγεία από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 121/2018 απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου, από τον ανάδοχο Δημήτριο Βλαχόπουλο, έναντι συνολικού ποσού 

120,00€ 
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5. Το από 28/5/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία έκδοσης εισιτηρίων για τη μετακίνηση των συμμετεχόντων του βιωματικού 

σεμιναρίου για την ψυχική υγεία από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. 121/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, από την ανάδοχο εταιρεία ΝΑΥΤΙΚΟ 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΣΤΕΓΑΔΙ/ΛΕΠΟΥΡΑ-ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ, έναντι συνολικού ποσού 86,60€ 

6. Το από 28/5/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία έκδοσης εισιτηρίων για τη μετακίνηση των συμμετεχόντων του βιωματικού 

σεμιναρίου για την ψυχική υγεία από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. 121/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, από την ανάδοχο εταιρεία ΝΑΥΤΙΚΟ 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΣΤΡΙΑ/ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΟΡΦΟΒΑΣΙΛΗ, έναντι συνολικού ποσού 24,40€ 

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

εργασία απολύμανσης και απεντόμωσης των αποχετευτικών δικτύων παραλίας Κορησσίας-

Βουρκαρίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 95/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, από 

την ανάδοχο εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ο.Ε., έναντι συνολικού ποσού 5.456,00€ 

8. Το από 29/5/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία ηχητικής κάλυψης της εκδήλωσης τοπικού πανηγυριού στην Ιουλίδα για τον 

εορτασμό της Αγ. Τριάδος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 115/2018 απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου, από την ανάδοχο εταιρεία MICROPRINT DIGITAL SERVICES 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, έναντι συνολικού ποσού 434,00€ 

9. Το από 01/06/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

Παροχή Υπηρεσίας “Συντήρησης κι επισκευής ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ του Δήμου Κέας για 

το έτος 2017”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 191/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, από 

τον κ.Γεώργιο Δημ.Μακρή, έναντι συνολικού ποσού 6.824,44 €. 

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: 156/2018 

 

 

 

 

Θέμα 6
ο
: Κατανομή πιστώσεων των ΚΑΠ των Δήμων για επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων έτους 2018.  
 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στην Πρόεδρο της ΔΕΠ κα Ελευθερία Μορφωνιού, 

η οποία εισηγούμενη το  6
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με το 

άρθρο 267§2 του Ν. 3852/2010 «Μεταβατικές διατάξεις οικονομικής διαχείρισης Δήμων», 

το άρθρο 113§6 του Ν. 1892/1990 «Θέματα υλικοτεχνικής υποδομής της εκπαίδευσης» και 

το υπ’ αριθμ. 64224/01.06.2018 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με το 

οποίο μας γνωστοποιείται ότι, σε εκτέλεση της αριθμ. 23254/23.05.2018 απόφασης του 
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ΥΠΕΣΑΗΔ (ΑΔΑ: ΩΜΓΑ465ΧΘ7-22Γ), κατανέμεται στο Δήμο μας το ποσό των 8.700,00€ 

για την συντήρηση και επισκευή των κτιρίων των σχολικών μονάδων Α’θμιας και Β’θμιας 

Εκπαίδευσης έτους 2018. 

Στο προαναφερόμενο ποσό γίνεται παρακράτηση για το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων (Τ.Π.Δ.), ύψους 0,15%, δηλαδή ποσό ύψους 13,05€. Επομένως το καθαρό ποσό 

ανέρχεται σε 8.686,95€. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.  7/2018 απόφαση 

της Δ.Ε.Π., καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να: 

1. αποδεχθεί την ανωτέρω επιχορήγηση, που θα πιστωθεί στον Κ.Α. εσόδου 1312.0001 

του προϋπολογισμού του έτους 2018 

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

πίστωση του ποσού των 8.700,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή 

ποσού 13,05€) σε βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2018 

με Κ.Α. εξόδου 00.6711.0005 

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

Σχολικών Επιτροπών του Δήμου. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του ΥΠΕΣΑΗΔ, το ποσό που 

αποδίδεται, πρέπει να διατεθεί αποκλειστικά και μόνο για τη συντήρηση και επισκευή των 

σχολικών κτιρίων των μονάδων Α’ θμιας & Β’ θμιας Εκπ/σης του Δήμου Κέας. 

Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 7/2018 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 5.212,17€ 
Επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων 

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης 3.474,78€ 
Επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων 

ΣΥΝΟΛΟ 8.686,95€ 
Επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων 
 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

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

ανωτέρω 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Αποδέχεται επιχορήγηση για τη συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων των 

μονάδων Α’ θμιας & Β’ θμιας Εκπ/σης του Δήμου Κέας που θα πιστωθεί στον Κ.Α. εσόδου 

1312.0001 του προϋπολογισμού του έτους 2018. 

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

ποσού των 8.700,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 

13,05€) σε βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2018 με Κ.Α. 

εξόδου 00.6711.0005 ως εξής: 

Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία 
Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης 5.212,17€ Επισκευή και συντήρηση 
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σχολικών κτιρίων 

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης 3.474,78€ 
Επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων 

ΣΥΝΟΛΟ 8.686,95€ 
Επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 157/2018 
 

 

Θέμα 7
ο
: Έγκριση υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΙΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΑΣ» στο πλαίσιο Προγράμματος 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση τω υποδομών των δικτύων 

ύδρευσης» με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και 

ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση».  
 
 

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, στο πλαίσιο της 

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

«Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος 

για ανθρώπινη κατανάλωση», ο Δήμος Κέας προτίθεται να υποβάλει σχετική πρόταση 

έργου.  

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά: 

1. Στην κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ποισσών με :(α) την κατασκευή νέου αγωγού 

ύδρευσης των Ποισσών, συνολικού μήκους 3.480 μ. περίπου, από την νέα δεξαμενή στην 

περιοχή Αγ. Αναργύρων των Ποισσών και κατά μήκος της Επαρχιακής οδού Κορησσίας – 

Ποισσών. Ο αγωγός αυτός, στο αρχικό του τμήμα (από τη νέα δεξαμενή μέχρι τη γέφυρα 

της Επαρχιακής οδού Κορησσίας – Ποισσών, μήκους 1.720 μ.) διέρχεται από τον 

χωματόδρομο που οδηγεί στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων και έχει διατομή 200 χλστ. 

Στη συνέχεια και σε μήκος 1.760 μ. έχει διατομή 160 χλστ. και βρίσκεται επί της 

ασφαλτοστρωμένης Επαρχιακής οδού Κορησσίας – Ποισσών. Οι αγωγοί του δικτύου θα 

κατασκευαστούν από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3
ης

 γενιάς πίεσης λειτουργίας 12,50 ατμ. και 

το δίκτυο εξοπλίζεται με όλες τις απαιτούμενες συσκευές προστασίας και λειτουργίας, 

καθώς και των απαιτούμενων πυροσβεστικών κρουνών. (β) την κατασκευή νέας δεξαμενής, 

χωρητικότητας 400 m
3
, πλησίον της υφιστάμενης γεώτρησης, σε υψόμετρο 75,00 μ. Η 

δεξαμενή θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και θα είναι 

διθάλαμη με ωφέλιμη χωρητικότητα κάθε θαλάμου 200 m
3
. Μπροστά κατασκευάζεται 

θάλαμος δικλίδων στον οποίο τοποθετούνται όλα τα εξαρτήματα. (γ) την τοποθέτηση 

υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος παροχής 30,00 m
3
/h, στην υφιστάμενη γεώτρηση 

Αγ. Αναργύρων και τον αγωγό σύνδεσης με τη νέα δεξαμενή. Το υψόμετρο του εδάφους στη 

θέση της γεώτρησης είναι 72,00 μ. Η στάθμη άντλησης είναι σε 85,00 μ. βάθος ή σε 

απόλυτο υψόμετρο -13,00 μ. Η στάθμη κατάθλιψης (Ανώτατη Στάθμη Ύδατος στη 

δεξαμενή) έχει υψόμετρο 77,00 μ., οπότε το μανομετρικό ύψος της αντλίας (με την 

προσθήκη των απωλειών πίεσης του καταθλιπτικού) υπολογίζεται σε 102,00 μ. Το νερό από 
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τη γεώτρηση καταθλίβεται στη νέα δεξαμενή των Ποισσών. Προϋπολογισμός έργου 

910.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

2. Στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλελέγχου / τηλεχειρισμού στο 

νέο δίκτυο ύδρευσης των Ποισσών και στο υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης της Ιουλίδας. 
Πρόκειται για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εξ’ αποστάσεων και σε 

πραγματικό χρόνο ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο του αντλούμενου ή προσφερόμενου ύδατος 

το οποίο διανέμεται από τις διάφορες υφιστάμενες υποδομές (υδατοδεξαμενές, γεωτρήσεις 

και ενδιάμεσα αντλητικά συγκροτήματα), την ορθολογική και αποδοτική διαχείριση του 

συνολικού προσφερόμενου ύδατος προς τους τελικούς καταναλωτές, τον ενεργό εντοπισμό 

των απωλειών του δικτύου καθώς επίσης και τον άμεσο έλεγχο και περιορισμό των βλαβών 

στο εσωτερικό δίκτυο. Προϋπολογισμός προμήθειας 778.348,00 Ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

3. Αυτεπιστασία αρχαιολογίας. Προϋπολογισμό υπηρεσίας 10.000,00Ευρώ. 

Ο προϋπολογισμός της πράξης θα ανέλθει στο ποσό των 1.698,348,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). 

Οι εν λόγω ΚΑ θα δημιουργηθούν άμα την έκδοση απόφασης ένταξης της εν λόγω 

πρότασης του Δήμου Κέας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι». 

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: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΙΣΣΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΑΣ» στο 

πλαίσιο πρόσκλησης Ι του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών με 

τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας 

ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση». 
 
  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 158/2018 

 

 

Θέμα 8
ο
: Καταβολή αμοιβής σε δικηγόρο για τον χειρισμό διαδικασιών σε σχέση με 

την υπόθεση ENERGA-HELLAS POWER και την απόδοση δημοτικών τελών στο 

Δήμο Κέας και διάθεση πίστωσης.  

 

 

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, σύμφωνα με την περίπτωση 

δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει 

για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός 

από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο. 

Επίσης σύμφωνα με το ίδιο άρθρο παρ. ιε΄ η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την 

πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε 
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όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που 

έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί 

επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί 

δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση 

σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν 

ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή 

εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ..  

Με την υπ. αρ.1115/7-3-2017 απόφαση του Α' Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων 

Αθηνών της ποινικής υπόθεσης ‘’ENERGA και HELLAS POWER’’ -μεταξύ άλλων- 

διατάχθηκε σύμφωνα με το αρ. 1 παρ. 2 του Ν. 4312/2014 η απόδοση και στον Δήμο 

Κέας του χρηματικού ποσού των 2.551,25 ευρώ  (από ENERGA: 108,11 ευρώ και από 

HELLAS POWER: 2443,14 ευρώ), που αφορούσε σε αποδοτέα δημοτικά τέλη 

καθαριότητας (Ν. 25/1975), στο φόρο ηλεκτροδοτουμένων χώρων (αρ. 10 Ν. 1080/1980) 

και στο τέλος ακινήτου περιουσίας (αρ. 24 Ν. 2130/1993), τα οποία ενώ εισέπραξαν, δεν τα 

απέδωσαν και τα ιδιοποιήθηκαν παράνομα, ενσωματώνοντάς τα χωρίς δικαίωμα στην 

περιουσία τους και τα αποστέρησαν από τον Δήμο, βάσει της ανωτέρω απόφασης, κατά 

κεφάλαιο μόνο, βάσει του κατηγορητηρίου - παραπεμπτικού Βουλεύματος. 

Ήδη με την υπ. αρ. 4/18 Διάταξη του αρμοδίου Εισαγγελέα Εκτελέσεων του Εφετείου 

Αθηνών, παραγγέλθηκε η άμεση εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης και μάλιστα ΜΟΝΟ ως 

προς τις διατάξεις εκείνες που αφορούν στην παρακατάθεση και στην απόδοση των 

συγκεκριμένων χρηματικών ποσών, όπως αυτά διαλαμβάνονται στην ανωτέρω απόφαση 

στους εβδομήντα δύο (72) αιτηθέντες Δήμους της χώρας που εκπροσωπήθηκαν από τον κ. 

Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο Δικηγόρο Αθηνών και  Παρ' Αρείω Πάγω.   

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, κρίνεται απαραίτητο για την πλήρη προάσπιση 

των εννόμων συμφερόντων και της περιουσίας του Δήμου Κέας  και την διεκδίκηση 

είσπραξης των ανωτέρω ποσών, δεδομένου ότι πρόκειται για Δημόσιο Χρήμα, όπως ληφθεί 

απόφαση κατ΄άρθρο 72, παρ. 1, περ. ιε του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), όπως οριστεί 

πληρεξούσιος Δικηγόρος του Δήμου Κέας ο κος Ανδρέας Κ. Παπαρρηγόπουλος Δικηγόρος 

Αθηνών και  Παρ' Αρείω Πάγω, λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης νομικής γνώσης, 

της σχετικής εμπειρίας και  της ήδη πολύχρονης ενασχόλησής του με την συγκεκριμένη 

υπόθεση, προκειμένου: 

1) Να αναλάβει το χειρισμό της ανωτέρω διαδικασίας απόδοσης των ανωτέρω χρηματικών 

ποσών (2.551,25 ευρώ) σύμφωνα με το Ν. 4312/2014, με συνολική αμοιβή 248 ευρώ 

(συμπ. ΦΠΑ 24%). 

Η ανωτέρω αμοιβή, επειδή αφορά κυρίως σε εξώδικες ενέργειες, δεν προβλέπεται 

συγκεκριμένα στον οικείο πίνακα ελαχίστων αμοιβών των Δικηγόρων και θα  πρέπει να 

οριστεί με απόφαση του  ΔΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 Ν. 3463/2006 

(Δημοτικός Κοινοτικός Κώδικας). 

Με την υπ. 189/2018 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή, 

Α) Ορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 1, περ. ιε του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), ως 

πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δήμου Κέας τον κ. Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο Δικηγόρο 

Αθηνών και  Παρ' Αρείω Πάγω, λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης νομικής γνώσης, 

της σχετικής εμπειρίας και  της ήδη πολύχρονης ενασχόλησής του με την συγκεκριμένη 

υπόθεση, προκειμένου:1) Να αναλάβει το χειρισμό της ανωτέρω διαδικασίας απόδοσης των 

ανωτέρω χρηματικών ποσών (2.551,25 ευρώ) σύμφωνα με το Ν. 4312/2014.  
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 Και 

 

Β) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, την λήψη απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 281 Ν. 3463/2006 (Δημοτικός Κοινοτικός Κώδικας) για  την καταβολή στον κ. 

Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο, Δικηγόρο Αθηνών και  Παρ' Αρείω Πάγω, του ποσού  των 

248 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 24%), ως αμοιβή του για το χειρισμό της διαδικασίας απόδοσης του 

χρηματικού ποσού 2551,25 ευρώ σύμφωνα με το Ν. 4312/2014, και τη διάθεση της 

πίστωσης που θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6111.0001 «Αμοιβές νομικών» του Προϋπολογισμού 

έτους 2018 στον οποίον υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση. 

 

Καλείται το Δημοτικό συμβούλιο να αποφασίζει σχετικά με την καταβολή της αμοιβής 

και την διάθεση της  πίστωσης. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις 

ανωτέρω διατάξεις, την 189/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την εισήγηση 

του Δημάρχου  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 Ν. 3463/2006 (Δημοτικός 

Κοινοτικός Κώδικας) την καταβολή στον κ. Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο, Δικηγόρο 

Αθηνών και  Παρ' Αρείω Πάγω, του ποσού  των 248 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 24%), ως αμοιβή 

του για το χειρισμό της διαδικασίας απόδοσης του χρηματικού ποσού 2551,25 ευρώ 

σύμφωνα με το Ν. 4312/2014, και τη διάθεση της πίστωσης που θα βαρύνει τον ΚΑ 

00.6111.0001 «Αμοιβές νομικών» του Προϋπολογισμού έτους 2018 στον οποίον υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 159/2018 

 

 

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 


