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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 19ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 16

η
 Οκτωβρίου 2018 

 

Σήμερα, 16 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό 

Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου στην 

Ιουλίδα Κέας, ύστερα από την 3709/12-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, 

που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη.  
 

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

  

  

 (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
  

  

  
 

 

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

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

Κοινότητας Κορησσίας κ. Δημήτριος Πολίτης απουσιάζει. 
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την 

τήρηση των πρακτικών. 
 

Δεν προσήλθαν ούτε αποχώρησαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

19
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 16/10/2018 
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3709/12.10.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 

 
 

 

Θέμα 1
ο
:  Έγκριση στ’ αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δήμου Κέας. 

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 
 

Θέμα 2
ο
: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις 

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

Ευαγγέλου]. 
 

Θέμα 3
ο
: Έγκριση υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης “Ψηφιοποίηση – 

Χαρτογράφηση του Δικτύου Ύδρευσης και των Υδρομέτρων Δ. Κέας για τη δημιουργία 

Γεωχωρικής βάσης δεδομένων με σκοπό την ανάπτυξη GIS (Γ.Σ.Π)” στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” του Άξονα 

Προτεραιότητας 16 «Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής» με τίτλο: «Ενίσχυση / 

Υποστήριξη εμπλεκόμενων στο έργο του Τομέα Περιβάλλοντος στην άσκηση του έργου 

τους».  [εισηγητής: Δήμαρχος, Ιωάννης Ευαγγέλου]. 
 

Θέμα 4
ο
: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διερεύνησης τιμών για την “Προμήθεια 

Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος” για την προτεινόμενη πράξη 

με τίτλο “Ψηφιοποίηση – Χαρτογράφηση του Δικτύου Ύδρευσης και των Υδρομέτρων Δ. 

Κέας για τη δημιουργία Γεωχωρικής βάσης δεδομένων με σκοπό την ανάπτυξη GIS 

(Γ.Σ.Π)”. [εισηγητής: Δήμαρχος, Ιωάννης Ευαγγέλου]. 
 

Θέμα 5
ο
: Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : 

«Αποκατάσταση και Βελτίωση Λιμενικών & Οδικών Υποδομών Μακρονήσου Δ. Κέας».  

[εισηγητής: Δήμαρχος, Ιωάννης Ευαγγέλου] 
 

Θέμα 6
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθειας υγρών απόφραξης”. 

[εισηγητής: Δήμαρχος, Ιωάννης Ευαγγέλου] 
 

Θέμα 7
ο
: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων του προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 οδοιπορικών εξόδων  

και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου για τη μετάβασή του στη Σύρο (11/9/2018-

13/9/2018), προκειμένου να πραγματοποιήσει επισκέψεις σε υπηρεσίες για υποθέσεις του 

Δήμου». [εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Κωνσταντίνος Θώδος] 
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Θέμα 1
ο
:  Έγκριση στ’ αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δήμου Κέας.  

 

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

εισηγούμενος το 1
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. 262/2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής: 
 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος 

Π/Υ Αναμόρφωση Τελική 

Διαμόρφωση 

00.6111.0002 Αμοιβή συμβολαιογράφων 2.500,00 800,00 3.300,00 

00.6494 Έξοδα συμβολαιογράφων 1.500,00 1.200,00 2.700,00 

00.6116.0001 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 2.900,00 2.000,00 4.900,00 

00.6312.0001 Λοιποί φόροι 18.000,00 -2.500,00 15.500,00 

10.7135.0001 
Προμήθεια πινάκων 

ανακοινώσεων του Δήμου 
1.500,00 -1.000,00 500,00 

15.6234 
Μισθώματα μεταφορικών 

μέσων 
3.000,00 -1.000,00 2.000,00 

15.6471.0002 
Λοιπές πολιτιστικές 

εκδηλώσεις 
35.000,00 -1.000,00 34.000,00 

70.6699.0002 
Λοιπές προμήθειες 

αναλωσίμων 
1.000,00     500,00 1.500,00 

70.6262.0009 
Συντήρηση και επισκευή 

αναμεταδοτών ΙΝΤΕΡΝΕΤ 2018 
500,00 1.000,00 1.500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 65.900,00 0,00 65.900,00 

 

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

με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2018 
4.Την ανάγκη αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 
5.Την εισήγηση του Δημάρχου και την υπ’αριθμ 262/2018 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την στ’ αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού 

έτους 2018 Δήμου  Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.  
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 244/2018 
 

 

 
Θέμα 2

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 2
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 5/10/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία ασφάλισης του υπ’ αριθμ. ΚΗΥ2277 απορριμματοφόρου του Δήμου, σύμφωνα με 

την υπ’ αριθμ. 678/2018 απόφαση Δημάρχου, από την ανάδοχο εταιρεία INTERLIFE, 

έναντι συνολικού ποσού 146,75 €. 

2. Το από 17/09/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία έκδοσης εισιτηρίων για τη μετακίνηση του κλιμακίου, στο πλαίσιο διοργάνωσης 

τετραήμερου δωρεάν ιατρικών εξετάσεων και εθελοντικής αιμοδοσίας, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. 603/2018 απόφαση Δημάρχου, από το Ναυτικό Πρακτορείο ΛΕΠΟΥΡΑ 

ΕΥΘΥΜΙΑ – ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΤΟ ΣΤΕΓΑΔΙ ΟΕ, έναντι συνολικού ποσού 

97,60 €. 

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

εργασία έκδοσης εισιτηρίων για την ακτοπλοϊκή μεταφορά του κλιμακίου ναυαγοσωστών, 
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στο πλαίσιο διοργάνωσης του 1ου κολυμβητικού περιπάτου “Λάμπρος Κατσώνης”, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 657/2018 απόφαση Δημάρχου, από το Ναυτικό Πρακτορείο 

ΛΕΠΟΥΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΤΟ ΣΤΕΓΑΔΙ ΟΕ, έναντι 

συνολικού ποσού 96,80 €. 

4. Το από 1/10/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία ταχυμεταφοράς εγγράφων του Δήμου Κέας μηνός Σεπτεμβρίου 2018, σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμ. 571/2018 απόφαση Δημάρχου, από την εταιρεία ACS 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έναντι 

συνολικού ποσού 142,29 €. 

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

εργασία προληπτικής ιατρικής στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Κέας, σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμ. 297/2018 απόφαση Δημάρχου, από την εταιρεία MACRO ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε., έναντι συνολικού ποσού 

734,00 €. 

6. Το από 12/10/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία “Παροχή υπηρεσίας επισκευής ψυκτικού θαλάμου του δημοτικού σφαγείου”, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 684/2018 απόφαση Δημάρχου, από τον κ.Στέφα Εμμανουήλ, 

έναντι συνολικού ποσού 3.534,00 €. 

7. Το από 9/10/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία “δημοσίευσης της με αριθμ.πρωτ. 2704-26/07/2018 ανακοίνωσης υπ΄αριθμ. 

ΣΟΧ1/2018, για τη σύναψη σύμβασης εργασίας τριών (3) ατόμων ορισμένου χρόνου – 

ανταποδοτικού χαρακτήρα οκτάμηνης διάρκειας”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 685/2018 

απόφαση Δημάρχου, από την εφημερίδα ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ - ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

& ΣΙΑ Ο.Ε., έναντι συνολικού ποσού 235,60 €. 

8. Το από 9/10/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία “δημοσίευσης της με αριθμ.πρωτ. 2704-26/07/2018 ανακοίνωσης υπ΄αριθμ. 

ΣΟΧ1/2018, για τη σύναψη σύμβασης εργασίας τριών (3) ατόμων ορισμένου χρόνου – 

ανταποδοτικού χαρακτήρα οκτάμηνης διάρκειας”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 685/2018 

απόφαση Δημάρχου, από την εφημερίδα ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ – ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΕ, 

έναντι συνολικού ποσού 253,46 €. 

9. Το από 10/10/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής υπηρεσιών που αφορά την 

εργασία “Παροχή υπηρεσίας ευπρεπισμού και σηματοδότησης της παραλιακής ζώνης 

Κορησσίας - Βουρκαρίου”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 232/2018 απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου, από τον ανάδοχο Κων/νο Πούλη, έναντι συνολικού ποσού 9.238,00 €. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική 

συζήτηση, 

ΑΠOΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 245/2018 
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Θέμα 3

ο
: Έγκριση υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης “Ψηφιοποίηση – 

Χαρτογράφηση του Δικτύου Ύδρευσης και των Υδρομέτρων Δ. Κέας για τη 

δημιουργία Γεωχωρικής βάσης δεδομένων με σκοπό την ανάπτυξη GIS (Γ.Σ.Π)” στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη” του Άξονα Προτεραιότητας 16 «Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής» με 

τίτλο: «Ενίσχυση / Υποστήριξη εμπλεκόμενων στο έργο του Τομέα Περιβάλλοντος 

στην άσκηση του έργου τους».  
 

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, στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης με κωδικό 16.36.2.Π7 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης – Ειδική 

Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, 

ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονα Προτεραιότητας 

16 “Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής”, με τίτλο «Ενίσχυση / υποστήριξη 

εμπλεκόμενων στο έργο του τομέα περιβάλλοντος στη άσκηση του έργου τους» ο Δήμος 

Κέας προτίθεται να υποβάλει σχετική πρόταση χρηματοδότησης της πράξης 

“Ψηφιοποίηση – Χαρτογράφηση του Δικτύου Ύδρευσης και των Υδρομέτρων Δ. Κέας 

για τη δημιουργία Γεωχωρικής βάσης δεδομένων με σκοπό την ανάπτυξη GIS 

(Γ.Σ.Π)”.  
Η πράξη αφορά στην υλοποίηση τριών (3) υποέργων : 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1, με τίτλο: Ψηφιοποίηση - χαρτογράφηση του εξωτερικού δικτύου 

ύδρευσης στα διοικητικά όρια του Δήμου καθώς και του εσωτερικού δικτύου 

ύδρευσης των οικισμών και προϋπολογισμό 20.000,00 € χωρίς τον ΦΠΑ (24%) 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2, με τίτλο: Δημιουργία Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων (RDBMS) για 

το δίκτυο ύδρευσης, καθώς και χαρτογραφική απεικόνιση των υδρομέτρων που 

διαχειρίζεται ο Δήμος Κέας μέσω γεωκωδικοποίησης και προϋπολογισμό 20.000,00 € 

χωρίς τον ΦΠΑ (24%). 
ΥΠΟΕΡΓΟ 3, με τίτλο: Προμήθεια κατάλληλου Γεωγραφικού Πληροφοριακού 

Συστήματος για την ολοκληρωμένη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης και των 

υδρομέτρων και προϋπολογισμό 10.000,00 € χωρίς τον ΦΠΑ (24%). 
Ο προϋπολογισμός του έργου θα ανέλθει στο ποσό των 62.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 

24%). Ο Φ.Π.Α. δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.  
Τα παραδοτέα των εργασιών είναι η χαρτογραφική αποτύπωση του εξωτερικού και 

εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου, η ψηφιακή αποτύπωση του συνόλου των 

υδρομέτρων που διαχειρίζεται η υπηρεσία και η αυτόματη σύνδεση με το λογισμικό 

μηχανογράφησης. Στην υπηρεσία θα παραδοθεί και Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα 

G.I.S. για την απεικόνιση των παραδοτέων ψηφιακών δεδομένων. 
Τα άμεσα οφέλη για τον Δήμο είναι η ανάπτυξη της Γ.Β.Δ. με τα στοιχεία του δικτύου 

ύδρευσης που δεν υπήρχε, η απεικόνιση και η αποθήκευση της πληροφορίας αυτής 

ψηφιακά για το μέλλον, η αποτύπωση και η χωρική κατανομή των καταναλωτών στον 

χάρτη με αυτόματη σύνδεση με το λογισμικό μηχανογράφησης της υπηρεσίας. 
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Παράλληλα, το λογισμικό που θα αποκτήσουμε θα διαχειρίζεται την επιχειρησιακή 

παρακολούθηση της λειτουργίας των δικτύων και της συντήρησης αυτών. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 
 Την πρόσκληση με κωδικό 16.36.2.Π7 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

– Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ - Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης, ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονα 

Προτεραιότητας 16 “Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής”, με τίτλο «Ενίσχυση / 

υποστήριξη εμπλεκόμενων στο έργο του τομέα περιβάλλοντος στη άσκηση του έργου 

τους» 
 Η προτεινόμενη πράξη “Ψηφιοποίηση – Χαρτογράφηση του Δικτύου Ύδρευσης 

και των Υδρομέτρων Δ. Κέας για τη δημιουργία Γεωχωρικής βάσης δεδομένων με σκοπό 

την ανάπτυξη GIS (Γ.Σ.Π)” είναι συμβατή με τους στόχους της πρόσκλησης  με κωδικό 

16.36.2.Π7 (ΑΔΑ 6Ξ5Γ465ΧΙ8-3ΘΘ). 
 Την εισήγηση του Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

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

χρηματοδότησης της πράξης: “Ψηφιοποίηση – Χαρτογράφηση του Δικτύου Ύδρευσης 

και των Υδρομέτρων Δ. Κέας για τη δημιουργία Γεωχωρικής βάσης δεδομένων με 

σκοπό την ανάπτυξη GIS (Γ.Σ.Π)” στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 16.36.2.Π7 

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης – Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών 

ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών. 

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονα Προτεραιότητας 16 “Τεχνική Συνδρομή 

Ταμείου Συνοχής”, με τίτλο «Ενίσχυση / υποστήριξη εμπλεκόμενων στο έργο του τομέα 

περιβάλλοντος στη άσκηση του έργου τους» ως αναφέρεται ανωτέρω. 
Εξουσιοδοτεί το  Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, 

για την υπογραφή των δικαιολογητικών της πρόσκλησης, στην περίπτωση που η πρόταση 

ενταχθεί στο ανωτέρω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, την υποβολή της σχετικής αίτησης 

χρηματοδότησης, καθώς και κάθε άλλης σχετικής ενέργειας που θα απαιτηθεί για την 

υποβολή της πρότασης. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 246/2018 
 

 
Θέμα 4

ο
: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διερεύνησης τιμών για την “Προμήθεια 

Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος” για την προτεινόμενη 

πράξη με τίτλο “Ψηφιοποίηση – Χαρτογράφηση του Δικτύου Ύδρευσης και των 

Υδρομέτρων Δ. Κέας για τη δημιουργία Γεωχωρικής βάσης δεδομένων με σκοπό την 

ανάπτυξη GIS (Γ.Σ.Π)”.  
 

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 στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης με κωδικό 16.36.2.Π7 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης – Ειδική 
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Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, 

ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονα Προτεραιότητας 

16 “Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής”, με τίτλο «Ενίσχυση / υποστήριξη 

εμπλεκόμενων στο έργο του τομέα περιβάλλοντος στη άσκηση του έργου τους» ο Δήμος 

Κέας προτίθεται να υποβάλει σχετική πρόταση χρηματοδότησης της πράξης 

“Ψηφιοποίηση – Χαρτογράφηση του Δικτύου Ύδρευσης και των Υδρομέτρων Δ. Κέας 

για τη δημιουργία Γεωχωρικής βάσης δεδομένων με σκοπό την ανάπτυξη GIS 

(Γ.Σ.Π)”.  
Η πράξη αφορά στην υλοποίηση τριών (3) υποέργων : 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1, με τίτλο: Ψηφιοποίηση - χαρτογράφηση του εξωτερικού δικτύου 

ύδρευσης στα διοικητικά όρια του Δήμου καθώς και του εσωτερικού δικτύου 

ύδρευσης των οικισμών και προϋπολογισμό 20.000,00 € χωρίς τον ΦΠΑ (24%) 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2, με τίτλο: Δημιουργία Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων (RDBMS) για 

το δίκτυο ύδρευσης, καθώς και χαρτογραφική απεικόνιση των υδρομέτρων που 

διαχειρίζεται ο Δήμος Κέας μέσω γεωκωδικοποίησης και προϋπολογισμό 20.000,00 € 

χωρίς τον ΦΠΑ (24%). 
ΥΠΟΕΡΓΟ 3, με τίτλο: Προμήθεια κατάλληλου Γεωγραφικού Πληροφοριακού 

Συστήματος για την ολοκληρωμένη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης και των 

υδρομέτρων και προϋπολογισμό 10.000,00 € χωρίς τον ΦΠΑ (24%). 
Ο Δήμος Κέας συντάσσει μελέτη με τίτλο Προμήθεια κατάλληλου Γεωγραφικού 

Πληροφοριακού Συστήματος για την ολοκληρωμένη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης 

και των υδρομέτρων (αφορά το ΥΠΟΕΡΓΟ 3), την οποία προτίθεται να υποβάλλει για 

χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης . 
Κατά την αξιολόγηση της πρότασης για προμήθεια υποβάλλονται από τον δικαιούχο 

αποτελέσματα έρευνας αγοράς (π.χ. δύο μη δεσμευτικές προσφορές από δύο ανεξάρτητους 

μεταξύ τους προμηθευτές, στοιχεία από το διαδίκτυο, στοιχεία από παρεμφερή έργα κ.λπ.) 

προκειμένου να εκτιμηθεί η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού. Σε άλλη περίπτωση για 

την εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως: 

πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί ή κόστος που 

προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο 

αξιολόγησης της πρότασης. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνεται η συγκρότηση της Επιτροπής 

Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης , με 

τον ορισμό των υπαλλήλων του Δήμου Κέας που απαρτίζουν ήδη την επιτροπή 

γνωμοδότησης για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών του Δήμου βάσει της υπό αρ. 

4/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέας. Συγκεκριμένα προτείνονται οι 

παρακάτω υπάλληλοι του Δήμου Κέας: 
1. Βασιλική Πετρή - ΔΕ Χειριστής Η/Υ 
2. Σωτηρία Μυκωνιάτη - ΔΕ1 Διοικητικός 
3. Μαρία Φιλιππούση -  ΔΕ1 Διοικητικός  
Η ανωτέρω Επιτροπή οφείλει να προσκομίσει: α) Πρακτικό επιτροπής διερεύνησης 

τιμών, β) Πίνακας προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών και γ) Σχετικές προσφορές ή/και 

τιμοκατάλογοι υλικών και ενημερωτικά φυλλάδια από τουλάχιστον δύο ή τρεις 

προμηθευτές. 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη συγκρότηση 

της εν λόγω Επιτροπής και να ορίσει τα μέλη αυτής. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 
 Την πρόσκληση με κωδικό 16.36.2.Π7 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

– Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ - Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης, ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονα 

Προτεραιότητας 16 “Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής”, με τίτλο «Ενίσχυση / 

υποστήριξη εμπλεκόμενων στο έργο του τομέα περιβάλλοντος στη άσκηση του έργου 

τους» 
 Η προτεινόμενη πράξη “Ψηφιοποίηση – Χαρτογράφηση του Δικτύου Ύδρευσης 

και των Υδρομέτρων  Δ. Κέας για τη δημιουργία Γεωχωρικής βάσης δεδομένων με σκοπό 

την ανάπτυξη GIS (Γ.Σ.Π)” είναι συμβατή με τους στόχους της πρόσκλησης με κωδικό 

16.36.2.Π7 (ΑΔΑ 6Ξ5Γ465ΧΙ8-3ΘΘ). 
 Κατά την αξιολόγηση της πρότασης για προμήθεια υποβάλλονται από τον 

δικαιούχο αποτελέσματα έρευνας αγοράς (π.χ. δύο μη δεσμευτικές προσφορές από δύο 

ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές, στοιχεία από το διαδίκτυο, στοιχεία από 

παρεμφερή έργα κ.λπ.) προκειμένου να εκτιμηθεί η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού. 

Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

στοιχεία όπως: πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί ή 

κόστος που προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το 

χρόνο αξιολόγησης της πρότασης. 
 Την υπ’ αρ. 4/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέας με θέμα τον 

ορισμό επιτροπής παρακολούθησης  και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για 

το έτος 2018 βάσει του Ν.4412/2016 
 Την εισήγηση του Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τη συγκρότηση της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της 

πρότασης χρηματοδότησης της πράξης “Ψηφιοποίηση – Χαρτογράφηση του Δικτύου 

Ύδρευσης και των Υδρομέτρων Δ. Κέας για τη δημιουργία Γεωχωρικής βάσης 

δεδομένων με σκοπό την ανάπτυξη GIS (Γ.Σ.Π)” και ειδικότερα στο ΥΠΟΕΡΓΟ 3, με 

τίτλο: Προμήθεια κατάλληλου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης και των υδρομέτρων, στο πλαίσιο 

της πρόσκλησης με κωδικό 16.36.2.Π7 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης – 

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ - Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης, ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονα 

Προτεραιότητας 16 “Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής”, με τίτλο «Ενίσχυση / 

υποστήριξη εμπλεκόμενων στο έργο του τομέα περιβάλλοντος στη άσκηση του έργου 

τους». 
 

2. Ορίζει μέλη της εν λόγω Επιτροπής τους υπαλλήλους του Δήμου Κέας, οι οποίοι 

απαρτίζουν ήδη την επιτροπή γνωμοδότησης για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών του 

Δήμου Κέας βάσει της υπ’ αρ. 4/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέας 

ως εξής: 
1. Βασιλική Πετρή - ΔΕ Χειριστής Η/Υ 



19η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 16
η
 Οκτωβρίου 2018 

10 

 

2. Σωτηρία Μυκωνιάτη - ΔΕ1 Διοικητικός 
3.Μαρία Φιλιππούση -  ΔΕ1 Διοικητικός 
 

Η ανωτέρω Επιτροπή πρέπει να προσκομίσει: 
1. Πρακτικό επιτροπής διερεύνησης τιμών 
2. Πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών 
3. Σχετικές προσφορές ή/και τιμοκατάλογοι υλικών και ενημερωτικά φυλλάδια από 

τουλάχιστον δύο ή τρεις προμηθευτές 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 247/2018 
 

 
Θέμα 5

ο
: Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : 

«Αποκατάσταση και Βελτίωση Λιμενικών & Οδικών Υποδομών Μακρονήσου Δ. 

Κέας».  
 

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 5
ο
 

θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας 

Ν. Αιγαίου με το Α.Π. 124946/467/19.09.2018 έγγραφό της μας κοινοποιεί το link: 

http://goo.gl/gG52JB, για προβολή του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων, που αφορά στην «Αποκατάσταση και Βελτίωση Λιμενικών & Οδικών 

Υποδομών Μακρονήσου Δ. Κέας» και ζητά τη γνωμοδότησή μας με το έντυπο Δ11, επί 

της ανωτέρω μελέτης, σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 45/Β/15-1-2014) άρθρο 5 παρ. 5γ. Στο 

έντυπο Δ11, διευκρινίζεται ότι “ο σχολιασμός θα πρέπει να αφορά σε θέματα που 

περιλαμβάνονται και αξιολογούνται στη ΜΠΕ (επιπτώσεις του έργου ή δραστηριότητας 

στο φυσικό ή και ανθρωπογενές περιβάλλον, σχετικά προληπτικά ή και επανορθωτικά 

μέτρα)”.  

Φορέας του έργου είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. 

Σας παραθέτω αποσπάσματα από τη μελέτη : 

“Η ευρύτερη περιοχή μελέτης υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Κέας, ……………… Η 

διοικητική υπαγωγή της Μακρονήσου ενδέχεται να μεταβληθεί καθόσον έχει προταθεί η 

υπαγωγή της Νήσου στο Λαύριο” 

……………………………... 

Το προτεινόμενο έργο αφορά στα ακόλουθα: 

“1) ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ : 

α) Επισκευή του υφιστάμενου προβλήτα : 

Καθαίρεση και ανακατασκευή της υφιστάμενης ανωδομής στο τμήμα ΒΓΔΕΖΗ του 

υφιστάμενου προβλήτα. Η ανωδομή προτείνεται να καθαιρεθεί έως την άνω στάθμη του 

τελευταίου τεχνητού ογκολίθου και να ανακατασκευαστεί. Η καθαίρεση θα γίνει επιμελημένα 

έτσι ώστε να μην προκληθεί βλάβη στον κρηπιδότοιχο ενώ οι υφιστάμενες δέστρες και τα 
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κοτσανέλα θα αφαιρεθούν και θα επανατοποθετηθούν εφόσον αυτό είναι επιθυμητό από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Καθαίρεση και ανακατασκευή υφιστάμενου δαπέδου. Το υφιστάμενο δάπεδο όπισθεν της 

ανωδομής, το οποίο έχει υποστεί σημαντικές φθορές και καθιζήσεις, θα καθαιρεθεί έως τη 

στάθμη ±0,0. Το τελικό δάπεδο του προβλήτα θα κατασκευαστεί λιθόστρωτο με φυσικού 

λίθους και θα διαμορφωθούν κλίσεις για την απορροή των ομβρίων όπως παρουσιάζεται στο 

σχέδιο 188.13_Μ-3.  

Στο τμήμα ΑΒ, θα γίνει επιμελημένη καθαίρεση και τοποθέτηση τεχνητών ογκολίθων από 

σκυρόδεμα όπως παρουσιάζεται στο σχέδιο 188.13_Μ-5. Το δάπεδο στο τμήμα αυτό θα 

κατασκευαστεί όμοια με το προηγούμενο τμήμα. Από την εξωτερική πλευρά θα 

κατασκευαστεί προφυλακτήριος τοίχος. 

Ανακατασκευή της ράμπας για την εξυπηρέτηση Ε/Γ - Ο/Γ σκάφους. Στο τμήμα ΔΕ, 

μετά την καθαίρεση της υφιστάμενης ανωδομής. 

Συμπλήρωση της υφιστάμενης θωράκισης με φυσικούς ογκολίθους 

Η υφιστάμενη θωράκιση με φυσικούς ογκολίθους, προτείνεται να συμπληρωθεί με 

ογκολίθους. Η θωράκιση προτείνεται για την ελάττωση της υπερπήδησης του εισερχόμενου 

κυματισμού. 

Κατασκευή ευκολιών πρόσδεσης και ασφάλειας ελλιμενισμού σκαφών (δέστρες, 

προσκρουστήρες).  

Επιπλέον, εφόσον διαπιστωθούν υποσκαφές στον πόδα των κρηπιδωμάτων του προβλήτα, 

αυτές θα επισκευαστούν τοπικά με την τοποθέτηση σακκολίθων με σκυρόδεμα και την 

εισπίεση χυτού σκυροδέματος κατηγορίας C20/25.  

 

β) Νέα έργα (μελλοντικές επεκτάσεις) 

Τα νέα λιμενικά έργα χωροθετούνται για την μελλοντική κατασκευή τους προκειμένου να 

είναι δυνατός ο ασφαλής ελλιμενισμός Ε/Γ σκάφους, όταν η νήσος θα λειτουργεί ως μουσείο. 

Τα έργα αυτά αποτελούν την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση χωρίς να αλλοιώνεται η 

φυσιογνωμία της περιοχής και το φυσικό περιβάλλον. Τα μελλοντικά έργα, παρουσιάζονται 

στο σχέδιο 188.13_Μ-3 και αφορούν στα ακόλουθα : 

Επέκταση κατά πλάτος του υφιστάμενου προβλήτα κατά 10,45m προς τα βορειοδυτικά, 

προκειμένου η ράμπα εξυπηρέτησης του Ε/Γ σκάφους να έχει μέτωπο 27,45m περίπου έναντι 

των 17,20m που έχει σήμερα. Η κατά πλάτος επέκταση προς τα βορειοδυτικά και στη 

συνέχεια προς τα βορειοανατολικά.  

Κατασκευή δύο σταθερών ναυδέτων, σε κατάλληλη απόσταση δυτικά του προβλήτα για την 

ασφαλή πλαγιοπρυμνοδέτηση του Ε/Γ σκάφους. Τα ναύδετα χωροθετούνται και προτείνονται 

έτσι ώστε να αναλαμβάνουν την πίεση του πλοίου όταν πνέουν άνεμοι από τον βόρειο τομέα 

πελάγους, διασφαλίζοντας τον ασφαλή ελλιμενισμό του σκάφους.  
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2) ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ : 

α) Καθαίρεση κτισμάτων και αποκατάσταση δαπέδων του χερσαίου χώρου : 

Στο τμήμα ΑοΑΘΙ, το υφιστάμενο δάπεδο έχει κατασκευαστεί από σκυρόδεμα. Στο τμήμα 

αυτό θα συμπληρωθεί η επίστρωση όπως παρουσιάζεται στο Σχέδιο 188.13_Μ-4 και θα 

κατασκευαστεί λιθόστρωση με φυσικούς λίθους, όμοια με το δάπεδο του προβλήτα. 

Όπισθεν του προβλήτα, προτείνεται η καθαίρεση του υφιστάμενου ερείπιου πετρόκτιστου 

κτιρίου και η διαμόρφωση ελεύθερου χερσαίου χώρου.  

Ανατολικά του κτίσματος, έχει κατασκευαστεί τοιχίο και σκάλα πρόσβασης από σκυρόδεμα, 

τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές φθορές και προτείνεται να ανακατασκευαστούν.  

Μετά την απομάκρυνση του κτίσματος, στον χερσαίο χώρο που διαμορφώνεται θα βελτιωθεί 

η βατότητα του δαπέδου του. Προτείνεται η συμπλήρωση της επίστρωσης στο δάπεδο με 

σκυρόδεμα C20/25 και η κατασκευή λιθόστρωσης με χονδρόπλακες ακανόνιστου σχήματος, 

όπως παρουσιάζεται στο Σχέδιο 188.13_Μ-3 και στο Σχέδιο 188.13_Μ-4 και 188.13_Μ-5. 

 

β) Βελτίωση οδών πρόσβασης : 

Η βελτίωση των υφιστάμενων οδών πρόσβασης, αφορά τα ακόλουθα τμήματα :  

Την ανακατασκευή της επίστρωσης του υφιστάμενου τσιμεντόδρομου από την περιοχή του 

προβλήτα έως περίπου την περιοχή του Ηρώου στο Α' Ε.Τ.Ο. και την κατασκευή 

λιθόστρωσης, σε μήκος περίπου 260,0m. Το τελικό δάπεδο θα κατασκευαστεί με λιθόστρωση 

από χονδρόπλακες ακανόνιστου σχήματος. Η οδός θα βελτιωθεί στο υφιστάμενο πλάτος της 

και στο αριστερό και δεξιό όριο θα διαμορφωθεί τάφρος για την απορροή των ομβρίων 

υδάτων. 

 

Την κατασκευή επίστρωσης και λιθόστρωσης στην οδό από το τέλος του τσιμεντόδρομου έως 

την περιοχή του θεάτρου του Α' Ε.Τ.Ο., σε μήκος περίπου 200,0m. Στο τμήμα αυτό η 

υφιστάμενη οδός είναι χωμάτινη. Η οδός στο τμήμα αυτό, θα βελτιωθεί στο υφιστάμενο 

πλάτος της και θα διαμορφωθεί τάφρος για την απορροή των ομβρίων υδάτων όπως 

παρουσιάζεται στο Σχέδιο 188.13_Μ-3. 

Την βελτίωση της βατότητας της υφιστάμενης χωμάτινης οδού έως την εκκλησία του Αγίου 

Γεωργίου σε μήκος περίπου 4,0Κm. Στο τμήμα αυτό η υφιστάμενη οδός θα βελτιωθεί όμοια 

με το προηγούμενο τμήμα, αλλά δεν προτείνεται η κατασκευή της λιθόστρωσης.  

Κατά μήκος των οδών που θα βελτιωθούν και στις θέσεις που απαιτείται λόγω της ύπαρξης 

ρεμάτων θα κατασκευαστούν τεχνικά για την απορροή των ομβρίων υδάτων. 

γ) Αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις : 
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Οι προτεινόμενες αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις αφορούν την αποκατάσταση του τοπίου και 

την δημιουργία λιτών υποδομών σε επιλεγμένες θέσεις. Ο σχεδιασμός των προτεινόμενων 

διαμορφώσεων έγινε με σεβασμό στον χώρο και προτείνονται υλικά τα οποία συνάδουν με 

την Μακρόνησο και την ιστορία της. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις παρουσιάζονται στη 

συνέχεια και στο Σχέδιο Μ – 6. 

Ειδικότερα προτείνονται τα ακόλουθα : 

 Κατασκευή πινακίδων σήμανσης από σκυρόδεμα και μεταλλικές πλάκες για την 

ενημέρωση των επισκεπτών σε επιλεγμένες θέσεις κατά μήκος των οδών πρόσβασης 

 Την κατασκευή θέσεων καθιστικών κατά μήκος των οδών πρόσβασης.  

 Την άμεση απομάκρυνση όλων των αυθαίρετων κτισμάτων στην ευρύτερη περιοχή 

πλησίον του προβλήτα 

 Την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων κατά μήκος των οδών πρόσβασης 

τουλάχιστον από τον προβλήτα έως την περιοχή του μουσείου του Α' Ε.Τ.Ο.. Τα 

φωτιστικά σώματα προτείνεται να είναι κατάλληλου τύπου εφοδιασμένα με 

φωτοβολταϊκό σύστημα ώστε να λειτουργούν αυτόνομα και να απαιτούν την ελάχιστη 

συντήρηση. 

Η τεχνολογία κατασκευής των έργων είναι η συνήθης για την κατασκευή λιμενικών και 

οδικών έργων και προτείνεται να γίνει με χρήση πλωτών και χερσαίων μέσων.” 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εμείς αντιτιθέμεθα να γνωμοδοτήσουμε καθώς : 

Δεν μας έχει γίνει γνωστό, παρά το ότι θα έπρεπε να έχουμε ενημερωθεί και ερωτηθεί έως 

σήμερα, σε τι αποσκοπούν τα έργα αυτά, τα οποία αφορούν σε επεμβάσεις σε ένα τόπο, 

που υπάγεται ιδιοκτησιακά και διοικητικά στο Δήμο μας. 

Επιπλέον διότι, λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος θα έπρεπε και για λόγους 

δεοντολογίας, αλλά και κυρίως νομοθεσίας οι οποιεσδήποτε επεμβάσεις με έργα υποδομής 

για τις μετέπειτα εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης των Μνημείων, να γίνουν από 

το Δήμο Κέας σε συνεργασία με οποιοδήποτε άλλο φορέα. 

Επίσης διότι γίνεται αναφορά στη πρόθεση υπαγωγής της Νήσου Μακρονήσου στο 

Λαύριο, κάτι για το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κέας αλλά και οι κάτοικοι 

του νησιού, έχουν δηλώσει ότι δεν αποδέχονται.  

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

ανωτέρω και την εισήγηση του Δημάρχου  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Αντιτιθέμεθα να γνωμοδοτήσουμε επί της ΜΠΕ που αφορά στην «Αποκατάσταση και 

Βελτίωση Λιμενικών & Οδικών Υποδομών Μακρονήσου Δ. Κέας», καθώς : 
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Δεν μας έχει γίνει γνωστό, παρά το ότι θα έπρεπε να έχουμε ενημερωθεί και ερωτηθεί 

έως σήμερα, σε τι αποσκοπούν τα έργα αυτά, τα οποία αφορούν σε επεμβάσεις σε ένα 

τόπο, που υπάγεται ιδιοκτησιακά και διοικητικά στο Δήμο μας. 

Επιπλέον διότι, λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος θα έπρεπε και για λόγους 

δεοντολογίας, αλλά και κυρίως νομοθεσίας οι οποιεσδήποτε επεμβάσεις με έργα υποδομής 

για τις μετέπειτα εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης των Μνημείων, να γίνουν από 

το Δήμο Κέας σε συνεργασία με οποιοδήποτε άλλο φορέα. 

Επίσης διότι, γίνεται αναφορά στη πρόθεση υπαγωγής της Νήσου Μακρονήσου στο 

Λαύριο, κάτι για το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κέας αλλά και οι κάτοικοι 

του νησιού, έχουν δηλώσει ότι δεν αποδέχονται.  

Επιπλέον, υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος Κέας  έχει συντάξει Μελέτη για την αξιοποίηση 

συντήρηση και προστασία της Μακρονήσου και των Μνημείων, η οποία έχει πρόσφατα 

κατατεθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 248/2018 
 

 

Θέμα 6
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθειας υγρών απόφραξης”.  

 

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

εισηγούμενος το 6
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 156/2018 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία έγινε δέσμευση και διάθεση πίστωσης,  

από τον προϋπολογισμό εξόδων οικ.έτους 2018  για την Προμήθειας υγρών απόφραξης και 

την υπ' αριθ. 313/2018 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου ανάδοχος κατέστη η εταιρία 

«Γιάννης Πορίχης – Γιώργος Πούλης Ο.Ε.». 
Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της προμήθειας (24/06/2018)  κατατέθηκε στην 

Υπηρεσία μας αίτημα του αναδόχου, συνοδευόμενο και από έγγραφο αδυναμίας του 

προμηθευτή του, μέσω του οποίου η ανάδοχος εταιρεία  «Γιάννης Πορίχης – Γιώργος 

Πούλης Ο.Ε.» ζητά την χορήγηση της παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της υπ’αριθ. 

313/2018 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου της προμήθειας υγρών απόφραξης, για τέσσερις 

(4) μήνες, έως τις 24/10/2018. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 168/2018. 
Καθώς πλησιάζει η χρονική λήξη της προμήθειας (24/10/2018) κατατέθηκε στην 

Υπηρεσία μας αίτημα του αναδόχου, συνοδευόμενο και από έγγραφο αδυναμίας του 

προμηθευτή του λόγω έλλειψης, μέσω του οποίου η ανάδοχος εταιρεία  «Γιάννης Πορίχης 

– Γιώργος Πούλης Ο.Ε.» ζητά την χορήγηση της παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της 

υπ’αριθ. 313/2018 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου της προμήθειας υγρών απόφραξης, έως 

τις 30/11/2018. 
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 
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Εγκρίνει την 2η παράταση χρόνου υλοποίησης της “Προμήθειας υγρών απόφραξης” 

από την εταιρεία  «Γιάννης Πορίχης – Γιώργος Πούλης Ο.Ε.» έως  30/11/2018. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 249/2018 
 

 

Θέμα 7
ο
: Εξειδίκευση ΚΑ εξόδων του προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 οδοιπορικών 

εξόδων  και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου για τη μετάβασή του στη Σύρο 

(11/9/2018-13/9/2018), προκειμένου να πραγματοποιήσει επισκέψεις σε υπηρεσίες για 

υποθέσεις του Δήμου». [εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Κωνσταντίνος Θώδος] 
 

Αναβάλλεται 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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         
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                                                                                             15. Ελευθέριος Τζουβάρας 
 

 

                                                                                             16. Νικόλαος Παούρης 


