
                    
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 17ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 

την 10
η
 Σεπτεμβρίου 2018 

 

Σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε 

τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου «Στ.Ρέστης» στην 

Κορησσία Κέας, ύστερα από την 3213/6-9-2018 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 12 μέλη.  

 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ     

1. Δημήτριος Καβαλιέρος.  1. Γεώργιος Δ. Πατητής 

 2. Εμμανουήλ Λέανδρος 

2. Στέφανος Αθ. Βρεττός    3. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη 

3.  Αντώνιος Β. Παούρης  4. Νικόλαος Αυγ. Πολίτης 

4. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος  5. Νικόλαος Παούρης 

5.  Νικόλαος Αντ. Ζουλός   

6. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού  

7. Βελισσαροπούλου Αγ. Ειρήνη  

8. Δημήτριος Ν. Μουζάκης  

9.  Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας  

10.  Σώζα Αντ. Μουζάκη  (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

11. Βασιλική Δ. Δεμένεγα  

12.  Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος   

  

 

 

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

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

κ. Δημήτριος Πολίτης . 

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Σωτηρία Μυκωνιάτη για την τήρηση των 

πρακτικών. 

 

 Δεν προσήλθαν ούτε αποχώρησαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη συνεδρίαση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Θέμα: Χαρακτηρισμός θεμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξης ως 

κατεπείγοντα, προς συζήτηση (άρθρο 67-π7). 

 

O Δήμαρχος, κύριος Ιωάννης Ευαγγέλου αναφέρει ότι: 

Με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής: 

«7.Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά 

και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή 

και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική 

πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και 

χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το 

οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει 

απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι 

επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.» 

 

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκαν από τον Πρόεδρο και 

συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που πρότεινε ο Δήμαρχος είναι τα εξής: 

Θέμα 1
ο
: «Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την 

συντήρηση, επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις». [εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 2
ο
: «Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την 

«Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού». [εισηγητής: Δήμαρχος, 

κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 3
ο
: Έγκριση ε’ αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2018 Δήμου Κέας. [εισηγητής: Δήμαρχος, 

κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 4
ο
:  Έγκριση ε’ αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δήμου Κέας. [εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 5
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθειας αυτόματων πωλητών νερού”.  

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 6
ο
: Έγκριση 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου “Εργασίες 

βελτίωσης δημοτικής οδού Σωρός - Σπαθί”. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 7
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ». [εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 8
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 9
ο
 : Ανανέωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών ψηφιακής υποστήριξης ΟΤΑ μέσω 

ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» σε 

ετήσια βάση.  [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 10
ο
: Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 203/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 

Τροποποίησης της «Έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 

και του Δήμου Κέας με τίτλο “Ανάπλαση πλατείας Κάτω-Μεριάς”». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. 

Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 11
ο
: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας για τη 

διοργάνωση Τετραημέρου Υγείας και Εθελοντικής Αιμοδοσίας [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στέφανος 

Βρεττός] 

Θέμα 12
ο
: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας για τη 

διοργάνωση 1
ου

  Κολυμβητικού Περιπάτου «Λάμπρος Κατσώνης» [εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ κ. 

Κωνσταντίνος Θώδος] 

Θέμα 13
ο
:  Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας για τη 

συνδιοργάνωση Τουρνουά Αγωνιστικού Μπριτζ» .[εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Θώδος] 

Θέμα 14
ο
: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας για την 



προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού». [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στέφανος Βρεττός] 

Θέμα 15
ο
: Αντικατάσταση  ειδικού θεραπευτή  του Κλιμακίου Κέας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής 

Υγείας ΒΑ & Δ. Κυκλάδων-ΕΠΑΨΥ [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στέφανος Βρεττός] 

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

κάλυψη δαπανών έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (5
η
-6

η
-7

η
-8

η
 μηνιαία κατανομή έτους 

2018). [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 17
ο
: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας για την 

αγορά βιβλίου ως αναμνηστικού δώρου αντιπροσωπειών. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 18
ο
: Έγκριση ή μη παραλαβής παροχής υπηρεσίας «Ευπρεπισμός και σηματοδότηση 

παραλιακής οδού Κορησσίας –Βουρκαρίου». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

Θέμα 19
ο
: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού 

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

 

Εν τω μεταξύ έχουν προκύψει δύο (2) ακόμη θέματα, τα οποία θεωρούνται ότι είναι κατεπείγον να 

συζητηθούν κατά προτεραιότητα και είναι τα εξής: 

 

1
ο
: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας για τη 

συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο «Μικρές ιστορίες και έκθεση φωτογραφιών από τις 

αρχαιολογικές ανασκαφές στην Αγ. Ειρήνη 1960- 1980» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

2ο: Πρόταση για δράσεις του Δήμου Κέας αναφορικά με την εξαίρεση της Κέας από το νόμο για το 

ελαφρύ  δέσιμο των ποδιών των ζώων.[εισηγητής: Επικεφαλής αντιπολίτευσης, κ. Ειρήνη 

Βελισσαροπούλου] 

 

Το 1ο θέμα, πρέπει να συζητηθεί, καθώς αφορά σε εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το 

Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018 με κύρια ομιλήτρια και τιμώμενο πρόσωπο την αρχαιολόγο, κυρία 

Miriam Caskey. Με δεδομένη τη σημασία της εν λόγω προσωπικότητας για το νησί μας ιδιαίτερα, αλλά 

και τον ελλαδικό πολιτισμό και τη συμβολή της στην ανάδειξη του σημαντικότατου μνημείου του 

προϊστορικού οικισμού της Αγ. Ειρήνης, εισηγούμαι την εκτός ημερησίας εισαγωγή του εν λόγω 

θέματος.   

Το 2ο θέμα, πρέπει να συζητηθεί, καθώς αφορά πρόσφατο γεγονός που έλαβε χώρα στις 08 

Σεπτεμβρίου 2019 στο νησί μας και αφορά τη καταγγελία “επισκέπτη” για παστούρωμα ζώων και τη 

μετέπειτα  σύλληψη ηλικιωμένης κατοίκου επειδή είναι ιδιοκτήτρια αιγοπροβάτων και τα είχε ελαφρύ 

δέσιμο των άκρων . 

 

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 

1. -Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 

2. -την εισήγηση του προέδρου,  

3. -την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10  

4. -το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να 

συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Τη συζήτηση των θεμάτων: 

1
ο
: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας για τη 

συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο «Μικρές ιστορίες και έκθεση φωτογραφιών από τις 

αρχαιολογικές ανασκαφές στην Αγ. Ειρήνη 1960- 1980» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

 

2ο: Πρόταση για δράσεις του Δήμου Κέας αναφορικά με την εξαίρεση της Κέας από το νόμο για το 

ελαφρύ  δέσιμο των ποδιών των ζώων.[εισηγητής: Επικεφαλής αντιπολίτευσης, κ. Ειρήνη 

Βελισσαροπούλου] 



 

 

πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης 

που υπάρχει για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

Οι σχετικές αποφάσεις για τα θέματα αυτά θα πρέπει επίσης να ληφθούν με την απόλυτη πλειοψηφία 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό.: 212/2018 

 

Θέμα 1
ο
: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας για τη 

συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο «Μικρές ιστορίες και έκθεση φωτογραφιών από τις 

αρχαιολογικές ανασκαφές στην Αγ. Ειρήνη 1960- 1980» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

 

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

εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι 

Σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/18):  

1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «ε) Αποφασίζει για 

την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της 

σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται 

προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η 

απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του 

δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία 

προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού». 

 

Ο Δήμος Κέας προτίθεται να συνδιοργανώσει εκδήλωση με τίτλο «Μικρές ιστορίες και έκθεση 

φωτογραφιών από τις αρχαιολογικές ανασκαφές στην Αγ. Ειρήνη 1960- 1980» στις 15/09/2018. 

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα απαιτηθούν:  

 Δαπάνες προβολής, κόστους περίπου 150,00€ συμπ. ΦΠΑ  

 Δαπάνες αναμνηστικών δώρων (τιμητική πλακέτα), κόστους περίπου 55,00€ συμπ. ΦΠΑ 

 

Τα ανωτέρω επιμέρους κόστη ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, όμως σε καμία περίπτωση δεν 

πρόκειται να ξεπεράσουν το συνολικό ποσό των  205,00€ συμπ. ΦΠΑ. 

 

Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε την εξειδίκευση του ΚΑ εξόδων 15.6471.0002 «Λοιπές 

εκδηλώσεις» του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας για τη συνδιοργάνωση 

εκδήλωσης με τίτλο «Μικρές ιστορίες και έκθεση φωτογραφιών από τις αρχαιολογικές 

ανασκαφές στην Αγ. Ειρήνη 1960- 1980», ποσό: 205,00€ συμπ. ΦΠΑ. 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 203, 

παρ. 1 περ. του Ν. 4555/2018 και την εισήγηση του Προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εξειδικεύει πίστωση στον ΚΑ εξόδων 15.6471.0002 «Λοιπές εκδηλώσεις» του  προϋπολογισμού 

οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο «Μικρές ιστορίες και 

έκθεση φωτογραφιών από τις αρχαιολογικές ανασκαφές στην Αγ. Ειρήνη 1960- 1980», ποσό: 

205,00€ συμπ. ΦΠΑ. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 213/2018 



 

Θέμα 2ο :Πρόταση για δράσεις του Δήμου Κέας αναφορικά με την εξαίρεση της Κέας από το 

νόμο για το ελαφρύ  δέσιμο των ποδιών των ζώων.[εισηγητής: Επικεφαλής αντιπολίτευσης, κ. 

Ειρήνη Βελισσαροπούλου]. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στην επικεφαλής αντιπολίτευσης, κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου 

η οποία εισηγούμενη το 2
ο
 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι: 

 

«Με αφορμή τη σύλληψη της 75χρονης συμπολίτισσας μας κας Αικατερίνη Πορίχη στην 

ιδιοκτησία της οποίας βρέθηκαν αμνοερίφια με δεμένα πόδια, χρειάζεται να επανέλθουμε στο θέμα 

του νόμου περί απαγόρευσης δεσίματος των ποδιών των ζώων . Σημειωτέον ότι η συλληφθείσα 

οδηγήθηκε στο Π.Π.Ιατρείο διατρέχοντας κίνδυνο λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας.  

 Στην Κέα εξαιτίας του γεωφυσικού της ανάγλυφου  επιβάλλεται η βόσκηση των ζώων να 

γίνεται κυρίως σε αναβαθμίδες ( σκάλες). Σε συνδυασμό με την πολεοδομική απαγόρευση να 

χτιστούν ψηλοί μαντρότοιχοι ή να τοποθετηθεί συρματόπλεγμα καθίσταται πολύ δύσκολη η 

φύλαξη των ζώων και κυρίως των μικρών θηλαστικών τα οποία με μεγάλη ευκολία περνούν σε 

παρεκείμενες ιδιοκτησίες όπου μπορούν να γίνουν καταστροφές καλλιεργειών καθώς και μπορούν 

να πεταχτούν σε παρεκείμενους δρόμους κυκλοφορίας οχημάτων με τον φόβο της πρόκλησης 

ατυχήματος. 

 

Είναι ανάγκη να παρθούν μια σειρά από μέτρα τα οποία θα αφορούν στην ενημέρωση των 

υπευθύνων , ενημέρωση η οποία να βασίζεται στο ότι το ελαφρύ δέσιμο των ποδιών των ζώων δεν 

αποτελεί κακοποίηση. Το πρόβλημα που δημιουργείται στους κτηνοτρόφους της Κέας είναι μεγάλο 

και κυρίως με τον φόβο των συλλήψεων και προσαγωγής σε αυτόφορο όπως η συμπατριώτισσα 

που προαναφέραμε φοβόμαστε ότι θα αποτελέσει αντικίνητρο για την ενασχόληση των ντόπιων με 

την κτηνοτροφία, οφείλουμε δε να αναφερθούμε ότι το ποσοστό κτηνοτροφίας στην Κέα ανέρχεται 

στο 22% του πληθυσμού της - το πιο ψηλό ποσοστό στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.» 

 

Ο Δήμαρχος παίρνει το λόγο αναφέροντας τα εξής: 

«Στο άμεσο παρελθόν ο Δήμος Κέας έχει λάβει ομόφωνη απόφαση υπέρ ψηφίσματος , το οποίο 

έχει κοινοποιηθεί  στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση του, επαναφέρει την από 99/27-4-2018               

απόφασή του , την οποία απευθύνει στο νέο  Υπουργό με τον αίτημα να επιληφθεί της 

τροποποίησης του νομου. Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητεί επίσης από τον κύριο Υπουργό ακρόαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου και των Τοπικών Αγροτικών Συνεταιρισμών της Κέας για να του 

εξηγήσει τους λόγους του αιτήματος.» 

 

Το Δημοτικό συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Επαναφέρει την από 99/27-4-2018  απόφασή του , την οποία απευθύνει στο νέο  Υπουργό με τον 

αίτημα να επιληφθεί της τροποποίησης του νομου. Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητεί επίσης από τον 

κύριο Υπουργό ακρόαση του Δημοτικού Συμβουλίου και των Τοπικών Αγροτικών Συνεταιρισμών 

της Κέας για να του εξηγήσει τους λόγους του αιτήματος.» 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 214/2018 

 

Θέμα 3
ο
: «Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για 

την συντήρηση, επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».  

 



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, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 

35828/13-7-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών  ΨΜΠΤ465ΧΘ7-4Γ4) με θέμα « Ένταξη 

Πράξης του Δήμου Κέας (Ν. Κυκλάδων) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της 

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

και λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Το Πρόγραμμα  Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα την ΣΑΕ -055 στην οποία 

εντάχθηκε με την υπ΄ αριθμ. 143651/28.12.2017 απόφαση ένταξης του αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των 

δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με ενάριθμο 

2017ΣΕ05500010 και προϋπολογισμό 300.000.000 € (ΑΔΑ:ΨΖΨΕ465ΧΙ8-ΥΣ5) και 

2. Το υπ’ αριθμ. 1849/29.05.2018 αίτημα ένταξης του Δήμου Κέας (Ν. Κυκλάδων) σε συνέχεια 

της με αρ. 133/2018 απόφασης ΔΣ,  

-καλείται το ΔΣ να αποδεχθεί το ποσό των 14.500,00€ από πιστώσεις ΠΔΕ Υπ. Εσωτερικών ΣΑΕ 

0552 2017ΣΕ0550010 και  

-να εγκρίνει την εγγραφή του ποσού 14.500,00€ στον ΚΑ εσόδων 1322.0006 ο.ε 2018 με τίτλο 

«Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την συντήρηση και επισκευή αύλειων χώρων και 

λοιπών δράσεων» σε επόμενη αναμόρφωση. 

 

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

και την εισήγηση του Δημάρχου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Αποδέχεται το ποσό των 14.500,00€ από πιστώσεις ΠΔΕ Υπ. Εσωτερικών ΣΑΕ 0552 

2017ΣΕ0550010 

2. Την εγγραφή του ποσού 14.500,00€ στον ΚΑ εσόδων 1322.0006 ο.ε 2018 με τίτλο 

«Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την συντήρηση και επισκευή αύλειων χώρων και 

λοιπών δράσεων» σε επόμενη αναμόρφωση. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 215/2018 

 

 

Θέμα 4
ο
: «Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για 

την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».  

 

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

εισηγούμενος το 4
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 

41833/9-8-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΩΝ20465ΧΘ7-46Η) με θέμα Ένταξη 

Πράξης του Δήμου Κέας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι 

«Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» και λαμβάνοντας 

υπόψη: 
5. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα την ΣΑΕ -055 στην οποία 

εντάχθηκε με την υπ΄ αριθμ. 143651/28.12.2017 απόφαση ένταξης του αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των 

δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με ενάριθμο 

2017ΣΕ05500010 και προϋπολογισμό 300.000.000 € (ΑΔΑ:ΨΖΨΕ465ΧΙ8-ΥΣ5) και  

6. Τα υπ’ αριθμ. 1432/30.04.2018 και 2577/17-07-2018 αιτήματα ένταξης του Δήμου Κέας (Ν. 

Κυκλάδων).σε συνέχεια της με αρ. 179/2018 απόφασης ΔΣ, 
-καλείται το ΔΣ να αποδεχθεί το ποσό των 135.000€ από πιστώσεις ΠΔΕ Υπ. Εσωτερικών ΣΑΕ 

0552 2017ΣΕ0550010 και 



-να εγκρίνει την εγγραφή του ποσού 135.000€ στον ΚΑ εσόδων 1322.0007 ο.ε 2018 με τίτλο 

«Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την προμήθεια μηχανημάτων έργου & οχημάτων» 

σε επόμενη αναμόρφωση. 

Να  Εγκρίνει την κάλυψη χρηματοδότησης από ιδίους πόρους του Δήμου για το επιπλέον ποσό των 

23.040,00€  που θα απαιτηθεί στο πλαίσιο του υπό ένταξη έργου με τίτλο ««Προμήθεια 

μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού 
εξοπλισμού». 

 

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

και την εισήγηση του Δημάρχου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Αποδέχεται το ποσό των 135.000€ από πιστώσεις ΠΔΕ Υπ. Εσωτερικών ΣΑΕ 0552 

2017ΣΕ0550010 

2. Την εγγραφή του ποσού 135.000€ στον ΚΑ εσόδων 1322.0007 ο.ε 2018 με τίτλο «Επιχορήγηση 

από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την προμήθεια μηχανημάτων έργου & οχημάτων» σε επόμενη 

αναμόρφωση. 

3.  Εγκρίνει την κάλυψη χρηματοδότησης από ιδίους πόρους του Δήμου για το επιπλέον ποσό των 

23.040,00€  που θα απαιτηθεί στο πλαίσιο του υπό ένταξη έργου με τίτλο ««Προμήθεια 

μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού 

εξοπλισμού». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 216/2018 

 

 

Θέμα 5
ο
: Έγκριση ε’ αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2018 Δήμου Κέας. 

 

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

το5θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2018 ψηφίστηκε 

από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 12/12/2017 με την υπ' αριθμ 260/2017 απόφασή μας και 

αναμορφώθηκε με τις υπ’ αριθ. 80/2018, 117/2018, 154/2018 και 171/2018 αποφάσεις μας.  

Με την υπ΄αριθμ 73035/04-07-2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

(6484465ΧΙ8-6ΦΓ) εντάχθηκε στην ΣΑΜΠ 067 τροπ 0 για το έτος 2018 η «Μελέτη αποχέτευσης 

Δήμου Κέας». Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η αναμόρφωσή του, προκειμένου να 

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

 

Προτείνουμε την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος ως εξής:  

1.  Αύξηση ΚΑ 63.7412.0001, «Μελέτη αποχέτευσης Δήμου Κέας» από ποσό 0,00€, σε ποσό 

60.000,00€ (ΠΔΕ). 

Σε συνέχεια των παραπάνω το Τεχνικό Πρόγραμμα διαμορφώνεται ως επισυνάπτεται στην 

παρούσα. 

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

του με αριθμ. 260/2017, 80/2018, 117/2018 154/2018 και 171/2018 και την εισήγηση του 

Δημάρχου  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την Ε΄ 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: 217/2018 

 

 

 

 

Θέμα 6
ο
:  Έγκριση ε’ αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δήμου Κέας. [εισηγητής: 

Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 

 

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

το 6
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. 249/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προτείνουμε την 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής: 

 

 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

 

1) Με την υπ΄αριθμ 35828/13-7-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΨΜΠΤ465ΧΘ7-4Γ4) 

εντάχθηκε στο πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ η πράξη «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων 

& αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις». 

 

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

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

1322.0006 

Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ για την συντήρηση και επισκευή 

αύλειων χώρων και λοιπών 
δράσεων 

0,00 14.500,00 14.500,00 

 

. 

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

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

60.6261.0001 
Παροχή υπηρεσίας επισκευής και 
συντήρησης WC σχολικών κτιρίων 

(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 
0,00 8.100,00 8.100,00 

60.7133.0002 
Προμήθεια εσωτερικών 

κουφωμάτων σχολικών κτιρίων 
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

0,00 4.000,00 4.000,00 

60.7135.000
1 

Προμήθεια ραμπών ΑΜΕΑ για 
σχολικά κτίρια (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

0,00 1.200,00 1.200,00 

60.7135.0002 
Προμήθεια φωτεινών 

σηματοδοτών για τα σχολεία 
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

0,00 1.200,00 1.200,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 0,00 14.500,00 14.500,00 

 

2) Με την υπ΄αριθμ 41833/9-8-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΩΝ20465ΧΘ7-46Η) 

εντάχθηκε στο πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ η πράξη «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, 

οχημάτων» 

 

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

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

1322.0007 Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 0,00 135.000,00 135.000,00 



ΙΙ για την προμήθεια 
μηχανημάτων έργου & οχημάτων 

 

 

. 

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

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

64.7131.000
1 

Προμήθεια φορτωτή με 
αυλακωτήρα (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

0,00 84.000,00 84.000,00 

64.7132.000
1 

Προμήθεια φορτηγού 
ανατρεπόμενου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

0,00 48.000,00 48.000,00 

64.7132.000
2 

Προμήθεια ημιφορτηγού 
ανατρεπόμενου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

0,00 3.000,00 3.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 0,00 135.000,00 135.000,00 

 

Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης, δαπάνη ποσού 135.000,00€ θα χρηματοδοτηθεί από το 

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και το υπόλοιπο ποσό των 23.040,00€ θα προέλθει από ίδιους πόρους.  

Το σύνολο της δαπάνης για τον ΚΑΕ 64.7132.0002 «Προμήθεια ημιφορτηγού ανατρεπόμενου» 

ανέρχεται σε 26.040,00€ εκ των οποίων 3.000,00€ θα χρηματοδοτηθούν από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

και τα υπόλοιπα από την ΣΑΤΑ. 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ (ΣΑΤΑ) 

 

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

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

64.7132.0002 
Προμήθεια ημιφορτηγού 

ανατρεπόμενου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 
0,00 23.040,00 23.040,00 

30.7133.0002 Προμήθεια ειδών υγιεινής 5.000,00 -390,00 4.610,00 

30.7135.0008 
Προμήθεια παγίων για Γαλάζιες 

Σημαίες 
10.000,00 -5.100,00 4.900,00 

70.7131.0005 
Μηχάνημα αποτρίχωσης μικρών 

χοίρων 
13.050,00 -13.050,00 0,00 

70.7135.0011 
Προμήθεια τριχινελοσκόπιου για 

τα σφαγεία 
4.500,00 -4.500,00 0,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 32.550,00 0,00 32.550,00 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

1) Με την υπ΄αριθμ 73035/04-07-2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

(6484465ΧΙ8-6ΦΓ) εντάχθηκε στην ΣΑΜΠ 067 τροπ 0 για το έτος 2018 η «Μελέτη αποχέτευσης 

Δήμου Κέας». 

 

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

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 



1322.0003 
Επιχορήγηση από ΠΔΕ για μελέτη 

αποχέτευσης Δήμου Κέας 
0,00 60.000,00 60.000,00 

 

 

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

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

63.7412.0001 Μελέτη αποχέτευσης Δήμου Κέας 0,00 60.000,00 60.000,00 

 

 

2) Με την υπ΄αριθμ 45932/27-4-2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

(ΩΘΧΗ465ΧΙ8-1ΒΗ) εντάχθηκε στην ΣΑΕ 2711 τροπ 00 για το έτος 2018 η δράση 

«Απαλλοτριώσεις έργου ΧΥΤΑ ΚΕΑΣ» 
 

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

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

1328.0006 
Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για 

απαλλοτριώσεις για την 
κατασκευή ΧΥΤΑ στην Κέα 

0,00 19.637,70 19.637,70 

 

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

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

62.7341.0005 
Απαλλοτριώσεις έργου 

«Κατασκευή ΧΥΤΑ Κέας» 
0,00 19.637,70 19.637,70 

 

 

Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού 

 

 

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

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

20.6011 Τακτικές αποδοχές  ΜΟΝΙΜΩΝ 45.672,52 6.750,00 52.422,52 

20.6051 
Εργοδοτικές εισφορές 

προσωπικού με σύμβαση 
Δημοσίου Δικαίου 

6.070,02 2.000,00 8.070,02 

20.6021 Τακτικές αποδοχές  ΙΔΑΧ 12.810,00 3.400,00 16.210,00 

20.6052 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 

με σύμβαση αορίστου χρόνου 
3.818,00 900,00 4.718,00 

20.6041 Τακτικές αποδοχές  ΙΔΟΧ 71.680,00 6.000,00 77.680,00 

20.6054 
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 

προσωπικού 
20.632,00 1.600,00 22.232,00 

20.6142.0001 
Τοποθέτηση φωτιστικών 
σωμάτων από ΔΕΔΔΗΕ 

10.000,00 -10.000,00 0,00 

20.6279.0003 
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, 

άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 
1.000,00 -690,00 310,00 

20.6422 
Οδοιπορικά έξοδα και 

αποζημίωση μετακινούμενων 
υπαλλήλων 

500,00 -500,00 0,00 

20.6671.0004 
Προμήθεια ελαστικών 
απορριμματοφόρων 

2.260,00 -2.260,00 0,00 

20.6641.0007 
Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για κίνηση 
7.200,00 -7.200,00 0,00 



μεταφορικών μέσων 2018-19 

 ΣΥΝΟΛΟ 181.642,54 0,00 181.642,54 

 

Από την αναμόρφωση δεν επηρεάζεται ο ισοσκελισμός της υπηρεσίας. 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

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

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

00.6433.0003 
Δαπάνη φιλοξενίας προσωπικού 
ΜΟΜΚΑ για την κατασκευή οδού 

Κορησσίας - Ξύλων 
0,00 10.000,00 10.000,00 

10.6261.0003 
Συντήρηση και επισκευή 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
κτιρίων 2018-19 

5.500,00 -4.600,00 900,00 

10.7133 Έπιπλα σκεύη 1.000,00 3.500,00 4.500,00 

15.6232.0002 
Ενοικίαση κτιρίου για στέγαση 

ιατρών 
2.400,00 -1.800,00 600,00 

15.6261.0008 
Συντήρηση ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων δημοτικών 

κτιρίων 2018-19 
2.500,00 -1.000,00 1.500,00 

15.6262.0009 
Συντήρηση και επισκευή 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
γηπέδων 2018-19 

2.000,00 -1.000,00 1.000,00 

30.6261.0002 Χρωματισμοί δημοτικών κτιρίων 7.500,00 -4.400,00 3.100,00 

30.6262.0008 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην 

κτιρίου) 
3.000,00 -2.800,00 200,00 

30.6641.0007 
Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων 2018-19 

4.000,00 -4.000,00 0,00 

30.6671.0002 
Ανταλλακτικά φορτηγών - 

ημιφορτηγών 2018-19 
2.000,00 2.800,00 4.800,00 

30.6671.0004 
Ανταλλακτικά για έκτακτες 

επισκευές μεταφορικών μέσων 
0,00 3.000,00 3000,00 

30.6263.0002 
Συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων 2018-19 
1.000,00 1.200,00 2.200,00 

30.6263.0004 
Έκτακτες επισκευές μεταφορικών 

μέσων 
0,00 820,00 820,00 

30.6644.0007 
Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 
2018-19 

5.000,00 -5.000,00 0,00 



30.6672.0002 
Ανταλλακτικά λοιπών 

μηχανημάτων 2018-19 
6.000,00 5.300,00 11.300,00 

30.6264.0002 
Ανταλλακτικά λοιπών 

μηχανημάτων 2018-19 
3.000,00 1.200,00 4.200,00 

70.6644.0009 
Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 
2018-19 

1.500,00 -1.500,00 0,00 

70.6641.0007 

Προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων έτους 2018-
19 

3.000,00 -3.000,00 0,00 

70.6671.0003 
Ανταλλακτικά πυροσβεστικών 

οχημάτων 2018-19 
2.500,00 2.000,00 4.500,00 

70.6263.0004 
Συντήρηση και επισκευή 

πυροσβεστικών οχημάτων 2018-
19 

1.000,00 1.000,00 2.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 52.900,00 1.720,00 54.620,00 

 

Το ποσό των 1.720,00€ θα χρηματοδοτηθεί από το αποθεματικό. 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ – ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΚΑΕ 41-82) 

 

 

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

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

4121.0001 
Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 

(μισθ) 
32.000,00 1.000,00 33.000,00 

4131.0012 ΕΦΚΑ 118.000,00 12.000,00 130.000,00 

4142.0003 
Κρατήσεις δημοσιεύσεων 

αναδόχων 
2.500,00 3.000,00 5.500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 152.500,00 16.000,00 168.500,00 

 

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

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

00.8221.0001 
Απόδοση φόρων μισθωτών 

υπηρεσιών 
32.000,00 1.000,00 33.000,00 

00.8231.0001 
Εισφορές σε ασφαλιστικούς 

οργανισμούς και ταμεία 
165.000,00 12.000,00 177.000,00 

00.8242.0002 
Κρατήσεις δημοσιεύσεων 

αναδόχων 
2.500,00 3.000,00 5.500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 199.500,00 16.000,00 215.500,00 

 

 

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ    

Αρχικό Αποθεματικό  10.070,43  
Αύξηση Δαπανών (-)   1.720,00  

Τελικό Αποθεματικό 
  
8.350,43 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

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 

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 249/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την ε’ αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2018 

Δήμου  Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 218/2018 

 

Θέμα 7
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθειας αυτόματων πωλητών νερού”.   

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 7
ο
 

θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ.  159/2018 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια αυτόματων 

πωλητών νερού” και την υπ' αριθ. 440/2018 απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της 

“Προμήθεια αυτόματων πωλητών νερού”, ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρία ΠΑΣΣΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ “WATER SHOP”, με έδρα στην Σύρο,επί της οδού Γ.Παπανδρέου αριθμός 8, Τ.Κ. 

841 00, με ΑΦΜ: 054306713 - ΔΟΥ: Σύρου, στην οποία ο Δήμος Κέας έκανε ανάθεση, διάρκειας 

έως 25/08/2018. 

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

αντικείμενο της “Προμήθεια αυτόματων πωλητών νερού”, όπως προβλεπόταν στην 

υπ’άριθμ.πρωτ.1829/25.05.2018, η εταιρία ΠΑΣΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ “WATER SHOP”  υπέβαλε 

εμπρόθεσμα το με αριθ.πρωτ. 2940/16.08.2018 αίτημα παράτασης παράδοσης της εν λόγω 

προμήθειας. Στην αίτησή της η εταιρία αναφέρει ότι στις 24/08/2018 έληγε η ημερομηνία 

παράδοσης των αυτόματων πωλητών, παρατάυτα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 

αδειοδοτήσεων από την ΔΕΔΔΗΕ και η εκτέλεση των εργασιών για τις απαραίτητες βάσεις  

τοποθέτησης. Ως εκ τούτου αιτείται τη χορήγηση παράτασης, διάρκειας δύο (2) μηνών. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης έως 

24/10/2018. 

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

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου παράδοσης της  “Προμήθεια αυτόματων πωλητών 

νερού”, από την εταιρία ΠΑΣΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ “WATER SHOP”, έως 24/10/2018. 



 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 219/2018 

 

 

Θέμα 8
ο
: Έγκριση 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου “Εργασίες 

βελτίωσης δημοτικής οδού Σωρός - Σπαθί”.  

 

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

το 8
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με αίτησή της, την 18-07-2018, η ανάδοχος 

εταιρεία “ERGO-LAND E.Π.Ε.”, ζητά την χρονική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των 

εργασιών του έργου «Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδού Σωρός - Σπαθί » έως τις 16/12/2018. 

Η ανάδοχος αιτήθηκε στις 18/07/2018 γενική παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά (90) 

ενενήντα ημέρες, ήτοι  μέχρι 26/11/2018 επικαλούμενος τη θερινή περίοδο και την τουριστική 

κίνηση στο νησί  της Κέας σε συνεννόησή της με τις τοπικές αρχές. 

Στη συνέχεια ο Δήμος Κέας με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 2806/06.08.2018 έγγραφο, λαμβάνοντας 

υπόψιν τις δυσχέρειες που θα επιφέρει η διακοπή κυκλοφορίας της εν λόγω οδού εν μέσω της 

θερινής τουριστικής περιόδου, εξέφρασε την επιθυμία να ξεκινήσουν οι εργασίες από τις 

17/09/2018 και έπειτα, ήτοι καθυστέρηση εκατόν σαράντα (140) ημερών. 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 106976/2629/16.08.2018 

έγγραφό της λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγήθηκε τη χορήγηση γενικής παράτασης της 

προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδού Σωρός - Σπαθί » “με 

αναθεώρηση” κατά εκατόν δέκα (110) ημέρες, ήτοι μέχρι 16/12/2018. 

Κατόπιν τούτων, προτείνεται στο Συμβούλιο όπως εγκρίνει τη γενική παράταση προθεσμίας με 

αναθεώρηση όλων των υπολειπόμενων εργασιών κατά 110 ημέρες από την ημερομηνία συμβατικής 

περαίωσης του έργου, δηλ έως  16/12/2018. 

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

άρθρων 93 και 96 του Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), το υπ’ αριθμ. Πρωτ.: οικ. 

106976/2629/16.08.2018 έγγραφό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. 

Αιγαίου και την εισήγηση του Δημάρχου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου «Εργασίες 

βελτίωσης δημοτικής οδού Σωρός - Σπαθί » της αναδόχου εταιρείας “ERGO-LAND E.Π.Ε.”, 

με αναθεώρηση όλων των υπολειπόμενων εργασιών κατά  εκατόν δέκα (110) ημέρες, ήτοι μέχρι 

16/12/2018. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 220/2018 

 

 

Θέμα 9
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ».  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 9
ο
 

θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι: 

 1. Σύμφωνα με το Άρθρο 2 “Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος 

παράδοσης υλικών” της με αριθ.πρωτ.:3477/30/08/2017 Σύμβασης προμήθειας υγρών 

καυσίμων μεταξύ του Δήμου Κέας και της αναδόχου εταιρείας ΣΕΡΒΟΣ ΙΚΕ: “ο συμβατικός 

χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 

χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.” 

 2.Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της Σύμβασης (29/08/2018) και δεν είχε ολοκληρωθεί το 

φυσικό -οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας υγρών καυσίμων, όπως προβλεπόταν, η ανάδοχος 



εταιρεία ΣΕΡΒΟΣ ΙΚΕ υπέβαλε εμπρόθεσμα το υπ' αριθ. Πρωτ. 3024/24.08.2018 αίτημα 

παράτασης εκτέλεσης εργασιών. Στην αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία αναφέρει ότι “λόγω μη 

εξάντλησης του οικονομικού αντικειμένου της από 30/8/2017 μεταξύ μας σύμβασης προμήθειας 

καυσίμων, αιτούμαστε τη χορήγηση παράτασης της σύμβασης, έως 20/12/2018. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης έως 20-

12-2018.   

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 υγρών καυσίμων από την ΣΕΡΒΟΣ ΙΚΕ έως 

20 Δεκεμβρίου 2018 . 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 221/2018 

 

 

Θέμα 10
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 

10
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 24/8/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την εργασία 

μεταφοράς έντυπου τουριστικού οδηγού στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου στη διεθνή έκθεση 

Tour Natur στη Γερμανία 31/8/18-2/9/18, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 538/2018 απόφαση 

Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., έναντι συνολικού ποσού 

207,50 €. 

2. Το από 10/7/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την εργασία 

μαζικής αποστολής 500 ενημερωτικών φυλλαδίων για τη Μακρόνησο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

419/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., 

έναντι συνολικού ποσού 50,00 €. 

3.  Το από 30/7/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την εργασία 

φιλοξενίας από 20/7/2017 έως 30/7/2018 των συντελεστών του Κέντρου Μελέτης & Διάδοσης 

Μύθων και Παραμυθιών στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης της 16ης Γιορτής Παραμυθιών, σύμφωνα με 

την υπ’ αριθμ. 491/2018 απόφαση Δημάρχου, από τον ανάδοχο κ. Ανδρόνικο Παναγιώτη, έναντι 

συνολικού ποσού 1.084,80 €. 

4.  Το από 31/7/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την εργασία 

ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου μηνός Ιουλίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 324/2018 

απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ΣΠΗΝΤΕΞ Α.Ε.Τ., έναντι συνολικού ποσού 150,87 

€. 



5. Το από 9/8/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την εργασία 

μεταφοράς των μελών της θεατρικής ομάδας ΄΄ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ΄΄, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

475/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ΕΥΑΓΓ. ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 

έναντι συνολικού ποσού 223,20 €. 

6. Το από 22/8/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την εργασία 

ασφάλισης του υπ’ αρ. ΜΕ90780 μηχανήματος έργου του Δήμου από 9/9/2018 έως 9/9/2019, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 554/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία INTERLIFE, 

έναντι συνολικού ποσού 219,62 €. 

7. Το από 20/8/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την εργασία 

παραγωγής, εκτέλεσης και παρουσίασης της συναυλίας με τίτλο ΄΄Δεν έχω λόγια-Ελ. Πάτση΄΄, στη 

θέση Κόκκα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 470/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία 

ΑΝΝΑ ΓΙΩΤΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ/PURE ART, έναντι συνολικού ποσού 14.991,00 €. 

8. Το από 24/8/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την εργασία 

“Αποψίλωση χόρτων από δημόσιους χώρους”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 522/2018 απόφαση 

Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ, έναντι συνολικού 

ποσού 6.572,00 €. 

9. Το από 20/8/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την εργασία 

ενοικίασης μεταφορικών μέσων για το κοινό και τους συντελεστές στο χώρο της συναυλίας με 

τίτλο ΄΄Δεν έχω λόγια-Ελ. Πάτση΄΄, στη θέση Κόκκα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 470/2018 

απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΕΑΣ ΟΕ, έναντι 

συνολικού ποσού 930,00 €. 

10. Το από 24/8/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την εργασία 

καθαρισμού μονοπατιών Κέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 270/2018 απόφαση Δημάρχου, από τον 

ανάδοχο κ. Κοζαδίνο Συμεών, έναντι συνολικού ποσού 18.781,09 €. 

11. Το από 23/8/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την εργασία 

χρωματισμού του δημοτικού ακινήτου στη θέση Κάστρο Ιουλίδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

523/2018 απόφαση Δημάρχου, από τον ανάδοχο κ. Βρεττό Αθανάσιο, έναντι συνολικού ποσού 

3.100,00 €. 

12. Το από 27/8/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την εργασία 

ηλεκτρολογικής σύνδεσης εξοπλισμού του Δήμου στο Φεστιβάλ Αγροτικών Προϊόντων, σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμ. 558/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο κ. Καβαλιέρου Ιωάννα-

Δέσποινα, έναντι συνολικού ποσού 900,00 €. 

13. Το από 11/7/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την εργασία 

ετήσιας συνδρομής στην εφημερίδα ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 167/2018 απόφαση 

Δ.Σ., από την ανάδοχο εταιρεία ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Ε.Ε., έναντι συνολικού ποσού 265,00 €. 

14. Το από 24/8/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την εργασία 

“Ηλεκτρονικό marketing τουρισμού έτους 2017-18”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 348/2017 

απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία RAMOS AE, έναντι συνολικού ποσού 3.750,00 €. 

15. Το από 31/8/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την εργασία 

“ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου μηνός Αυγούστου”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 540/2018 

απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έναντι συνολικού ποσού 9,92 €. 

 

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: 222/2018 

 



 

Θέμα 11
ο
 : Ανανέωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών ψηφιακής υποστήριξης ΟΤΑ μέσω 

ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» σε 

ετήσια βάση. 

 

 

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

εισηγούμενος το 11
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την υπ’ αριθμ. 195/2017 

απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη ετήσιας σύμβασης με την 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ», η οποία λήγει τέλος Σεπτεμβρίου 2018. 

Με την παρούσα εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση ανανέωσης της ετήσιας 

αυτής σύμβασης, προκειμένου να συμβάλλει στη νομιμότητα των υπηρεσιακών ενεργειών και στην 

έγκυρη πληροφόρηση των υπηρεσιών του Δήμου σε Οικονομικά και Νομικά θέματα, μέσω της 

ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης που αυτή παρέχει.  

Συγκεκριμένα, παρέχονται οι κατωτέρω υπηρεσίες: 

-Δυνατότητα ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, μέσω διαδικτύου  

-Δυνατότητα  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, μέσω διαδικτύου  

-Δυνατότητα πρόσβασης στην εφαρμογή Ερωτήσεων – Απαντήσεων 

-Δυνατότητα πρόσβασης στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ  

-Ενημέρωση και ανάλυση μέσω newsletters από την ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ και τον κ. Θεοδώρου 

Ιωάννη της επίκαιρης Νομοθεσίας & Νομολογίας που αφορούν ΟΤΑ για τους συνδρομητές 

της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης Δήμων 

-Υποστήριξη για τη λειτουργία της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ τηλεφωνικά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες.  

 

με τους κάτωθι οικονομικούς όρους: 

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες Ετήσιο Κόστος (€) 

πλέον ΦΠΑ 24% 

Α) Ετήσια συνδρομή άνευ χρονικού περιορισμού πρόσβασης με: 

1.Δύο (2) κωδικούς στην πλήρη βάση & στην ηλεκτρονική 

βιβλιοθήκη δήμων 

2.Έναν (1)  κωδικό στην  τεχνική πολεοδομική βάση  

 

Β) Δυνατότητα πρόσβασης στην εφαρμογή Ερωτήσεων – 

Απαντήσεων με είκοσι τέσσερα (24) ερωτήματα 

 

1.150,00 

 

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%, ενώ η συνολική δαπάνη, ύψους 1.426,00 € 

(συμπ. ΦΠΑ), θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6451 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του 

Δήμου Κέας. 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την υπ’ 

αριθμ. 195/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την ύπαρξη σχετική πίστωσης στον 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 του Δήμου και την εισήγηση του Δημάρχου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
  



1-Εγκρίνει την ανανέωση της σύμβασης με απευθείας ανάθεση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη 

της εταιρείας ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ», και διαθέτει πίστωση 

ύψους 1.150,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, συνολικό ποσό 1.426,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 

00.6451 του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Κέας. Η σύμβαση είναι διάρκειας ενός 

έτους και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της. 

 

2-Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου να υπογράψει τη σχετική ανανεωτήρια 

σύμβαση.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 223/2018 

 

 

Θέμα 12
ο
: Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 203/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

περί Τροποποίησης της «Έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας 

Ν. Αιγαίου και του Δήμου Κέας με τίτλο “Ανάπλαση πλατείας Κάτω-Μεριάς”».  

 

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

εισηγούμενος το 11
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την υπ’ αριθ. 203/2018 έχουμε 

“Εγκρίνει την 1η τροποποίηση για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΝΑ) και του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ, με σκοπό την υλοποίηση του έργου 

που αφορά στην αρχιτεκτονική διαμόρφωσης πλατείας στην Κάτω Μεριά στο Δήμο Κέας ….....”, 

μετά την ενημέρωση μας για την ανάρτηση της με αριθμ. ΑΔΑ:ΨΛΡ7465ΧΙ8-Ι19 έγγραφο του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,Τμήματος Κατάρτισης Ετήσιων Προγραμμάτων της 

Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων, χωρίς όμως να ληφθεί υπόψη το άρθρο 7 της υπ’ αρ. πρωτ. 

8492/286/2018 (ΑΔΑ : Ω93Α7ΛΞ-ΤΑ3) υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΝΑ) και του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ, που αφορά στην εκτέλεση του έργου 

“Διαμόρφωση (Ανάπλαση) πλατείας Κάτω-Μεριάς”. 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αρ. πρωτ. 8492/286/2018 (ΑΔΑ : Ω93Α7ΛΞ-ΤΑ3) 

υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης (“....... Η Επιτροπή συνεδριάζει σε χρονικά διαστήματα, για τη 

διαπίστωση της πορείας του έργου, όπως αυτή προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του άρθρου 3 του παρόντος, και 

εισηγείται για τις τροποποιήσεις της παρούσας σύμβασης. ..........”), διαβιβάστηκε στο Δήμο το 1ο πρακτικό της 

Επιτροπής Εποπτείας και Παρακολούθησης του Έργου, που αφορούσε στην “1η Τροποποίηση 

της  υπ’ αρ. πρωτ. 8492/286/2018 (ΑΔΑ : Ω93Α7ΛΞ-ΤΑ3) υπογραφείσας Προγραμματικής 

Σύμβασης  μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΝΑ) και του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ. 

Εισηγούμαστε την επανάληψη εις το ορθό της 203/2018 απόφασής μας σύμφωνα με τα 

ενωτέρω. 

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

Το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Εποπτείας και Παρακολούθησης του 

Έργου, που αφορούσε στην “1η Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 8492/286/2018 (ΑΔΑ : Ω93Α7ΛΞ-

ΤΑ3) υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΝΑ) 

και του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ,  

Τις σχετικές διατάξεις, και την εισήγηση του Δημάρχου  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(ΕΞΙ (6)“ΥΠΕΡ” και ΕΞΙ (6)“ΠΑΡΩΝ”) 

 

Επαναλαμβάνει εις το ορθό την 203/2018 απόφασή του ως εξής : 

Εγκρίνει την 1η τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 8492/286/2018 (ΑΔΑ : Ω93Α7ΛΞ-ΤΑ3) 

υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΝΑ) και του 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ, που αφορά στην εκτέλεση του έργου “Διαμόρφωση (Ανάπλαση) πλατείας Κάτω-

Μεριάς”, ως κάτωθι :



17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 10
η
 Σεπτεμβρίου 2018 

 

 

««………………  11
ηη
  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ   

ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  1111//0044//22001188   

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ 

 

 

Μεταξύ των : 

 

«της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» 

 & 

 «του Δήμου Κέας» 

 

 

 

Για την υλοποίηση του έργου  

"Διαμόρφωση (Ανάπλαση) πλατείας Κάτω Μεριάς ν. 

Κέας'' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 10
η
 Σεπτεμβρίου 2018 

 

 

1
η
 Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης 

 
Στη Σύρο σήμερα,    /    /     , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1.  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ), που εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη κ.Χατζημάρκο 

Γεώργιο και εδρεύει στη Σύρο (Ερμούπολη, 84100 Σύρος),  
2. Δήμος Κέας (Κύριος του Έργου), που εκπροσωπείται από το Δήμαρχο, κ Ιωάννη Ευαγγέλου και 

εδρεύει στην έδρα του Δήμου στο νησί της Κέας, 
 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Οι συμβαλλόμενοι έχοντας υπόψη τα ακόλουθα: 

Τις διατάξεις του άρθρου 100 «Προγραμματικές Συμβάσεις»  του Ν.3852/2010, όπως ισχύει. 
Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τον Ν.3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 
Το Π.Δ 130/2010 (ΦΕΚ 223Α/27-12-2010) περί ''Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου'', 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Το. ΦΕΚ 2791/Β/21-12-2015 περί ''Έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ. Κέας'', 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
Τον Ν.4412/2016(ΦΕΚ Α’147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων και Προμηθειών και 

Υπηρεσιών....». Επίσης τον Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής των 

Δημόσιων Εργων» και το Π.Δ 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν..... σε θέματα 

έργων που εκτελούνται από ΟΤΑ», όσον αφορά τις διατάξεις τους που δεν καταργήθηκαν από 

τον Ν.4412/2016 (σχετ. Εγκύκλιος 18/19.10.2016, αριθ.πρωτ. ΔΝΣα’/οικ68559/19.10.16, του 

Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων). 
Το Ν.3886/2010 περί ''Δικαστική προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων''. 
Τον Ν.4270/2014 ''Δημόσιο Λογιστικό'', όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Το Π.Δ 80/2016 ''Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες''. 
Την με Α.Π 134453/23-12-2015 ΚΥΑ περί ''Ρυθμίσεων για τις πληρωμές των δαπανών του ΠΔΕ ..... 

κλπ'', όπως ισχύει. 
Την με Αριθμό 23979/ΔΕ264 (ΦΕΚ 1367/Β/05-06-2013) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, περί ''Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων 

των ΣΑ του ΠΔΕ και ειδικότερες ρυθμίσεις του Περιφερειακού ΠΔΕ''.   
Την με αριθμ. 82981/31.07.2018 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης περί έγκρισης 

της ΣΑΕΠ 567 της ΠΝΑ του ΠΔΕ 2018. (ΑΔΑ:ΨΛΡ7465ΧΙ8-Ι19).  
Την με αριθμ. 155/2017 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ:6Β7Σ7ΛΞ-242) 
Τις με αριθμ. 243/2017 (ΑΔΑ:65ΝΡΩΕΔ-ΗΩΒ) και 203/2018 (ΑΔΑ:6ΧΜΙΩΕΔ-ΣΗΗ) Αποφάσεις 

του Δ.Σ. Δήμου Κέας  
Την από 11/04/2018 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΠΝΑ και του Δήμου Κέας (ΑΔΑ : 

Ω93Α7ΛΞ-ΤΑ3) 
Την με αριθμ............../2018, Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, περί 1ης 

Τροποποίησης της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ:.....................). 
Την με αριθμ   ............./2018 Απόφαση του Δ.Σ Δήμου Κέας, περί 1ης Τροποποίησης της εν λόγω 

Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ:.............................). 
 

Συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής: 
Την τροποποίηση των  

άρθρο 1: Ισχύουσες διατάξεις 
άρθρο 4 : Δικαιώματα - υποχρεώσεις συμβαλλομένων  
άρθρο 6 : Προϋπολογισμός πόροι και τρόπος χρηματοδότησης 
άρθρο 7 : Επιτροπή Παρακολούθησης  

και συγκεκριμένα :  
ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 
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1. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) αναλαμβάνει: 
 Τη χορήγηση χρηματοδότησης μέχρι του ποσού των 50.000,00€. 
 Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία αναλαμβάνει: Την Δημοπράτηση του Έργου. Την Επίβλεψη του έργου 

(ΔΤΕ Κυκλάδων)  σε συνεργασία με το Δήμο Κέας.  
 Την πληρωμή μέχρι του ποσού των 50.000,00 € από το ΠΤΑ Νοτίου Αιγαίου με την διαδικασία 

της έμμεσης πληρωμής 
 Να συμμετέχει με έναν εκπρόσωπο της στην Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης. 
 

2. Ο Δήμος Κέας (Κύριος του Έργου) αναλαμβάνει: 

1. Την συνδρομή με τις υπηρεσίες του στα καθήκοντα των υπηρεσιών της Περιφέρειας για την 

υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. 
2. Την χορήγηση χρηματοδότησης ποσού 124.144,69€, (πέραν της χορηγούμενης από την 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χρηματοδότησης) για την υλοποίηση του έργου, συνολικού 

προϋπολογισμού 174.144,69€, η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου για τα 

έτη  2018, 2019 και 2020. Επίσης την όποια χρηματοδότηση τυχόν απαιτηθεί για αποπληρωμές 

πέραν του χρόνου ισχύος της παρούσας σύμβασης και των παρατάσεων της. 
3. Να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται από τον Ν.4270/2014, ΠΔ 

80/2016, ΚΥΑ με Α.Π 134453/23-12-2015 και την με Αριθμό 23979/ΔΕ264 (ΦΕΚ 1367/Β/05-

06-2013) Απόφαση.  
4. Να συμμετέχει με δύο εκπρόσωπούς του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης. 
5. Τον ρόλο της Προϊσταμένης Αρχής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 Ο προϋπολογισμός της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται σε 174.144,69 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α). 
  Για το ποσόν των 50.000,00 ευρώ αναλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου την υποχρέωση 

να χρηματοδοτήσει τον συμβαλλόμενο Δήμο. Η δαπάνη θα επιβαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων της Περιφέρειας, ΣΑΕΠ 567, κωδικός έργου 2018ΕΠ56700000. 
 Η μεταφορά των πιστώσεων από την Περιφέρεια στον Δήμο γίνεται με την έκδοση βεβαίωσης 

από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 7 της παρούσας, κατόπιν της αποστολής από τον 

Δήμο των θεωρημένων λογαριασμών-πιστοποιήσεων, που συντάσσονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 

152 του Ν.4412/2016, είτε κατόπιν της αποστολής από τον Δήμο αντιγράφων τιμολογίων του έργου. 
 Τυχόν πρόσθετη δαπάνη -πέραν του ποσού των 124.144,69€ που αναλαμβάνει ο Δήμος - θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας, έτους 2018 συγκεκριμένα τον Κ.Α. 30.7332.0001 και τον 

αντίστοιχο ΚΑ του 2019 και του 2020. 
  

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
Οι συμβαλλόμενοι εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της Σύμβασης και διαπιστώνοντας την 

ανάγκη για την όσο το δυνατόν ταχύτερη λήψη αποφάσεων αποφασίζουν όπως ορισθεί Κοινή Επιτροπή 

Εποπτείας και Παρακολούθησης (άρθρο 100 παραγρ.2α Ν.3852/2010).  
 

Στην επιτροπή συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των συμβαλλόμενων μερών, οι οποίοι θα οριστούν από τους 

νόμιμους εκπροσώπους των φορέων και θα είναι: 
1. Έναν  (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) 
2. Δύο (2) εκπρόσωποι  του Δήμου Κέας 
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ένας εκ των δύο εκπροσώπων του Δήμου Κέας  ως θα προβλέπεται 

στην απόφαση του Περιφερειάρχη ορισμού εκπροσώπων της. 
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Η Επιτροπή συνεδριάζει σε χρονικά διαστήματα, για τη διαπίστωση της πορείας του έργου, όπως αυτή 

προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του άρθρου 3 του παρόντος και εισηγείται για τις τροποποιήσεις της 

παρούσας σύμβασης. Η Επιτροπή βεβαιώνει επίσης την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης κατά την 

λήξη της. 
 

Η Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου. Στην πρόσκληση γράφονται τα θέματα ημερήσιας 

διάταξης. Η επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει και έκτακτα όταν προκύψει θέμα ή ζητηθεί από δύο 

τουλάχιστον μέλη της, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία. 
 

Ο πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος, ή μέλη της επιτροπής την εισήγηση θέματος της ημερήσιας 

διάταξης. Μπορεί επίσης να καλεί στις συνεδριάσεις τα αρμόδια στελέχη των δύο φορέων καθώς και 

οποιονδήποτε κρίνει σκόπιμο για παροχή πληροφοριών ή απόψεων για τα συζητούμενα θέματα. Σε κάθε 

συνεδρίαση της Επιτροπής συντάσσεται σχετικό πρακτικό. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 11/04/2018 αρχική Προγραμματική Σύμβαση 
 

Η παρούσα σύμβαση υπογράφηκε σε πέντε (5) πρωτότυπα. 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Για τον Δήμο Κέας 

           Ο Περιφερειάρχης                                                                         Ο Δήμαρχος 

 

 

   Χατζημάρκος Γεώργιος                                                              Ιωάννης 

Ευαγγέλου….” 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 224/2018 

 

Θέμα 13
ο
: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του 

Δήμου Κέας για τη διοργάνωση Τετραημέρου Υγείας και Εθελοντικής 

Αιμοδοσίας  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στέφανο Βρεττό ο 

οποίος εισηγούμενος το 13
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι σύμφωνα με το 

άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/18):  

1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως 

εξής: «ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των 

εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν 

απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι 

απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην 

τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη 

δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό 

επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού». 

 

Ο Δήμος Κέας προτίθεται να διοργανώσει Τετραήμερο Υγείας και Εθελοντικής 

Αιμοδοσίας στις 13-16/09/2018. 

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα απαιτηθούν:  
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 Δαπάνες προβολής, κόστους περίπου 560,00€ συμπ. ΦΠΑ  

 Δαπάνες διαμονής του κλιμακίου των εθελοντών ιατρών, κόστους περίπου 

1.820,00€ συμπ. ΦΠΑ 

 Δαπάνες σίτισης, κόστους περίπου 345,00€ συμπ. ΦΠΑ 

 Δαπάνες μετακίνησης (ακτοπλοϊκά εισιτήρια), κόστους περίπου 137,00€ 

συμπ. ΦΠΑ 

 Δαπάνες αναμνηστικών δώρων (πλακέτες), κόστους περίπου 180,00€ συμπ. 

ΦΠΑ 

 

Τα ανωτέρω επιμέρους κόστη ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, όμως σε καμία 

περίπτωση δεν πρόκειται να ξεπεράσουν το συνολικό ποσό των  3.042,00€ συμπ. 

ΦΠΑ. 

 

Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε την εξειδίκευση του ΚΑ εξόδων 00.6431.0011 

του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας για τη διοργάνωση 

Τετραημέρου Υγείας και Εθελοντικής Αιμοδοσίας, (δαπάνες προβολής) ποσό: 

560,00€ συμπ. ΦΠΑ και την εξειδίκευση του ΚΑ εξόδων 00.6433.0001 του  

προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας για τη διοργάνωση Τετραημέρου 

Υγείας και Εθελοντικής Αιμοδοσίας, ποσό: 2.482,00€ συμπ. ΦΠΑ. 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη το 

άρθρο 203, παρ. 1 περ. του Ν. 4555/2018 και την εισήγηση του Αντιδημάρχου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εξειδικεύει πίστωση στον ΚΑ εξόδων 00.6431.0011 του  προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2018 του Δήμου Κέας για τη διοργάνωση Τετραημέρου Υγείας και Εθελοντικής 

Αιμοδοσίας, (δαπάνες προβολής) ποσό: 560,00€ συμπ. ΦΠΑ και την εξειδίκευση του 

ΚΑ εξόδων 00.6433.0001 του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας για 

τη διοργάνωση Τετραημέρου Υγείας και Εθελοντικής Αιμοδοσίας, ποσό: 2.482,00€ 

συμπ. ΦΠΑ. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 225/2018 

 

Θέμα 14
ο
: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του 

Δήμου Κέας για τη διοργάνωση 1
ου

  Κολυμβητικού Περιπάτου «Λάμπρος 

Κατσώνης»  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Θώδος εισηγούμενος το 14
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης λέει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 

133Α/18):  

1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως 

εξής: «ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των 

εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν 
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απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι 

απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην 

τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη 

δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό 

επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού». 

 

Ο Δήμος Κέας προτίθεται, σε συνεργασία με την “Ελληνική Μαραθώνια 

Κολύμβηση”, να διοργανώσει, την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018 τον 1ο Κολυμβητικό 

Περίπατο Κέας “Λάμπρος Κατσώνης”. 

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα απαιτηθούν:  

 Δαπάνες προβολής, κόστους περίπου 40,00€ συμπ. ΦΠΑ  

 Δαπάνες κεράσματος (αναλώσιμα και φαγητά), κόστους περίπου 330,00€ 

συμπ. ΦΠΑ (τα σάντουιτς) περιμένω και Μπακάλη 

 Δαπάνες αναμνηστικών δώρων (μετάλλια), κόστους περίπου 151,00€ συμπ. 

ΦΠΑ 

 Δαπάνες μεταφοράς αθλητών, κόστους περίπου 310,00 συμπ. ΦΠΑ 

 

Τα ανωτέρω επιμέρους κόστη ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, όμως σε καμία 

περίπτωση δεν πρόκειται να ξεπεράσουν το συνολικό ποσό των 831,00€ συμπ. ΦΠΑ. 

 

Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε την εξειδίκευση του ΚΑ εξόδων 15.6472 «Έξοδα 

αθλητικών δραστηριοτήτων» του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας 

για τη διοργάνωση του 1ου Κολυμβητικού Περιπάτου «Λάμπρος Κατσώνης», 

(δαπάνες προβολής, κεράσματος, μεταφοράς και αναμνηστικών δώρων) ποσό: 

831,00€ συμπ. ΦΠΑ. 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη το 

άρθρο 203, παρ. 1 περ. του Ν. 4555/2018 και την εισήγηση του Προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εξειδικεύει πίστωση στον ΚΑ εξόδων 15.6472 «Έξοδα αθλητικών 

δραστηριοτήτων» του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας για τη 

διοργάνωση του 1ου  Κολυμβητικού Περιπάτου «Λάμπρος Κατσώνης», (δαπάνες 

προβολής, κεράσματος, μεταφοράς και αναμνηστικών δώρων) ποσό: 831,00€ συμπ. 

ΦΠΑ. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 226/2018 

 

 

Θέμα 15
ο
:  Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του 

Δήμου Κέας για τη συνδιοργάνωση Τουρνουά Αγωνιστικού Μπριτζ»  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Θώδος εισηγούμενος το 15
ο
 θέμα της 
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ημερήσιας διάταξης λέει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 

133Α/18):  

1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως 

εξής: «ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των 

εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν 

απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι 

απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην 

τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη 

δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό 

επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού». 

 

Ο Δήμος Κέας σε συνεργασία με το Σύλλογο Αγωνιστικού Μπριτζ Κέας, 

προτίθεται να συνδιοργανώσει Τριήμερο τουρνουά αγωνιστικού Μπριτζ από τις 21/9 

έως τις 23/9/2018. 

 

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα απαιτηθεί: 

 Δαπάνη μεταφοράς 37 ατόμων από την Κορησσία στην Ι.Μ. Παναγίας 

Καστριανής, το Σάββατο 22/9/2018, κόστους 310,00€ συμπ. ΦΠΑ 

 

Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε την εξειδίκευση του ΚΑ εξόδων 15.6234 

«Μισθώματα μεταφορικών μέσων» του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου 

Κέας για τη διοργάνωση Τριήμερου Τουρνουά Αγωνιστικού Μπριτζ ποσό: 310,00€ 

συμπ. ΦΠΑ. 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη το 

άρθρο 203, παρ. 1 περ. του Ν. 4555/2018 και την εισήγηση του Προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εξειδικεύει πίστωση στον ΚΑ εξόδων 15.6234 «Μισθώματα μεταφορικών 

μέσων» του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας για τη διοργάνωση 

Τριήμερου Τουρνουά Αγωνιστικού Μπριτζ ποσό: 310,00€ συμπ. ΦΠΑ. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 227/2018 

 

 

 

 

Θέμα 16
ο
: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του 

Δήμου Κέας για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού».  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στέφανο Βρεττό ο 
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οποίος εισηγούμενος το 16
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, σύμφωνα με το 

άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/18):  

1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως 

εξής: «ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των 

εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν 

απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι 

απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην 

τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη 

δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό 

επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού». 

 

Ο Δήμος Κέας προτίθεται να προμηθευτεί ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, απαραίτητο 

για τις εκδηλώσεις του. Πρόκειται για καλώδιο εύκαμπτο 5Χ16mm
2 

70μ., πίνακα 

3Χ63Α με ρελέ προστασίας, με 1 πρίζα 5Χ63Α, 1 πρίζα 3Χ32Α και 2 πρίζες 1Χ16Α, 

κόστους περίπου 1.720,00€. 

 

Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε την εξειδίκευση του ΚΑ εξόδων 15.7135.0001 

του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας για προμήθεια 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του Δήμου Κέας, ποσό: 1.720,00€ συμπ. ΦΠΑ. 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη το 

άρθρο 203, παρ. 1 περ. του Ν. 4555/2018 και την εισήγηση του Προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εξειδικεύει πίστωση στον ΚΑ εξόδων 15.7135.0001 του  προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2018 του Δήμου Κέας για προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του Δήμου 

Κέας, ποσό: 1.720,00€ συμπ. ΦΠΑ. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 228/2018 

 

 

Θέμα 17
ο
: Αντικατάσταση  ειδικού θεραπευτή  του Κλιμακίου Κέας της Κινητής 

Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ & Δ. Κυκλάδων-ΕΠΑΨΥ . 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Στέφανο Βρεττό ο 

οποίος εισηγούμενος το 17
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την 

υπ’αριθμ.16/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η κάλυψη των 

δαπανών διαμονής και μετακίνησης για κάθε ειδικό θεραπευτή της Κινητής Μονάδας 

Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων Ε.Π.Α.Ψ.Υ του κλιμακίου Κέας, για το έτος 2018, ενώ 

με την υπ’αριθμ.54/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η διάθεση 

της πίστωσης συνολικού ποσού 2.500,00€ του ΚΑ εξόδων 00.6423 “Οδοιπορικά 
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έξοδα και ημερήσια αποζημίωση τρίτων” του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του 

Δήμου Κέας  ως εξής: 

 

1. Πινιώτη Παναγιώτα, ψυχίατρος -  1 ημέρα/μήνα, (1 ταξίδι Αθήνα-Κέα). 

2. Νταλαχάνης Αναστάσιος,ψυχολόγος-2 ημέρες/μήνα, (2 ταξίδια Αθήνα-Κέα) 

3.  Κουρτζή Ανθή, ψυχολόγος -4 ημέρες/μήνα, (2 διανυκτερεύσεις,2 ταξίδια Αθήνα-

Κέα) 

Συγκεκριμένα, το συνολικό μηνιαίο ποσό που αντιστοιχεί στη διαμονή των ειδικών 

στην Κέα ανέρχεται έως του ποσού των 80,00 ευρώ Το συνολικό μηνιαίο κόστος που 

αντιστοιχεί στα εισιτήρια τους το μήνα ανέρχεται έως του ποσού των 125,00 ευρώ.  

 

Με το υπ’αριθμ.1698/29-8-2018 έγγραφό της η εταιρεία Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας ( Ε.Π.Α.Ψ Υ) μας έκανε γνωστό, ότι η Ψυχίατρος του 

Κλιμακίου κα Πινιώτη Παναγιώτα  θα  αντικατασταθεί από τον Σεπτέμβριο με την 

Ψυχίατρο κα Φέξη Παναγιώτα. 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

 

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

του την υπ’ αριθμ.16/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 

υπ’αριθμ.54/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την ύπαρξη σχετική 

πίστωσης στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 του Δήμου και την εισήγηση 

του Αντιδημάρχου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Εγκρίνει το αίτημα της  Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας 

(Ε.Π.Α.Ψ.Υ)  για  την αντικατάσταση της Ψυχιάτρου κ. Πινιώτη Παναγιώτας από την 

Ψυχίατρο κ.Φέξη Παναγιώτα και την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων, από τον ΚΑ 

εξόδων 00.6423 “Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση τρίτων” του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 229/2018 

 

Θέμα 18
ο
: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 

των Δήμων για κάλυψη δαπανών έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (5
η
-

6
η
-7

η
-8

η
 μηνιαία κατανομή έτους 2018).  

 

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

εισηγούμενος το 18
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με το υπ’ 

αριθμ. 95378/03.09.2018 έγγραφo του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 

ενημερωθήκαμε για την πίστωση στο λογαριασμό μας, συνολικού ποσού 36.720,00€, 

με σκοπό εντολής την “Κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες /  

ως 5
η
-6

η
-7

η
-8

η
 μηνιαία κατανομή έτους 2018”. 

Καλούμαστε να αποδεχθούμε την εν λόγω χρηματοδότηση και να προτείνουμε την 

5
η
-6

η
-7

η
-8

η 
μηνιαία δόση έτους 2018, συνολικού ποσού 36.720,00€ για κάλυψη 
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μέρους δαπάνης της “Προμήθειας Απορριμματοφόρου”, ΚΑ 20.7132.0001 ποσού 

49.000,00€. Το υπόλοιπο ποσό των 12.280,00€, θα καλυφθεί από την επόμενη 

μηνιαία κατανομή για την “Κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές 

δραστηριότητες  έτους 2018”. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

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

το υπ’ αριθμ. 95378/03.09.2018 έγγραφo του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 

με το οποίο ενημερωθήκαμε για την πίστωση στο λογαριασμό μας, συνολικού ποσού 

36.720,00€, με σκοπό εντολής την “Κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές 

δραστηριότητες /  ως 5
η
-6

η
-7

η
-8

η
 μηνιαία κατανομή έτους 2018”. και την εισήγηση 

του Δημάρχου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Αποδέχεται και κατανέμει την 5
η
-6

η
-7

η
-8

η
 μηνιαία κατανομή έτους 2018 για την 

“Κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες  έτους 2018”., 

συνολικού ποσού 36.720,00€ για κάλυψη μέρους δαπάνης της “Προμήθειας 

Απορριμματοφόρου”, ΚΑ 20.7132.0001 ποσού 49.000,00€. Το υπόλοιπο ποσό των 

12.280,00€, θα καλυφθεί από την επόμενη μηνιαία κατανομή για την “Κάλυψη 

δαπανών για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες  έτους 2018”. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 230/2018 

 

 

 

Θέμα 19
ο
: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του 

Δήμου Κέας για την αγορά βιβλίου ως αναμνηστικού δώρου αντιπροσωπειών.  

 

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

εισηγούμενος το 19
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με το 

άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/18):  

1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως 

εξής: «ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των 

εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν 

απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι 

απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην 

τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη 

δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό 

επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού». 

 

Ο Δήμος Κέας προτίθεται να προμηθευτεί 100 αντίτυπα του συγγράμματος «Το 

Περιβολάκι του Βρανά –Κέα το νησί που αγάπησα», για τη χρήση του ως 

αναμνηστικό δώρο σε εκπροσώπους επίσημων αντιπροσωπειών που επισκέπτονται το 
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Δήμο, κόστους 500,00€ συμπ. ΦΠΑ.  

 

Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε την εξειδίκευση του ΚΑ εξόδων 00. 6433.0001 

του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας για την προμήθεια 

συγγράμματος ως αναμνηστικού δώρου σε εκπροσώπους επίσημων αντιπροσωπειών 

που επισκέπτονται το Δήμο, ποσό: 500,00€ συμπ. ΦΠΑ. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 231/2018 

 

 

Θέμα 20
ο
: Έγκριση ή μη παραλαβής παροχής υπηρεσίας «Ευπρεπισμός και 

σηματοδότηση παραλιακής οδού Κορησσίας –Βουρκαρίου» [εισηγητής: 

Δήμαρχος, Ιωάννης Ευαγγέλου].  

 

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

20
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι: 

Με την υπ’ αριθ. 1958/04-06-2018 σύμβαση, ανατέθηκε στον κ. Κωνσταντίνο Πούλη, 

η παροχή υπηρεσίας  ευπρεπισμού και σηματοδότησης της παραλιακής ζώνης Κορησσίας  - 

Βουρκαρίου. Η “επιτροπή παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής 

γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018”, αφού συνήλθε στις 23/08/2018, συνέταξε “το 

1ο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής Εργασιών”, όπου δηλώνουν ότι :  

“Στην Κέα σήμερα, ημέρα Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018 οι παρακάτω υπογεγραμμένοι: 
1. Μαρία Φιλιππούση, ΔΕ Διοικητικός υπάλληλος 
2. Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός (αναπληρωματικό μέλος) 
3. Τριαντάφυλλος Αλεξίου, ΔΕ Εφοριακός 
που αποτελούμε μέλη της Επιτροπής Παραλαβής σύμφωνα με την 5/2018 απόφαση του Δ.Σ.  

και έχοντας υπόψη : 
α) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1668/16-05-2018 συνταχθείσα τεχνική έκθεση. 
β) Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΔΑΜ 18AWRD003199422 απόφαση απευθείας ανάθεσης Δημάρχου. 
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ.1  του Ν.4412/2016 περί “Παραλαβής του αντικειμένου 

της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών” 
Προβήκαμε στην προσωρινή παραλαβή των παρακάτω: 
Ο κ. Κωνσταντίνος Πούλης για χρονικό διάστημα από 04/06/2018 έως 04/08/2018 παρείχε την 

υπηρεσία Ευπρεπισμού και σηματοδότησης της παραλιακής ζώνης Κορησσίας-Βουρκαρίου 

(εξαιρούνται της πιστοποίησης του αναδόχου οι κάτωθι εργασίες: το βάψιμο γλαστρών και 

παγκακίων έγινε από υπαλλήλους του Δήμου, οι πληροφοριακές πινακίδες σκαφών και τα 

πλαστικά κολονάκια δεν τοποθετήθηκαν, οι κολώνες προβολέων και οι μικρές δέστρες ήταν 

σκουριασμένες, η τουαλέτα Βουρκαρίου δεν βάφτηκε γιατί είναι από πλαστικό-αλουμίνιο, το 

καφασωτό τουαλέτας Βουρκαρίου δε βάφτηκε, στην τουαλέτα Κορησσίας έχει βαφτεί μόνο 

εσωτερικά μία επιφάνεια πάνω από τα πλακάκια περίπου 4-5τ.μ., το βάψιμο οδοστρώματος 

οδικής κατεύθυνσης Βουρκαρίου δεν έγινε και της Κορησσίας δεν έγινε με το κατάλληλο χρώμα 

με αποτέλεσμα την επομένη κιόλας ημέρα να μη γίνεται διακριτή η διαγράμμιση), τηρώντας 

μερικώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, όπως αυτές προδιαγράφονταν στην υπ' αριθ. ΑΔΑΜ 

18AWRD003199422 απόφαση απευθείας ανάθεσης Δημάρχου.” 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη :  
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1. Την υπ’ αριθ. 1668/16-5-2018 μελέτη παροχής υπηρεσίας “ευπρεπισμού και 

σηματοδότησης της παραλιακής ζώνης Κορησσίας  - Βουρκαρίου” 

2. Την παρ. 3, άρθρο 219 του ν. 4412/2016 

εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα κάτωθι : 

3. Τον πίνακας προϋπολογισμού της μελέτης   

καλούμαστε να διαπιστώσουμε εάν οι παρεχόμενες υπηρεσίες μπορούν να καλύψουν 

τις σχετικές ανάγκες του Δήμου, εάν θα πρέπει να επαναληφθούν ή να εκτελεστούν 

κάποιες εργασίες εκ νέου, καθώς και το ποσό της έκπτωσης επί της συμβατικής αξίας, 

ανάλογα με τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.  

 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε το 

Δήμαρχο και έλαβε υπόψη του τα παραπάνω  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Να ζητηθεί από τον κ. κ. Κωνσταντίνο Πούλη να ολοκληρώσει άμεσα (εντός μηνός) 

τις παραπάνω εργασίες, ως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 1668/16-5-2018 μελέτη 

παροχής υπηρεσίας “ευπρεπισμού και σηματοδότησης της παραλιακής ζώνης 

Κορησσίας  - Βουρκαρίου” (με εξαίρεση το βάψιμο της τουαλέτας Βουρκαρίου), 

καθώς κρίνονται σκόπιμες και αναγκαίες για τον ευπρεπισμό και συντήρηση της 

Χερσαίας Ζώνης Λιμένα. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 232/2018 

 

 

Θέμα 21
ο
: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2018. [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημήτριος 

Καβαλιέρος] 

 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λύεται η συνεδρίαση. 
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Ο Πρόεδρος    Τα μέλη 

                                   

 

            

 

Κωνσταντίνος Θώδος                                                  

 

                                                                                    1. Στέφανος Βρεττός 

 

    

                                                                                                 2. Δημήτριος Καβαλιέρος     

                                                                                       

                                                                                     

                                                           3. Ελευθερία Μορφωνιού      

             

 

                                                                                               4. Αντώνιος Παούρης      

 

                                                                                          

                                                                                                        5. Νικόλαος Ζουλός   
 

 

                                                                                             6. Ειρήνη Βελισσαροπούλου    

    

 

                                                                                              7. Δημήτριος Μουζάκης     

 

 

                                                                                              8. Βασιλική Δεμένεγα    

                       

                                                                                                   

                                                                                               9 . Σώζα Μουζάκη         

      

               

                                                                                             10. Ελευθέριος Τζουβάρας 

 

                                                                      11. Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος 


